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'EåndboldfiigerJ·~~·
skal dyste mod
fodboldpigerne
NH's divisionspiger'mød~!nI's ynglinge ~
damer 1fodboldkamp - Pokalkargp-aflyst .

. . ~." . . ~ ;' .. ~ '.'. ,"I,.. .' -.". _'("_
Tirsdagen skulle have' stået i' Til gengæld ved man. med sik-
fodboldens tegn ved Fest-i-by-ar- kerhed, 'at de~spill!!S en..virkelig .
rangementet ,på. Nordals. En interessant fodboldkamp i aften.
overgang så. det imidlertid ud til I denne kamp skal Nordals .
at -mislykkedes, idet en af de af- H.A.ndboldklubsdivisionsh~dsda-
talte kampe måtte aflyses. _ mer vise, ?m de er lige sA.
Det gjaldt Sf-pokalkampen skrappe til at lave mål med fød-
for' yndlinge' ~ellefu.Nordals. ide~,npm de er det .med..hæn·;.
B6ldklub .og: Bredebro.Denne :de'el)HA.nQbold~i11Ør.rie'" Sbl.i.
kamp har NB'eme vundet uden "nemlig' medeNottbils Boldklubs
kamp. Men Bagenklares nok al- ynglinge -damer i en fodbold-
ligevel med en anden kamp. kamp på.Langesø Stadion."
Hvad det bliver, er man ikke,
helt klar over endnu. Enten bli- Tirsdag er også dagen, hvor ti-
ver der t8le om en kamp i serie voli åbner -på. festpladsen _ved
4 eller. en k~p ..,~~ NB's: Nbrdalshålll!fi: 'Der bliver ;.henif-
førstehold ~ et udvalgt NB. ter tivoli hver dag til Fest-i-by- .

I
hold' . ."'~';;" :.. , '. '.,.,.... " . .::l!.~~.slutter;p§. BØJl.y~

• • J • •••• -~ "4 - • • _~ ••••

-- --"
Den årlige »Fest-i-by« På/

Nordals slutter søndag den
26. maj. Festen er arrangeret
af Nordals Boldklub og Nord-
~ls ~åndboldklub med det

~. l I -l~· ..•rr .....•...,.,..,,..,.,.. +'1 nDt

plan, Der er lagt et stort og I
alsidigt program for dagene
med sportsarrangementer, I
publikumstræfferen »årets
kamp« og professionel musik-
underholdning, - Til under-
holdningen har arrangørerne I

sikret sig tre kendte navne.
Det gælder Lille Palle og
Dorthe Kollo. De optræder på
festpladsen. Lille Palle op-
træder Kristi Himmelfarts- I
dag, mens Dorthe Kollo op-I
træder om søndagen. Der
bliver desuden .et Disco 74 i
Nordalshallen Kristi Him-
melfartsdag om aftenen, hvor
Jørgen Mylius kommer.

For børnene er der også la- i
vet noget. Om søndagen kom- '
mel' der således cirkus til
Nordals. Det er H. Herman-
sens Mini Cirkus med en ma-
nege på otte meter. Der er
desuden NBs populære spar-
kebræt og NHs tragt, som er
stillet op. Der laves stort
bankospil fredag aften, og
om lørdagen finder det tra-
ditionelle Fest-i-by-bal sted i

Nordalshallen.
Sportskampe arrangeres der

mange af, og der er planlagt
en række showkampe.

- ....••

FEST-I-BY 74
ved Nordalshallen til og med søndag den ~

HUSK fredag kJ. 19.30 i Nordalshalle;;-

KÆMPE LOTTOSPIL
laIt ca. 45 gevinster

Lørdag kl. 20 i Nordalshallen

STORT BAL
Musik: The Moontimes - Populære priser

FODBOLD
Lørdag k/. 14.00: NB serie 4-Abenrå
Lørdag k/. 16.30: NB serie 3-Starup

FOLKEPARKENS TIVOLI
TWO DANES

optræder på festpladsen søndag k/. 17 og kil

MINI CIRKUS
et rigigt lille cirkus med en manege på 8 m:lI

Søndag k/. 14.30 og k/. 16,

Der er gratis adgang til festpladsen og elrØ!

Arrang.: NB og NH .J
'"



: >"'_')'-:~':l.·::·:~··f.'::~:~:~l.

I'e' ; e'r nu' u' <~'''''. " .

1
~~Z;:~1.i~;:.'~~Z:~;L~~~.{~:Lini,Eu~;

.lllf' ffu~aIsl.~b~~~;~lIf,':angsoTv,'))e.f'ef,~ -~tig~ l;i~s med -en '

.uif' Når' sØiiå~D. ··er gleCer qet . r m~egepå ,oiw~me\:e.t.·Dettedir::'·
f f\ll-fu;'l)or,y~~.:·:h\tbMt'teV ~Ssi!:';,:kti;'ii~·,~~fo~.iJ(h1giir i efter.;:
J'l}i:ne·.~.rf9Ld~·J'~\~Ij~~nde.: :midc;i,ag;'-;jy,js~lveJ.~ .er dårligt;
~:~~Dit;:~O:~.~;J3å'd~~,!i~:'~g.;.;:Ji~~~~irktl·~·0a'Ci,~o.idals~llen '.

r
~ora~~·."Ji~~..?Wk1U.b,.. kan ~. 'e~en; ~:!o)'egår:> . .(orestjllingeme
sætte sig sammen og begynde at, udendørs ." -, .
.iø~~ts ~vef:1kud 6p., . ., ' Der bliver 'des4den underhold-
'M~~'l!MWr,{lf ~. maner: Der. nifii"~ festpladsen. Man har
!lr,:'så.fedes'· ~~geret' ej{ del ~~gQge~:'IWo [)8Iies.tilat·sørg~-
sp~~.;j~~m~:p(~ict.sieåagen. Da.' '.'.f~r~~~e"II\'1dert!.~ld~~g.'-Giup::
gen'~:~l~~ .m~:IUflgdOlll~fod,:,.:.:i>~~~iV.E~<!p_:f~~nnr~~ri :løbet
b?(d,~:~. ·er... lf0i-diUs.Cup,Jo: .': .a(5;0ri~~n:. ':,::;;F.•·t,:,.~.'. " '
d~ngeH<?ld:. Penne turnering· af..·.: Dellli~il·~r :.iiet:.-~atilr1igvis mu-
vikl$ '.-søndag formiddag. Om . lighed :'f6r:·~tp~;å'Ile' forlystel-
I~iddagen er d!lr.~ fodbo\a' ....;.s~.Mt'ke!i$. !Yllnge' . tHbud.. lige-
k.arQPefor miniputter. . som.både.sparkebrættat Og trag-
~. ~,mt~ldn'jngsfron.~n' bliver ten EJr/:orug. Det samme gælder
.i1ei=rogæ -en del. Man har således krostuen i Nordalshallen .'

I30.000.krvtil
NB.dk,:N~-JJ:#~ao~>"
'Fest-i-by på Nordals blevhidtil sterste . .' ...
succesTr1-~f1.,e·n omsætning om-krinQ;-75. 000 kr.'

Ungdomsafdelingeme i Nordals by-arrangementet toppede i år.
Boldklub og Nordals Håndbold- Det kan ikke laves større med
klub kan nu se noget lysere på mindre, der skal indsættes
de økonomiske forhold. Det net- endnu flere på at køre arrange-
op ah,iWede Fest-i-by-arrange- mentet. Der har ugen igennem'
ment har nemlig, givet et pænt været 15 j' gang' næsten ,kon:'
overskud, og 'dette overskud for- ·stant .. Dertil kommer planlæg.·'
deles' mellem de to klubben; ningen' af hele festen. De~ne .
ungdomsafdelinger efter medlem- planlægning. har stået på i det
~t8I. .'. . .' sidste halve år. ,- :" " '
- Overskuddet bliver på cirka ~ Der var to 'nye aktiviteter på
ap.OOO kr. Det kan vi se allerede programmet i .år, Det ene var
nu. Omsætningen' var' på om- Disco 74, det andet lottospil,
kring 75.000 kr., og' der var vel Disco 74 blev en enorm succes.
omkring len..·.~v: snes :tusinde ". Vi havde' slet ikke regnet 'med .
mennesker plLfe5tp~osen' i løbet :en så stor opbakning. Der 'kom
'af den uge.; F:!!st=jiby'varede, sj.' :ikke færre :end '700 til dette' ar-
ger .Peter ":Cloc~., ·rm·'Nordals· .rangement' i ·Noi1lalshiilleD.~Det '
Boldklub og Bj~e:fut~d'sen .n-;;,.~'.var. Jørgen' M.iUus' fra ~al:iniÆirkS:
Nordals Håndboldkl.ub;~,.·.' ::~':J: :&dlo>aer\klareae~aethl!iiktiskB:

, .:.....Vi ~å-se i øjnene,' at· :Fest;i:'! :ved at- :velidep18der. :Efte!:-ah-åD.,.:
I .__. . .,:" .. _ . .

;'

g;m'entet kom han med mange
komplimenter til det nordalsiske

'·publikwn'.
- Dgså det store Fest-i-by-bal 'i
Nordalshallen blev en enorm
su~ces. Ikke' færre end 900 del-
tog, og det forløb uden gnidnin-
ii~raf nogen art.
- »Arets. kamp« i fodbold mel-
lem Nordborg-holdet og Omegns.

. holdet gik også glimrende med
et stort antaljtilskuere. Næste år

"

: ),.

var det måske en .ide at .arran-
gere endnu" mere .i forbindelse
med denne 'kamp, muligvis .iat-

, too Qg 'orkester gennem byeri. '
- Men' deter en ting,' vi skal
kigge på senere. Nu skal der hol-
des sommerferie, men' straks ef-:
ter går vi i gang med planlæg,
ningen .ar Fest-i-by 'nummer ni,'
der holdes\ næste år' omkring
samme tid.: siger Peter' Cloch og
Bjarne Knudsen. . ,



\, o , -:- .- - ,- -, -----"',-

\A:rets ,kamp,
p'å~'NdrdalsI '. I ,..,. . ~ :; " . " . I .. '. I,

r' Det er'Feski~by·katnPf3ninenem"·
Nordborg-holdet og omegnsholdet

I aften får det løs'. Iried '"meta' . ekiftningsspillere er udpeget for-
'kamp« l fodbold På Nofdals, Der manden for Nordals Boldklub,

j.. I . '
står ingen pointa på spil for de Per Søndergård. og formanden
to hold, men til gengæld' er der for Nordale Håndboldklub, Gun-

,æren at kæmpe for, olrqet bety· nar Jeepersen. 0rnmastikman.
der naturligvis' ikke mindre for den Børge Kolle sørger for op-
de to hold, . 'vaimningen,
Kampen står mellem et udvalgt Til orientering skal. nævnes, at
Nordborg-hold og et udvalgt, Nordborg-holdet, har revanche ~I\
omegnsbold. &gge hold er 'med '. gode. Otrlkring 6<K> tnakuere srt
~~ip;ere,'{,iwm ' nord~e o.J 118~ o~bQldet vinde sid-
hvert faIa {iltKe'er vant c til. at ' lIå \" I stil Ars opgør med S~. l

.~& fodl..·(;ldb a., • "0> ,.,', p•.., ~A~""'" • F l b'
pa en bo ane.':·•." .,' ,I '. )!. <, ti onsdagena , Ilfit·· y·pro~
'Denne »årsta kamp« plejer alti(1, står foruden denne "meta kamp". . , , .
'at trække mange hundrede til- også en række håndboldkampe
skuere, der har en munter tid,.' samt' en fodboldkamp for puslin-
rnen8spiUern~ "aser 'rundt på . ge, hvor NB møder. Hørup,
grøn~æreJn mere' eller mindre Desuden skal, nævnes, at tivoli'
gode fo~g pA flt frt scoret mål.' naturligvis har ~~t pA fest-
!)er er:irlden kampen 'sket enkel., pladsen, lige som der er indrettet,
"' \ , , .te.,~IlI;i$ger,prt de. to hold.! for.', 'en krostue l foyeren j Nordals-:
"hold til tidllgate' næv~w holdOp." , hallen.
,stillinger, Nu skulle I spillermate- '- -- _. ..
rialet imidlertid være helt.l or-
den, ,srt holdene frtf følgende
sammensætning; ,.
Nordborg-holdet: Kelvin. Kjær
Jessen, Tage Basse, Hans Fin-
mann, H. Testesen, J., H, J~n.
sen;"P. Ramper" Bent- LaU8Ylll,
Carl Lund, .' Pe~r,,'· ~a~n,'
Hans Voigt 08 Peter Andersen .. ;...-
b~gnsholdet: iVigge' Bomberg.,
Peter Byskov,' Sigo Damberg,
Poul Esbjerg, Bjarlce Hallenslev,"
Frede Holm, Preben Hjorth; R.
Franke,': . Peter.' Kolmos, Knud

.Møller,' B., Rasmussen og B.,
\ .

Eriksen, - . , 'J' " ", {

Dommer i' det .' ~orhAbentl.ig·,
spændende og morsomme opgør .
bliver Willy JønS8Qn.. Som ud,

8 halve tI. snaps

6 suppetade

12 store kødpakker

6 store hamburgerrygge

FEST·I·BY PÅ INORDALS
afholder

K Æ M P lE· L O T T D"S,PI
i Nordalshallen

fredag den 24. maj k\. 19,30

Der er plads til alle som har spillelyst. - Hertil' !

Nordals Boldklub og Nordals Håndbold~

DER SPILLES OM Bemærk bus!Ide
Havnbjerg vente'
Svenstrup .,', ..'
Stevning .
Brandsbøl .,. : ..,
Oksbøl kryds .
Nordborg rutebilsl
For med I. med på;

FE S T ·1 • B Y 14
20. 5. - 26. 5.

i og ved Nordalshallen

Alle dage fodbold/håndbold
ARETS KAMP - en fodbolddyst m. kendte n.

onsdag den 22. maj kl. 19.15

FOLKEPARKENS TIVOLI
fra tirsdag til søndag.

Torsdag den 23. maj (Kr. Himmelfartsdag r.
Hundeopvisning af DcH.

Torsdag den 23. maj kl. 20 i Nordalsh

Disco 74 med Jørgen Myli
Entre kun 7,00 kr.

Fredag den 24. maj kl. 19.30 i Nordals

KÆMPE-LOTTOSPIL
Der spilles bI. a. om 10 X '/4 gris,

lait 45 gevinster - Buskørsel arrangere!
For medlemmer med pårørende,

Der er gratis adgang til festpia
BAL

i Nordalshallen lørdag den 25. maj kJ.
Musik THE MOONTIMES fra Esbjerg

(Populære priser)

Alle dage: Krostue - Sparkebræt - Tra4

På festpladsen optræder

LILLE PALLE
søndag den 26. maj kJ. 17 og 20,

TWO DANES torsdag den 23, maj kl. 17.15

H. Hermansen præsenterer:

MINI CIRCUS
Et rigtigt cirkus med manege på 8

(i tilfælde af dårlig~ vejr: Nordalshal~
torsdag den 26. maj kl. 14.30 og 16.Dl

Arr. Nordals Bol
Nordals Hånd


