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Masser af sport .,
. ' ,',' . .' ~'"

o underholdnins~ .. ..... ,,&1
. , . • ' t '~'..' l

NB og NH harIagt et stort og omfattende rrognlm,.:f~
fest-i...hy..ugen, hl. a. spændende sportsheglV{fll~~d~rt

med delta,geJse al, klubber fra'
hele Nordals.
Endelig giver Nordborg' Gym~
n8Stikforenlng opvisning med.

,springplgeme under, Børge
Kolles ledelse og et rytme-
hold. '

Der el.'masser af sport' og un-
derholdning 1, det program,
Nordals Boldklub og Nordals
Håndboldklub har la'gt'foi' den
Adige fesM-by-uae, der be':
gynder pi søndag. De to
sportsklubber er i Ar gået l
samarbejde om arrangemen-
tet' '
Festugens før9te dag byder på
håndbold .fra morgen, til af-
ten. Det er Sl-atlltsstævnet, '
der afVikles, og: din ventes, at
der !armentl~ vil, vtimle
med talenter. Der spilles' pli
flere baner.
Blandt de sportslige islæt er
der flere spændende sporlsbe-
givenheder~ Blandt andet
kommer Arhus KFUM's 1. di-
vtstonshold 1 håndbold pli. be-
søg med blandt andre Jørgen
Vodsgård og Steffen Holst. De
skal møde et udvalgt Als.
hold, '

underholdning
De ikke særligt sportsinteres.
serede ken ogsll.,fil. fomøjelse
ud af festugen. Pli underhold-
nlngstronten .bydes der pli. ti·
volt fra' onsdag til søndag.
Fredag optræder John Mo~'
gensen - det er ham' med
.DybbØl Mølle-, der maler så
dårUgt - og den .1dste lØn-
dag er selVeste Gitte Hænning
inklusive farmand på ~e. skrå
brædder. . , I

Ftedag aften er der optræden
ved et amatørtee.tergruppe tra
Arhus, og løtdag spUles der .
op til bal i· Nordal8ballen.
Ballet er et ta'~v·mad.med·

Optykker.kam~ . arrangement, idet det er me-
nlngen, at balgøtei'ne selv

En anden spæn ende hånd- skal møde op med madkurve
boldkamp bydes der osgsA på, _ men ikke med lommelær-
Det er de to til 2. division ker,
netop oprykkede. bold, Vldar Der bllver også 1 ugens lØb
fra sønderborg og Nørte Nis· musik ved Nbrdborg Brand-
sum der tørner sammen. " værnsorkester, tovti'ælming
.Decidetede showlWnpe .er .. mellem. NB ,og NH. ligesom
!der brøå pli. programmet.., I,. .der inc:1rettes.bØmel,>10:med "eiJl
,todbO~d, bydes der på .~~r~ '.' række tum med 'IX?P.~)'~~~
k~I>~' et ..opg~; .mell~ _t~ =,:;kehdte fl~.:'.r,;./;;>"~/:'i'i'~;";:~~;

'hold'imed ~keh9!e!~,lk1ie·tOd-f';! it .'jd":d_t:'-;:;".I.J.·>J:'i!f.5it.tf~l""101i:';', ' ..•,!.;., .-~.J.:"18·l •• ' ." "., orl1W """" ..Ill ••••.~ft:!St••u, l:DQ .,.1
,bol"",..,lllende,' ~8" ":"ge;-e.:~,,.rettel!l~dei:.iåOstUe"\i~";;NOhi<
Hold~øtillint~ ",,;r~.,~~~~:" alshalle1i;og .'i d~~ ~!:!
ikke helt 1tlai'. . :': '.. s . ,'kan. europapokåliina1el1 .mel ••'
Desuden skal' ; fædre .spU1~' "lem LeectsiUnlted' og:AC'M!;1't-
mod drenge/pl.ger, ;NBstt;ænr- ,.,. " . '::' , ,

I
re danner hold og spUler mod
et . hold sammensat· at aktive'

,NB'ete og' endelig Iltvikles
'Notqals·Cup'en.' tor' dt~ge 'I ~ ~ _

. " .
~eld jer
tilen .
show-kamp.

.Der skal være en show-kamp .
i forbindelse med Nordals

I Boldklub og Nordals Hånd-
boldklubs, fest-i-by-uge, der

, begynder på ~øndag.
Kampen er 'mellem fædre og
deres søn eller datter. Hvis
der er fædre, der vil deltage, '

. skal de være far til en ung-
.domsspiller. Fædrene skal til-
melde sig hos fonnanden for
NB's ungdomsardelmg; BØrge
Neesgård,

det turneringskamp i Serie
IV: mellem NB og Ulkebel,
håndbold og gymnastikopvis-
ning, John Megensen optræ-
der, og Midtjysk Amatørtea-
fer oprører i, Nordalshallen
opretten .Farinelllc.
LØRDAG: Fodbold, blandt
andet NB møder .Vilsirup -I:
Serie III. Stor fest i Nordals-
hanen. \
SØNDAG: .Fodbold, blandt
andet NB ynglinge med Vej-
le. På håndboldfronten spil-
ler i Nordalshallen NH's 3. di-
visions damer mod TØnders
kvalifikationsdamer, ligesom
de to til herrehåndboldens 2.
division netop oprykkede mø-
·des.. Det er 'Vidar, , SØnder-
borg, der spiller mod Nørre
Nissum. Mellem kampene er
del' en" kort gymnastlkopvis-
nlng, Gitte lIærtn~g og ~fai-
mande optræder på festplad-
sen. '. .... ' .
Hver 'dag kan derrskydes på
sparkebrættet eller'" .·trag-
tene. Fra onsdåg og feSten
ud er' der tivoli' på festplad-
sen.' Fredag,' lØrdag. og søn-
dag er der børneblo og hele
ugen igennem er Nordalshal-
lens foyer, omdannet til kro-
stuen 'Oasen. ' "',

I morgen tager Nordals Bold- '

Iklub ~g" NordaJs' Håncibokl~
klub' fat:' på' 'f~st1igheder~e

\

ved årets, Fest-i-by, Hele da.
gen. i' IYrorgen. er der hånd-
bold ve4. Nordalshallen. Det
er. SØ!1derjydsk· i Idrætsfor-
ening, der· afvikler hoved-
kredsmeaterskabet i hånd-
bold.
Dermed er festlighederne i
gang, .og de varer til og med

Inæste søndag; Her er program-
met dag for dag., .
MANDAG: Pige!odbold og

lfodboldkamp mellem NB's
'trænere 'og et udvalgt hold
fra ungdomsafdelingen,
TffiSDAG: Tre håndboldkam-
pe ogen fodboldkamp mellem
NB's drenge og fædre. Desu-
den 'tovtrækning mellem NB
og NH 'og endelig årets kamp
i . fodbold, hvor et hold af
kendte nordborgensere mø-
aer kendte fra omegnen. ., .
ONSDAG: .'Håndbold og fod-
bold, Europa-pokalfinale på,
farve··TV .: -: . .
XORSDAG: Håndbold og fod-
bold. I Nordalshallen mØder
Arhus l(FU~'s. 1. divisions-
hOld et' udvalgt A1B~hold.
Fro.:P,i\G:· F,octbold, blandt 8.11-



"

Kendte mødes
i fodholddyst

.... . .. . .

rnd~l(Lg'i lYordcils', Fest-i-by
Fest-i-by I?å Nordals fortsæt- mellem to mandskaber . fra
ter i aften\. ,'På programmet . henholdsvis NB og NH.' Ikke
er blandt andet •.årets. færre end 20 personer er der
kampe.vhvor kendte- fra Nord- på hvert hold. I Øvrigt 'er
borg mødes med . kendte fra der sket den ændring i pro-
omegnen 'i en 'formentlig dra-" grammet, at .., tivoliet, -, der
bellg fodbolddyst. _ " . . fØrst skulle have åbnet ons-
Interessen for kampen er - dag aften, åbner allerede iaf_'
stor. Ikke en eneste har . ten. .

, /

meldt afbud. For Nordborg ,Tegnekonkurrencen i forbin~
stiller følgende op:' . .
N. C. Petersen, Hartvig' Jen- delse med festlighederne har
sen, Peter' Andersen, Bent ikke haft den helt store til-
Lausten. . Kai sørensen,' P. slutning. Der--Indkom kun 12
Blomgren, Ejvin Burkal;: Pe- tegninger •. FØrstepræmien gik
ter Mattesen. .BØrge'Peder- .
sen, J. H. Jensen, .Peter Kam- til,·U-årige. Jette Ditletsen,
per; Ejnar Lorenzen . og Langese, mens 10-mge Dorte
SvendJessen., . r - Ha,ungåTd .Jensen, Nordborg
Omegnsholdet er: og.8-årige . 'Janne Haungård
Gunnar 'Jesp'erSen, Kelvm: Jensen, 'Nordborg,fik hen-
Kjær Jessen,' Frederik "HOlm, holdsvis anden- og trediepræ-
Knud Møller, Viggo Bom- mie, "

, berg,· Per .Larsen, Poul Es-.
bjerg, Rainer Franke, Bjarke
lIiillenslev ~ Per: SØndergaarq."
Niels Bjerregaard, N. Werner
og Preben Hj,ort.
Do~~r r kampen er' Chr:
Kronborg.~ pausen, underhol-
der ' .Nordborg. '.fri villige
Brandværris orkester;-ligesom
det ':også musicerer fØr "kam-
pen.:,· ,-
På' aftenens program er· også
en "riekke ,l;åndboldltampe.
!lIHs.iumor-dameramøder Bro;
- alle. ~'Rs fdinge damer

Omsætning pa
45.000 .ved
fest-i-hy73

...

------_. ---'-'-

Nordals Håndboldklubs og
Nordals Boldklubs samarbej-
de og Fest-i-by blev en suc-
ces. Festen samlede stor til-
slutning, og man nåede op på
en omsætning.på 45.000kr.
Det Økonomiske resultat til
de to klubber kendes endnu
ikke, men der ventes et pænt
overskud til begge klubber.
De har også' god brug for
pengene, idet de begge har
betydelige _ ungdomsafdelin-
gel'. . .
NB's og, NH's :failles· festud-

. valg el" tilfreds med 'festlighe~
demes '-forlØb, -når lige bort-
ses fra' operetteforestillingen .
i Nordalshællen, . der som
nævnt "kun -samlede 35 til~,

. skuerEf.. Udva,lg~t .h~r:1agt et

enormt arbejde i festen - i
alt har man regnet ud, at
der til forberedelser og til.
selve festlighederne ugen
igennem er brugt 1.000timer.
Festen i Nordalshallen fik
ovenud stor tilslutning. Ikke
færre end 900 dansede og mo-
rede sig i hallen.
Boldklubben havde endnu en-
gang succes med ,sit sparke-

.bræt . på . festpladsen. .6.000

. spark.vblev- afgivet -mod det.
Lidt. mindre' tilSlutning havde
håndboldklubbens . . nyskabel-
'se, .Tragten-,· hvor det·gjaldt
, om, at æaste .en. håndbold gen-,
nem en. tragt og: gennem hul-
let i dens bund. 3;000 forSØg.

.blev- der ·gjort·her. '
• "t . -

J



NBs.ungdomstræneretabte 3:.6.
På .dagens Fest:i-by program
ved Nordalshallen er blandt
andet to håndboldkampe,
hvor hold fra Nordals Hånd-
boldklub-møder amtshold.
NB's herrer spiller mod amts-
ynglinge, og'. det samme gør
NH's .damer II. Nordalsinger-
ne .kommer. uden ..tvivl gan-
ske alvcrligt på' arbejde i
begge disse to kampe, der
spilles udendets. ..._, . . .
Herre-amtsholdet .er: Erik Ja-
cobsen; Henning Boysen og
Gunnar Båtrup, alle fra Vi-
dar, SØnderborg. Jørgen ·Pe-
tersen, 'Erik' NØddesbo, Jan
Knudseh, Jørn 'Egon Petersen
og Svend MØller; alle' fta Ul-
kebØl Keld Caspersen. Tands-

let. Anton Jensen og Viggo'
Hansen; begge fra Nordals
Håndboldklub. .
Dame-amtsholdet-er: Rita 1.0-
rentsen. Ketty Christensen og
Ida Gram, alle fra Vidar, SØn-
derborg: Herdis Thomsen' og
Anna Pedersen, begge' ..-frå
Tandslet. Lillian Larsen, Keg-
næs. Birte Neddesbo, .Ulke-
bøl, Ulla Frandsen, Augusten-
borg; Tove Cordsen, Ketting'j
Ingrid '.og :Bodil Filhring; beg-
ge fra NordalsBåndsoldklub-
Fodbold er også på .s1ten~
.prograM: Nordals BoldklUbs .
drenge B II spiller mod ~_. I
bild :og Nlhi· old boyi; .møder I
Egen. I Øvrigt kan nævnes,
at der JFeSt~i-byS "krostue,

Gave til K()lle
Amatørteater opførte operet-
ten •Farinelleic.
I dag bydes der på adskillige
fodboldkampe, bl:mdt andet
møder NB Vilstrup i Serie. 3.
I aften' er der stor fest .i Nor-
dalShallen,. hvortil man ven-
ter mindst 600.
i Øvrigt blev det alle tiders
håndbold opvisning, da Århus
KFUM's 1. divisionhold mød-
te et udvalgt Als-hold i Nord-
als, KFUM'erne viste opfind-
somt håndboldspil med man-
'ge glimrende detaljer. Ikke
mindst lagde man mærke til
Jørgen Vodsgård, der har 99
danske .landskampe bag Sig,
og Bjarni Jønssan, der spiller
på Islands landshold.
Kampen endte 32-21· efter
16-10 ved pausen, men Als-

"holdet ydede' 'en glimrende
indsats.
Ikke mindst stod Vidars Vig)-

. go .Poulsen:. for nogle gode
mål, og Als-holdets målmand,
Helge HØr. Vidal:;var nOk den
af spillen;t.e,.der' ~~ p:tørl1:

. bJfalcL.·, ~. ':·'.·:":";"·'''.f ..:, .

/'

;/973

Den så pludseligt afskedigede
leder .for Nordborg.Springpi-
ger, Børge .Kolle, Holm, tog .i
går afsked' med .Nordborg
Gymnastikforening og .spring-
·pigerne. Det skete ved en op-
visning ved .Nordals Bold-
klubs og Nordals håndbold-'
klubs fest-i-by ved, .Nordals-
hallen.

~ Det blev en flot. opvisning,
, der virkelig viste noget om

Såvel NBs sparkebrædt som NUs tragt er bleve t populære' indslag i morskaben ved Fest-i-bi~ den standard, 'pigerne har .
Mange bar' forsøgt'åt 'sætte 'fnldtræffereind, m.en.for-alle er det .ikke' lykkedes lige godt; Den nået. Efter opviSningen fik;
gik heller 'ikke for· den unge mand på, billedet, .selv' om han havde s~t træskoene fra sig~ .. :'.,- BØrge Kolle 'Overrakt blor,n-'

. .' . ". ".,~ ster af NB og NB, og rra pi-
. •Oasene, '1. Nordalsha,Ue~ gerne var der en stor gave'M: d'" t h Id foyer.·på. farvE!fjernsyn er' ro,u· til ham som tak for hans le-.ø 'er a'ID es' O lighed for,atfØ!ge Eur'Opa-p.?-derskab, der imod pigernes

. ..' .' -. .:. .... . kalfinalen i fodbold, . .'~~'. eget ØnSkeså brat er sluttet. '
Af, res~tater ~a tldli~:r:,e -Ved fest-i-by.i går blev 'Også
kam~e l forbmdelse .meii afviklet' NordalscuP'en for
F~st-l-bY kan nævnes,. at ~ drenge mellem' 'hold fra en
piger I vandt så stor; .spm række . nordalsiske klubber.
15-0 over Tandslet. NB s træ- Cup'en 'blev vundet af Sven-·
.nere blev slået 3-6 af et~?~ strup, I 'en' turneringskamp i
.valgtungdomshold fra, k~!:l~-'Serie 4 mellem NB og' Ulke-
ben. Dommer i denne k~!:l.p bØlvandUnkebøL3-~' .
var·. håndboldklubbens ;Q,r- 'I. aitea·:vBl". jier~..,operette i
mand, .Gunnar Jespersen," (;ler NOroeJSb'i.iJA·llvor14iiit.1Ysk
gjorde sig .skyldig i en ge:vat~ ,- 4.. '-- •••• .

dig forseelse -i anden halvleg,
da han overså, at ungdQ,g'!§-
holdet spillede med 12 spille-
re! 0'0 D~'s:

Finale for
• '_.' Ii". ,

fest-i-hv
.på ·N <>~daIs'

,.', ,
NordalsHåndboldklub . '; og .
Nordals Boldklubsætterd dag .-
'punktum for deres fælles fest- .
j-by ved Nordals-hallen. 'Det
sker med en' række fodbold":
kampe samt et 'par .spænden- .'
de håndboldkampe. NH's 3.di-;.
.visions damer spiller således"
mod TØnders kvalifikatipns-,
damer, ,o'gde .to til 2. division'
netop oprykkede Vidar, SØn~
derborg, og-Narre 'Nissum-mø-

. des. Desuden er der' gymna-
stikopvisning ved Nordborg
Gymnastikforenings, rytme-
hold..·..··.
Også f går var der mange-
mennesker ·på·.festpladsen;·. og
der håbespå stort- besøg' også
i dag. På'underholdningsfron-.· .
ten kan nævnes.vat. der, båded"
eftermiddag. og j -aften-er'-op-c
træden ved Gitte og Farmand
- et nyt par fra Randers, der
er ved at synge sig :1nq ·.,på3
Dansktoppen. Gitte er ti år ..
Kun en skuffelse har. arran-
gørerne endnu haft. Det var
operetteforestillingen i Nord-
als-hallen, . hvor Midtjydsk
Amatørteater opfØrte sFarinel-.
lic. Der kom kun 35' betalen-
de tilskuere. '


