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I morgen spllles.
der rugby-kamp

. I- ,

Upiordrer til stor fantasi veddei ,hjulende
optog kl. 14 imorgen - Fest pli ringrider-

, pladsen i af te'! " " . -
"

"I morgen når Festiby på Nordals r Uge springgymnaster fra Nordborg,
nok 'et af højdepunkterne i dette Lærer BØrge Kolle, der i stol' stil
års arrangement med hjulende optog anvender denne gymnastfktorm. og
og rugby-kamp, Den forelØbige 'del har opnået meget fine resultater
af Festiby er forlØbet med' en lang hermed, .glver opvisning med nogle
række sportakarnpe,.' men fra i dag af sine elever.' Det kan nævnes, at
tages også det på anden måde under- drengene er både sønderjyske og
holdnlngsmæssige med i .program- sydjyske mestre, 'Holdet har kun
met. Således' åbner festpladsen på tabt til Danmarksmestrene fra. Vi-
ringriderpladsen, hvor der er tom- borg,' ',,\, ~,, . ..- " .
bola, skydetelt og forskellig serve- ,.
ring,
,I aften' er der åbent i danseteltet,

hvor der' er plads,Jil 600. Til dansen
spiller BjØrft,og OK tii klJl, •.~;- ,-,,~l'
> Lørdagens" ~rrangementer- er iI1lØ-
d.eset med !\tbr. spænding;' både fra
arrangerernes og publikums" side,
Der tages hul på dagen med det tra-
ditionelle hjulende optog, og herop-.
fordres alle børn t~l at deltage, "

BØrnene skal møde op med et el;
ler andet instrument med hjul under,
Det kan være cykler og barnevog-,
.ne, men det 'karl også være alt mu-
ligt andet fantasifuldt og måske li-
gefrem fremstillet til denne anled-
ning.

Optoget går med FDF-orkestret i
spidsen fra Brugsen i Nordborg til
festpladsen/og alle deltagere er med
i en lodtrækning om fine gaver. ' ,

Kl. 15 åbner festpladsen, mens der
er underholdning kl. 15,30, 16,30 o'g
17,30ved 'humoristen John Vedholm.
Om aftenen spiller Harmony Brot-
hers til dansen. ,-

Det allermest spændende - i hvert
fald efter arrangørernes mening ~
finder sted kl. 16, Da stiller, Odense
Rugby Club og Rugby Clubben Ly-
net Fjordblik 'op til den 'første rug-
bykarhp, .der spilles i Sønderjylland.
Man venter sig meget, både sptl- bg
publlkumamæaslgt af denne kamp,
der vil blive tilbØrligt kommenteret
af landsformanden for Dansk Rugby
Union af hensyn til de mange, der
ikke kender reglerne for en sådan
for os fremmedartet kamp ..

I morgen eftermiddag - inden
rugbykampen kl. 15,15:..,j vil 'der og-'
så blive' lejlighed til at ae de dyg-
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Spændende opgør mellem>udv{l~gt"a~s~,~~~':'i
h,6~dog ~~n::~erborgs.Se;.i.e~!~li9ld·,7••

Lct,ngrække ha,!d~ol.dkampe -cmorgenafte:n I
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I aften' k" 18.30 finder' den' med Haugaard NB, Jørgen·,Jessen,f Lys-::
spænding imødesete kamp' mellem abild, ,Ingolf Callesen, Lysabild, Sv,
et udvalgt-. alsisk hold og' SØnder- A. Andersen, UlkebØl, Finn Christen-,
borgs Serie I-hold sted i torbindeIse sen, NB, .Frede Petersen, NB,,og l.au~',
med Festlby 1 Nordborg: Det 'er den ritz Clausen; NB,'som reserve. '1'''' "
eneste fodboldkamp under arnange- Sønderborgs Sede,l-hold:' Gi.inther;
mentet, der ikke' et en tumertnga- Rosterrnund, 'Erik' Krogh, Roland
kamp, og den spilles på N,ordalS Sta- Møller, Kaj' 'Erik,Elbæk; ble 'GrU-
dlon. ',.:.' l ' .feldt, Uve :Franke;' Erik, Boe, ·Finn

Begge 'hold møder med 'st~rk op- Christiansen, Launi' Linddahl, Gun".' .
stilling. Siden arrangementet' blev nar Rossen, .Berit' Madsen 'I tig ,12,:
sat i scene er der sket en 'enkelt ud- mand er Kjel Thielsen." . , ,. ' .,': " ',' ::,
skiftning,' idet Svend Raeder, I Lys- I morgen '.spilles .en lang' række'
abild, er udskiftet som målmand, el- håndboldkampe på I stadion. 'De be~
ter at han er kommet til skade med gynder kl. -18., Desuden spilles kl:
en finger,. 18.15 en ~od1;>ol'd~amp'mellem' pu~~

Holdene er herefter: Unge A II fra Nordals Boldklub mod '
'. Det Ialsiske] hold;- ~'Peter" Glodt Orajl.st~n,;,-!...-'''-:'~''i~;-l',:;.'.".,:;, '.U':,--:,
N"ordabf.::BoldkluB,på:~rriål:':Detefte/: ' besudexl 'kali' deniævnes; al,Fbt:'
Hans" Jessen. .Lysablld, Bent Loren'- orkestret.' spi1ier'!vMMdlitagebYlh~el.',
zen, Ulkebøl, Allan Trabaridt, NB, het kl." ta.sn OgSå:' det er led i FesV'
Bjarne Johansen, Notmark, BØrge iby-arrangeineI)tet! ': ".~\; ,I'. -, .' '

Gik som smurt: Det h~Ie gft ~m smiu-t.'for feSti~y-arrangemente~~ l går pl__Nc:irdaI& _",~
Det ,hJulende, optog- havde godt:· et halvt .hundrede ',deltagere 'inedet .',

stort flot lokomotiv og en kæmpe-sæbekasSebil' som;.l,letmest' C)psigts.v.~kketide;og der"v~;maDge .
folk langs ruten og endnu flere på \festpladsen. Rugbykampen på,-Lange5Ø Stadion havde siunlet
over 500, der hørte rugbyunionensformand; Erik Andersen; KØbenhavn, kommentere.' spillet mel-·
le~ .et hold fra Odense og Alborg. Der var også opvisning af BØrge·Kolles dygtige ~pringhold 'Og

. mUSIkved FDF-orkestret. . , . j , ,



\ Noter
I

»Festtby« i Nordborg

Nord'als Bold'kilub og Nordborg
IdræVsoflOre'ning, der i år Ior fjerde
gang vil .arrarigere »F'estiby« møder
denne gang nned et prograrn, der er
endnu mere ri:glhoo·]di'gtend tldhgere
år. Fesbugen. e r fra den. 22. Jti]. den
30. august. Man vil bhive præsente-
ret Por en rækike turner+ngslcampe
inden for fodbold 'og flere hånd-
bo ld'kampe, .lli,goes·omder vil finde en
speciel. fodboldkamp sted mellem
det udvalgte ·ahsiske hold og Søn-
der'bo rgs tørstehold. Allltde,t idræts-
hg·e foregår ved' Nordalshallen.

Den. første lørdag og søndag el'
der udelukkerrdø idræt, o.g 'om enari-
dagen begy mder det 'unodel'hoJod-
n.irigsmæssrge, idet Ibl'andvær'nS'ol"-
kest ret fra Nordborig og Augusten-
borg spdUer ,g;ennem gaderne i Lan-
gesø og giver korice rt på stadion,

TJ·rsdag sprller Doreross-or-kestret
ved No rd'al shalten., og onsdag. er der
koncert ved FDF-·ol1kestre.t Ira
Nordborg ved mon:tagebyggeri'et d
Lunden. Man har .arr-angeret disse
koncerter Iorskeblige steder, for at
så mange som -mul+gt kan få glæde
heraf.

Torsdag el" d:er id ræt, og fredag
åbner festpladsen på Ringri"derpJ.ad-
sen i Nordborg. Det er Kjærs T'ivc-
bi.,der sørger for for.lysteleerne. Ar-

. • • t ~. -,

l d k holdet mod Svenstrup og kl. 15.15· er
""-.i:!l!ri' ~. e ,gan~: i Sønderjyl anen æmpe der opvisning af Børge Kolles

~ ~ v springpiger og -drenge fra Nordborg,

~~~t.p'd N.0. r..d.a. l.s. Stad. L.' o.n -.UIT. nerin...g·s.- og kl: 16 vil man få lejlighed til at.·~:,".lA.. . den første rugby-kamp- i.SØnd.ertyl~

p~,<;?g .Opgør.rr:elle.m a~sis~~ ho~~ . l~d~~~i'~U~bY ~tUb" ~ti'u~ '~p'.mp~·.
. ~.;.:.'fig:Sønderbor-gs Serie 1.hold' .' ~fg~;g.CL~~~~~:~rFj~~d"b~~~t~·

., , .. " . . ·.bLiv:eiJQ'l"TTUtnden fQT.·Dans~ ..R.u~b~
:f'l.;,if~tende }lrog~am,:ar:i'~', Christensen, Nordborg; og Frede .U~ion,. ETik Andersen, Københ,avn,

"~!.N.C· Iff Fe$tiby .. på: Norda!.s; . . P~tersen, . Nordborg,: Laurits og .dommer er' næstjoTl1umden, Leo.
,riBoldklub '-og Ungdomsfor-' .Clausen,.No.r.dborg,. er. reserve. 'Thor.b1ØTlliPetersen. Odense.. ' •.II:::' MT lagt for dagen i· år.. , Holdopst.illlng· 'for"SØnderborgs , Fredag den 28'. indledes en række.r indledtes med to kampe i Serie I-hold er:" '. festligheder på' ringriderpladsen, og'

•• og i dag fortsætter dysteme~ Onsdag u. is indledes' en Iang FestlbY. for i år afsluttes søndag at-:
~ bleo tidligere hoLdt fØrst pa række håndboldkampe i pulje l og ten. ..' ......"..,.Dl. men af henS1Jntit en en- II. Alle er pigekampe og varer to 31 kampe ved fest '1' by på Nord-.
_lat finder den nu sted på denne' gange syv minutter, .Desuden spilles als i denne uge: .
IIId..Dct g~, at· kampene må begynde i fodbold en' kamp': mellem .·Nordals Giinther Rostermund, Erik Krogh,

~ af hensyn ti! mØrkets frem-o puslinge-A ~I'mod Graasten. . ROlancl.Møller, Kaj Erik Elbæk, Ole
mn man håber, at pubLiku.m Torsdag kl. 18.30· spiller junior A Griinfeldt, Uve Franke, Erik Boe,
det vil mØde taLstærkt op. mod SØnderborg B, og fredag kl. Finn Christiansen,. Launi Linddahl,

. Overskuddet for festen - det blev ,18.15. Lalleput l mod Lysabild. Gunpar Rossen. Bent Madsen og 12.
Ar 11.000 kr. - går til børne- Lørdag kl. 13,30 spiller Serie VI- mand er Kjel Thieisen,1Dlgdolllllarbejdet, og alt er base •.. _.-:..._.:::..""O":.2..=-.:....:..--=:...-- __ ~ :.......~ __ ---':...------

1Il frivillig arbejdskraft. . \
' Da der i år er 20 hold i ·turnerin-

omfatter så godt som alle fod- I

Iholdikampe turneringskampe, I dag
er man kl. 10. hvor Serie IV-

et spiller mod Tandslet. Kl. 13.30
er Serie V-holdet mod B 67, kl.

ynglinge mod. Kruså og kl..
lO Serie.IV mod Stubbæk. Denne

.skulle have fundet sted i går.
'lIandag . aften. kl. 18 starter en.

e. håndboldkampe. Junior da- I
spiller mod NUF, damer Havn- I

erg I~vertstrup, junior .. herre I
balle-NtfF, r damer:: Havnbjerg

-lIavnbjerg Iwunioi;-'dåmer NUF- I

n bjer(t,·.darn.tir Svenstru?-:..:rdV':-
~ .. ;r)~._; yn;iin::!€ _.!~-:.-:. 7" .•~r'-

r~~~~r:,rne har". selv da n.:: t el t m<ed I
prac s . .1 600. og de!') tøi st e danse- I
aften spiller "Bjørn og OK. - k endr \
fra Dansktoppen.

=-"::':'.;..~ -=:~~~_:c~:::..ge r c.e:' h1'...t-
len<ie op:og 5e:'"'J:"".2::1: ~..):-'.:::. ..: :.~. t ;

man opfordrer børn til at komme
med ni t tæn.k elogt på hj u! - Inge Ira
sæbekassevogme o,g cyk ler til' tebor-
de og græsslåmaskiner. I spidsen
for optoget går FD-F-orkestret. ALle
deltagende børn har chance for at
vinde ti f o l'ske H-i.goepræmier, og der
bl'ive r s~mpelt hen truk.ket lod her-
om.

På pla dse n underholde r lørdag
humoristen, Iegeursk len- og parodi-
sten John Vedholm Ir-a Dyrehav -
baloken, og på 'stadion spi'ldes den
store rugbykarrap meJ.lem L d ivi-
stensholdet i rugby fra Oden.se og
r-ug'bylclubben. Lynet Fj:or.dblinlk fra
Ålbor-g. Der bliver kommentator på
kaun pen, og ·det er fOl'm'andenfor
Dansk Rugby-Union, Eri:k Ander-
sen, København, I pausen underbol-
der FDF-orkestreb.

Om aftenen spil·ler »Harrnony
Brobhers« .i danseteltet.

Søndag er der optog med den
jyske pigegarde fra Arhus, og alle
ungdomsspielerne er med. Gar-den
giver tatoo på Ri·n,griderpl·adsen. og
om aftenen. underholder »Kjeld and
The Donkaes« ri danseteltet. Der er
hver dag gratis entre på pladsen.


