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'~r mange .måneders planlæg- "der' det store ';~spOrts-sjov« i . bÅ.qe, ,",fodboU"{'?(!~'p'rmdbold,-:'
'Iling' er det' DU s! vidt, at, den i' Nordalshallen. Det' bliver en' af·· ~dboldttirileringeIi:~,~f,roripi'~
"ffiEi.nde"Fest:l-bfpANofdalii'kan . ten med' underholdning. sport 'ger,fmensf9dbo~~~e.~s:ep,;\er
''bEigyrtde.Det sker tirsdåg og af- log' narrestreger, . ·MedVirkende , ~ ..ii~l,lga ~r,'\liJj:v:i.lr';~ii'~'d
;~IU:~n finde~~;8~ ';2. "plnæ- . bliver foruden publ~hr. 3e~- \M~dlia,mt1'ti1illJ~~~d~ii@J,l
'~~<·Det et' I,~ e/;:'ek~ri' 'fl!IDB, Jasskapelle," den 'nord~- ",I)&e'og !ilrn:daJ.s,'tBol~ubø'i!?g,et'
%arti' ilt 'holde 'f~tligh,edeme l, siske gruppe Fire Pops, Hanne "..~dv~ hold fra,~~~~0Øt1-)
fo\'bindelee med' pirlsen: GAr det, Grengård og Bjarke Hallenslev' ' lifdellng(·~b!iverA~d~~.p~"
19&ii,' vll ~'''freti1oVer'' ~?lde fra HIF, Revyen. Desuden bliver 'hAndOoldkiunp"'tnenefu.~'NB".og
test-i-py f forbind~ med denne I d~ gymnastik 'moderne ved He-"NIJ;, ,... !.-.: .. ' " : ,) '-.
højtid, 'Formålet' med 'Fest-I-hyer ' len Dalvig og' opvis.nfug,l taek- ',M 'aktMteter kan, desuden næv-

,ikke kun,~at nqnialsingeme;skai ,won-do, 'Man afvikler i lØbet af - nes, en akvaneudatllling; .'der er
'lnore sig en uges tid, men deri- \ aftenen ,også Nordalameeterska- kon!met i stand ved ~,881lIar-,
(niod at 8kaffe,penge til to ~ub-. bet i utraditionel ,femkwnp:' En, .. :,bejde med tJljDfoelJAkv8rleklubibars ungdomsarbejde, ])e" to dame' og ,en hlirrefra . Nordals .. 8IIlI1tNord- ogiMldtals ~arie-
klubber er .Not,'rla18Boldkiub og .Bol~ub,· Nor;d~ , ..tI,~dbo~d-. flhning, Udstillingen ..vises,l~i
Nordals HAlidbOldklub, og de er. .klub,,~ Egea "U~doms!" 'og . Nordals-hallen; . ", ;':'-%!") ,
samtidig' arrangører af fesOighe: Idrætsforening, Svenstrup Ung- Fra. Hambo~ kommer der~ogsA '
dame. Der er Jagt et stort prO-' domsforening I og Brobal.le besøg, idet TSy Hamburg spil-
,gl8II1' ror ,den" kommende uge.•: Idrætsforenlng skal dyste, ikk!3' ler en fodboldkamp mod NB 's, ,
'Der blil,.~r rigtige sportskampe kwi om 'mesterskabet, men også førstehol~, Det sker på, lørdag:',
og show-kampe, Det sidste ud- om en præmie P~ '400 kr, til. Samme dag;.,'9P~er'; pAUri::
~illes onsdag, aften med ••Arets klubkaesen. , I" l~en:i (o,,; Sus~~: i,. ,~a\
.kamp«, der finder sted pA Lan- I forbindsejmed Fest-i-by .afv~- ~:~If,liolcl.~,d~~!!l d~t
gesø Stadion. Her. medes Nord- les ,også ~p.~torskoletume~J ~~\~t;I-by-bal,., '~::::',' 1
borg-holdet og, Omegnsboldet, -
.og. der, er tradition for, at det
bliver .virkelig sindsoprivende

I bAdefor spillere og publikum, .
!Mtenen efter ., torsdag ~ er

Skolecup ved
Fe~t-i~By.
Tu~eri'ngen finder sted 2. pinsedag
med både håndbold oglodbQld ,

, , ~ .#

I forbindelse 'mIlCi :Fes1ri.By-akti-· hAndboldtmneringen. Det.· - er
viteteme på Nordals afvikles i Guderup Skole, Havnbjerg Sko-
morgen, 2, pinsedag, den store le, Langesø Skole,' Nordborg >
skolecup. Der bliver kampe i Skole .ogØsterlunciskolen.
både . håndbold og fodbold. Der kæm.pes bAde i fodbold og
HAndbold-t;urrlæingen er noget håndbold om en pokal., der skal
nyt, 'hvorimod der tidligere er vindes tre gange i træk ell,æ fem.
afviklet fodbold-cup i forbindelse gange i- alt for at blive skolens.
med Fest-i-By, ejendom.. :: , .
Tre skoler stiller med hold. til Der plejer altid at .være stor til-
fodboldturneringen, Det ~ er skueropbakning til skoleeup'en,
Havnbjerg Skole,: Nordborg' .,Eleverne fra de forskellige skoler
Skole og ØsterlUndskolen. Fem: møder op for at' heppe på kam->
sk&er er .repræsenteret ved meraterne. ' . '" i '
_---------~'"TAlle 'elever, der deltager BOm

, spillere eller som tilskuere, kan' i.
øvrigt -være med' i' lodtræknin-
gen om ture med radiobilerne
ved det opstillede tivoli Der er
lagt bestemte regler for lodtræk-
ningen, Hvis et hold scorer fem
mål i håndbold, udtrækkes tre ,\
radiobilturs. Det 88IIlIlle ud-
trækkes, hvis der scores tre mål l
i en fodboldkamp af et hold. ,
I øvrigt er fodboldturneringen
for drenge, mens hAndboldturne-
ringen er ~ piger, .

»Fest-I-by- på Nordals
Den niende Fest-i-by på'

Nordals begyndte tirsdag og
afslutningen finder sted 2,
pinsedag, Formålet er ikke
kun, at rrordalsinger ne skal!
more sig en ugestid, men i
derimod at skaffe penge til
Nordals Boldklub og Nordals
Håndboldkl ub, der er arran-
gører a<f festlighederne, Der
er lagt et stort program med
sportskampe og show-kampe,

Torsdag er der stort
»sports-sjov« i Nordalshallen
med underholdning, sport og
narrestreger. Medvirkende
bliver foruden publikum hr.
Jensens Jasskapel.le, den
nordalsiske gruppe Fire Pops,
Hanne Graugård og Bjarke
Hallenslev fra HIF Revyen.
Desuden bliver der gymna-
stik moderne ved Helen Dal-
vig og opvisning i taak-won-
do, Man afvikler i løbet af
aftenen også Nordals-mester-
skabet i utraditionel fem-
kamp,

I forbindelse med Fest-I-by
afvikles også en stor skole-
turnering i både fedbold og
håndbold.

Fra Hamborg kommer der

I besøg, idet TSV Harnbur g
spiller en fodboldkamp mod
NBs førstehol-d. Det sker på
lørdag, Samme dag optræder
på friluftsscenen Susanna
Lana. Samme aften holdes
desuden det store Fest-i-by-
bal.

·Htfem:~viii,der"
åi~~t~rjj/d;np.
Pdf.i~;tddiSt...,.
SVaret' kendes" iaften,' når Kamp~n:
do~er (:S~~nd~n<4"~s~n"f}~jter,~~.

Nordalsiske. bookmakere ~. æ- .Viggo BOmberg,' Peder' .
. ud ....:........'fawrit til aften': Sigo" DD_~, Poul"';

~ ~~- , ~& .~
ens stD~, i. ixlbold pl!.an. ;BjaIke Hallenslev,_.
gesø 'Stadion. Hvem dEir'bliver Hjorth. 'E)'ede Holm, ,
vinder af' Arets kamp vides s6Je. -mos, Børie KoJie; Ejner;.
des fiJrst,'nAr kampa:Ia dønmer,' zen, Knud Møller, ( ,
8p8ftlkaøsedireit.' Svend 1m- . huT Nielsen og OJØ Lund.
dreøen, fJø.jta:.af ' ~_,_, "Spillerne blMr ikke
Der er dog næppe tvivl om. at . underholde; Ogsl
publikum "'"'" og man pløjer: .at., orkester inEidviIker. ,
møde t.løtærkt f.reai '- fAr en leg åfvikles l' Krostuen
fomøjeIig qlIevelse. ',De ncrdal·',:,':.hiineriS; foyer;' hvor .
siske -kondiflH1O~ /og':~'und~_: .:' ' .•..
_boldjonglørerc' plejer '14' gw~ ;' Som _ildwnp .til -Aråts,
hvad de' har i sig, nAr de tropper _sp~ ...~utter fra
op til denne kamp i forbindelsØ, ,'Boldklub ,:og Sønd ,
med Feøt-i-By.. _,';. _ ,'7 . ': ,', ad.'D,er' bliver sAledes ..
Nordbolg:bOldet-"iJkulliiretter ~alt -.:'iie' På Langes.;,stadioIl. .<\
at ~e stiD.e oP <me(f~e C:,' ';.. , ,.' -- , .• -; •

.1}-::C:-~~:"":;·...3~ l~w "T" •.•... ~_~



F;int program,',':
>- , , , ., ,- ' •. • ., '\:

Det lakker mod slutningen foI" 'man, slutter dagen med den tra-
dette åra Fest-i-By på Nordals. ditionelle diBJroteks.aften: ~ 'er-'
Nordals Boldklub og Nordals igen i Ar Jørn Mylius, der-står i
Håndboldklub har lagt !lig j se- spidsen for dette'. arrangement.
len, for at skabe si!. festlig' e~ Pinsedag spillæ desuden en fod-
afslutning som muligt, og der-er- boldkamp mellem Nordsls Bold-
der-for lagt et omfattende pro- klub og Osdorfer Bom fra Ham-'
gram for pinsen, , , ,borg, r',

Der bliver- en række sportskam- 2, pinsedag er der-foruden slmle-'
pe både lØrdag, søndag og IIlIIIi- cup i' fodbold og håndbold også
dag, I eftermiddag afvikles et en kamp i DBU's talentturne-
par ungdomskampe, ligesom der- ring mellem Nordals Boldkl~b'
bliver en venskabskamp mellem og Kolding KFUM, "
NB 'og TSV og Eppendorf. .På Samtlige tre dage bliver der dæ.
stadion, i Langesø bliver der- i' uden, mulighed for ,at se en I
eftermiddag desuden modelflyv- 'akvarie-udstilling, SOJll Danfoæ:
ning.v.Det er. Sønderborg Mck' Akvarieklub har opstillet i mø- .
delflyveklub. der står for opvis- ' dillokalet i Nordahi-hallen. " ,
ningen. " " , I
I efteriniddag samt' i aften, op: ,
trffider 'sangerinden susånne'
Lana pli friluftsscenen 'ved fest-
pladæn. Dagen kulmineræ .med 'l
det store Fest-i-By-bal. Det be- "
gyndec med spisning lIf med- '
bragte madkurve.
I morgen, søndag, .er- der også
en " række 11I1gdomBkampe;og·

- ,VI har i h hllft en omsæt- ,
ning på omkring l!O.OOO, kr.
mod cirka 76.000 kr. øldstA Ar.
Overskuddet kommer til at ligge
pli omkring 45.000 ,kr., hvoe vi
sidste Ar havde et overskud pI!.
omkring 30.000 kr.; siger I:'eter
Glock fra NordalsBoldklub. '

Skole-cup=> .,
'{i"k succes:" '::1, ".

. .' " \
. " l, I "~.

_:l2? .ele~~:~~r.~~~ler~~ :P~_,N~J~!~~~.'
spilled~'4andl)Ø1Wog fodbold :c,. ~.;" ' 1)

• • 1 .:. • • ~. ~ '. ":' ). ~'..,. J ; '"'I ...~ ~ tf(

Nordals "Boldklub og Nordals . blev 0sterlundskolen, in '
Håndboldklub fik virkelig. Bue- ' derop Skole vahdt, hånd'';
eea med 'sin skole-cup i forbin- ~ neringen: Dej; var 'i,Ø\'fi~'
delse med Fest-i-By.: Ikke færre gene~der splllede todbQ!d;
end 120elever deltog i kampene, gerne håndbold.:,,"":":',(!'~

. I fodbold og håndbold. Det ~ar' ..:..Venskabskampen: meli
føt8æ gang, man havde hånd- ,og TSV 08 EPPsndorf bletrf

;bold med pli programmet. ' " det BfNB med 4-0, merle
" " " .ekabskampen ~ellem' 'NB1

- Håndboldturneringen, blev boys-hold .og: Osdorlei fil
linldlertid ogsA en ator, 8U~S, endte uafgJort"'8-3., Karil-

. så ogsA næste At ~aver ,vi skole- DåU.talentturneringen'" ~''"
cup I bAde fodbold og håndbol~, NB og Kolding'. KFm.{
siger Peter Olock fm NB. ' med en sejr"pli 2-1 til, Ko '
- vinder af fodboldtumeringen slutter PetAlrOlock. , ..;,• ,Ir,

Fest-i-By på Nordals er blevet
en stadig større' succes h for Ar;
.og samtidig har festlighederne
udviklet sig til at' blive en di-
rekte byfest. 'Den' store opbak-
ning bag Fest-i-By .har ogsl be-
tydet, at det I. Ai-' er blev~t ~t
rekordstort overskud' til arran-
gørerne af, festlighederne' - ,
Nordals BOldklub og. Nordals
Håndboldklub. • ,'.'

Fest-i-Bygav.45 ~'OO(r;'~:
til' ungdoms-ar bej det,,:;
Den store byfest i 'Nordborg havde i år'en~~m:sætning på~<
omkring 110.000 kr. ~ Flerenyekabelser føres videre' ',":,

800-deltag~re' i ~ti~h~dernei' rangeme~t.1at\'~ ~er-d~'i
Nordals-hallen. I øvrigt blev det ,ved næste ,Arå festli~hederi{
nardalålske mesterskab i utradi- 'rigt viste, det sig, at, væ
tionel femkamp' vundet lIf holdet fordel at placere JEistUghed
fra' 'Broballe Idtait.8foreniJ,lg./ forbindelse med 'pilisen.' ._
Holdet bestod af, Ingelise 'Duus " første gang', vi ldotde det:
og Henry Meyer, der sikrede .slg - der' er Ingen tvivl om, at I'
gevinsten l?A400 kr. til'klub~-:,næåte At h~l~e! Fest:i:B1~
sen. ~ ' bIndeIse med pinSen, slu
- Det var sA. vellykket et ar- . ter Glock. - " ': 'I, ,

- Det er naturligvis glædeligt'
fo~oit\'*tl~ er el stort et over-
-sIrod.~:fordi_pe~ne fra 'Fest-I-
Byer med til at drive arbejdet i .
de to klubbars ungdomsafdelin-
ger.

-' Opbakningen har ogsli været
Virkelig stor., 'Ii1 det store pinse-
bal I Nordalil-hallen lørdag liften
var der sll.ledes ikke færre end'
1.200 del~ mod' 900 sidste .
Ar, Diskotek·aftenen om aønda-
gen samlede Ikke færre end, 700
unge. '

- Noget nyt i At var vort
sportssjov. Det blev også en vir-
kelig succes med Ikke færre end



KLAR TIL FEST: s« er ~n'~. at værw·ltlai til'Fe8N-1!Y. DiI(~~ ~ _...,.'
børn air 'voksne kan fd 'loti .til at forfyste ~i.KrOstuøn i No~1aØlløn8..~ foYe,r er:o
aftenen bliver ile" ~andsynligvis ~v og glade dage her, n4r 3. Iaalvlel[~~~~s ~l!~ -,.
Tiu!:,liStjemep'arke1l, dersørgerfordrets (orlylJtel$er. '" ".;' ''''::~,'"*.:..{.....';. ~,,!,

>tJtraditioii~·r':.~;~~~.
femkamp ved'
Fest-i-By
Masser af underholdning ved det
store sportssjov i Nordals-hallen, .
Nordals Boldklub og Nordals
Håndboldklub_afvikler i aften
det . nmlalsiske . mesærskab i
utraditionel femkamp. - Begge
klubber stiller op med et hold,

. mens konkunmterne _kommer
fra Egen Ungdoms- og Idræts-

. foreniIl8, 'SveDBtro.pUngdomsfo-
'-l'Ilning .og Broballe Idrætsfore-
ning.
Hvert hold stiller med en dame
og en herre, og det' hele er na-
turligviS et led, i Fest-i-By-ekti- -------'.-~'---'---
viteterne. Holdet dyster ikke·
kun· om titlen. men også om et
beløb på'400 kr. til klubkassen.
Der bliver masser af underhold-.
ning i øvrigt ved det. store
sport,æjov i- Nordalshallmi i af-
ten. Det 'ar lagt i hændeme på
V. E. Sørensen som konferencier
at præSentere de medvirkende
og li programmet til at løbe'
gnidningsløst. .', _ " .
Blandt de medvirkende er Hr.
'Jeilsens' JasSkaPene, den n~.
,siske gruppe -Fire,' Pops«' samt
to af hov:edkræft.ernØ fra. HI·
FRevyen/ ~'Graugåro Og.~
Bjmke HaIlenalev.'

Der bliver desuden opvisning' i
gymnastik moderne ved Helen
Dalvig, ligtieom der demonstm-
reS taeitWoil-do.
Forud' nr' sportssjovet. har' der
på .'stadion været en' .fodbold-
kainP mellem trænere fra Nord·
aIS' Boldklub: og ·et· udYaJgt hold
fra ungdoiDåafdelin.' Der er
desuden- fDriystÆiIser af forskellig
SIt 'på' '8elve festpladsen' ved
NordalshalIen:' .


