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Trænerne ,. -,~
møder' .,
ungdommen
Nord;w. " Boldklubs' trænere .
skal .i .aften vise., hvad de'
kan på en fodboldbane. I· for- .
bindelse med Fest-i:by-III'nIIl- .
gementet skal trænerne nem- .
lig .spille kamp, .og modBtan-'
der er· udvalgt hold· bestAen, .
de af ungdomsspillere.. ..:Den- I
ne kamp er en lITligt tilbage- li
vendende begivenhed' ved .fe- ,I

sten. . , .'
. . . . I

Allerede i eftermiddag be- I
gynder de: ~. sportskam-',
-pe. Det bliver-med en .skole- :J
cup i både ·.fodbold og bAnd-:
bold, Senere er der en turne- ..
ringskamp i drenge ·A mel-
lem NordBls· Boldklub og
Sundeved.· ' .,: "
.Dertil kommet naturliiVis de~;

...sæd~··'fodYstei8eSamm-··
gementer pA,~~n,

~: '.):~...t.:

'" '-.

i

;. - I
,!

: NC?rdborg- i og ved Nordalshallen
. . *'*' "."

**
fredag (at. bededag):

KL170g1~:JAN OG RENE. .:
. " '.' " optræder på festpladsen

, Klo20 i Nordalshallen Rock'n RolI Concert .

MELVISand his Rock'n RolI Band'
opvarmning: J. L. Ro"~'n RolI Circus

(Fa. Je~ Knudsen visersmart herre: oqdarnetøil

* *.....
.Lørdag:
Klo 16:NB 1-Bajstrup (Serie 'IV)
Klo20 i Nordalshallen:

STORT BAL
, Musik: GAMBLERS ,

. Solist: BJØRN TIDMAND
......

**'Søndag: .
:kl. 14 og 16på .L~ngesø Stadion:

TATTOO
Haderslev Pigegarde . . '~A

.. . . ,-' ". : : * * -': ',~'. ';.~~(;
Arrangør: NoriWa Boldklub og NordaIS HAndboIdIdam:,,' .,.111

• J '. • ••• !- ~ _.... • .' ••••



Nordals Boldklub og: 'Nord-
als Håndboldklub ·har '-på
festpladsen ved Nordals-Hal-
len i forbindelse med-Fest-i-
byen bod, hvor man' sælger
••ringriderpølser«. Men første
dag undervurderede. man to-
talt nordalsingemes sult.
Man fik nemlig udsolgt et
par timer før lukketid. I alt
blev' der solgt 350 stk.
- l festugen regner vi med

· at sælge es. 2.500 'pølser, -si-
ger NH-formand, Gunnar
Jespersen,. der i det daglige

· er slagter b Nordborg, og
. derror kender nok så; meget
til pølser. Første dag var det
ham, der sørgede for, at pøl-
serne '. ikke.. blev' forkullede
over grillen.
z: Hvor meget fAr klubberne
i kassen pr. solgt pølse?i - De eneste udgifter vi har,

, er til teltleje, grill, bakker,
! brød, sennep og. ketchup.

l Når vi trækker de udgifter
· fra prisen pr, pølse på 4,50.

kr., bliver der en fortjeneste
på ,UO kr." siger Gunnar
Jespersen,' der. ikke.' regner
med, at. man må melde ud-
solgt nie~ i festugen.,· .

rnangetil..
rock-show,': "',,:;';!i;'d':; 'yl r" t'

o ~~ • ': ~ •

~;l''''~:~. ~~ .
;';', 1"' ". I

;~;l~'~o.tgenuentes fuldt hus til »årets.bal« ., "':
TSøridag giuer E(qde,:~l~1/.:J!:i*egarde;~~~~??::".: ·:t
~,~~: '. . .,... ". .,". " . ,.';' .'. •i 1..("

" . ..' , dlgs opvarmni .. ' , I dag': åbnæ og'så for »sP.arlte-;,:,' r-..:.. Vi 'venter 'mange tilden store ' e opvarmning. ' ,'..:
1., rock'n roll-koneert i aften i hal; . Under koncerten .bliver der pau- : brættet«"';'" af mange kendt fra'.!!:
l.: ien;."siger Børge' Nee8gård, PR- .! .ser, hvor: Jens Knudsen '1 Sr:m- det tyllke' TV:2's . sportastudlo. '
.; chef"Jor Fest-i-by på Nordels. .derborg V188rherre- og d~eOOj_ Den, der får flest bolde .gennem :.
\.; H~; tilfØjer,' at. selv om. der er Men inden aftenens<festligheder' de' to huller" i:' trævægs-målet, .
1/·l.a1e.om en koncert, bliver der ,optræder. dansktop-perret .Jan vinder en minicykel. Står flere·
'~:'Jnulighed for at konibe ud '~t og Rene to gange på .festplad- lige, bliver der omsparkning
J røre sig på et dansegulv. At I sen, og først på eftermiddagen søndag aften.
, '. J3lft'gC! NeIi!IgArdhAbet; mange står der fodbold 1>&dllt spo~ll-

komtner til rock-showet, skyldes ge program. Damekampen rriel- »Arets bal"
lige så meget, at det ikke er no- lem amtsholden~ fra Sønderb~rg , =,Ljge..som..sidste_år-;:venæ,r..vi;::-

'. billi' 'fo~><lelse lit præsentl<~· og Hadel'§lev~:'ffi.A--Udgå,.da~,_,,:, iC" • ,'. ' •. ii,' " :,' " ~'4.
'.gen;.. g, '.""'J" . "'lo'~ 'lll""( ka}''';dl'':1'' . ·og ••••;' .. ' .
_re to'·Or~es.~",·.;r!",'· ::.\','·r:;. " kale\~p ~. '.~'." . u,:: :~.';.' ~~.::.l";'Åri!\;s~:
".. .i'." ;' " " / rirlgskl@PEl.'~od 8,piller ~';'~l,rætUtlVi'

}!(~-enlea'sto,e dtih8ke rock'n .ro~;"'~niorilni~rfra~tetmod 'NB-jti. \ l borg, ;Ved' es' . e' :. rJr!'
, 'navn,: M~lvis, k?m,m~ lmed 81~, nior,' s~t' amteta. ~linge mod. : Iils-hall~n<kiin :nian.1,-'selV<.:~'
, :b~d, og er han bare.,no~nl~ NB~yngliJtgeile.;'per: ,er.o~så to .l : iDilI:Ikurv .: hted ~:elh~r. købe en.
. de opl~~, vil hele N6rd~.hal- . tumelin;~~amp~. .F~t, lilleput i FeSt-i.liy.'~I8ttå{Afte~enø )nu8~;:
. len .svmge. -J. L.'Rockn roll itB~Kettmg"og d!!rpA.Nordals I l·:·~r·':";;""~""blers ••' ":og',.c:solist'·. , . , ,. ". . d' ed ' . . , . .' V' lev"", Uwu..., , .: CitkliB«sørger ror en,..n ven-, II-'K.et~~g i Serie. " . ,. . 'l Bjørn Tidjnand.' .... . ," ~:"".;

ver.sk:I'.,Ju
i
\'d.····d.e· .t: når ll'~~~~~~~;:~:~~:':,;~ka,mpø i ·fodbold.met •drejer' ,8~rl

om 'Q,m .spændende .topkamp.i] Ll
, sene r1v,>,hvor,-;NB:meder.: Baj~.:~.:' l ; I . " ~ i . .' strup>M~, en $Øjr.kan'. .nordal-~,1

00
singerne komme helt.'tU tops:'!';:

.O " . \ 40 O serien." Den:' 'anden! ·kiuiip "·,!itår~·'Ppa' C" a .., meU~~dren~A,ogI;>ybbøl.\':'~:::\;

. '.. .• •.. i J)rerige&.p i6/:',:·:.":·::',?;:.i::;.;~
'iTlI(htiori~lt·iIDilles~Undel'F8!!t-hi,

. . . . .by.''en;'tum'. ··.:2.;~g·.:m·ell',·e'.·,m:,N·ord·... ::.....••, -,~.',...:-~"'"..~ .,-,'.- \- •..~.:. i -_....,.. lt;::l'lU wa ... NH fåri mlur d ;d t -' me som ifjor klubbemes':dnlligehold.DEli,:;er!hog noge un, e e. saf!1~ .r rv > I tale om<~ng~~':'i6!:'hvor;;';
. l \ ;,drsnge ifra )~B, .E~~, :~~~all~A

selvom det nok; bliver svært.·· Man ha'll'de.ikIk regnet ~ed en i og Svenstrup !'PIDl1r•.: 'l:"','; :'; ,ii",
Som vi altid bestræber Os på, så stor omsætning i betragtning i To gwi.~' L, løbet, :tjlsønqag~n,r:
vil vi også næste år lægge festu- af, at det. foægik fra en tirsdag .gi\ier';'Håd~l~: •~aide.J tat-,;;

.. gen omkring en helligdag. Dog .' til en søndag. Det ~etyder,. at too p~8bidion,.~og festugeo,.lIlut-,;~
at overskuddet bliver no- . næppe pinsen, da det så kan bli~. firmaet 'meget gerne kommer ter med håndbold i hallen. NH~t,

.. ve svært atm et tivoli, siger:':' igen næste år." . 'damee moollr de' øvnge damer·
Peter G1ock.' Også arrsngørernes øl-telt på· fra .Nordals .' HAndboldklub.::

festpladsen var ovenud godt be- illlj~ NH-h'errer',Spiller mod d~,-
søgt alle dage. Ofte var det Øvrige,.kamineratet fra klubben.,.,\
svært at finde en plads. ".Til •kampenå,; e("de~ gratis ad-
-Vil I have et større telt næste gang." .~'. ". " .. k.-ras
år? , . .
- Nej, det tror jeg ikke. Helle-
re et lille - og fyldt - telt,
fremfor et stort halvtomt. siger

.:Peter Gl.ock.
Bortset fra et enkelt . tilfælde
blev miin i. festugen' forskånet
for alvoelige optøjer' og slags-
mål Politiet var på festpladsen
en enkelt gang, men der var
ikke behov for åt gnbe ind. "

. ! 'k-ras

med festen næste

Festen for de unge
løber lige rundt.
En overvældende .tilalutning var

. der til det store- bal, hvor es.
400 var med til fæIlesspisningen
og lige ved· 1.800 deltog i det
store festlige bal. Det var virke-
lig en festatten af de helt store.
.Deltagermæssigt var festen for
de unge ikke det store tilløbs-
stykke. På programmet var en
rock'n roll-aften med bI. a.
••Melvis og hans band«,
- Det var fantastisk under-
holdning og god musik, som es. .
600.overværede. Det, betyder, at
ammgementet for de unge lige
løber rundt - og det er vi godt .
tilfredse med. Vi vil jo gerne ud-
rette noget for de unge. At'ikke '
.flere var med,"skyldes nok; at. de

,.unge i dag. iklæ kender. Melvis.
'. siger Peter Glock,. der tilføjer, at

man næste år' se1vfulgelig igen
" "

bliver nok ~Ogenlunde
Ir - men med visse for-

. F. eks. var årets
foriangtrukken. Vi

ve skåret programmet
det højst kommer til at
par timer. Også årets

vil vi forsøge at
u mere spændende _

----,



c.hnkrfug i.ooo nordalsingere fik';ar- inden kampen enige, om, at
deres' -vildeste forventninga- til ' det hele ikke' skulle dreje' ,sig,
»årets fodboldkamp« opfyldt, da. ,særligt meget om fodbold._Det
de overværede kendte norda1sin-, løfte holdt de, ~ 'garanti også.
geres klovnerier. på Laageea .. Ikke alene',vp.r de ureglemente- .
Stadion i forbindelse med, .Fest- ' ,ret -påklædt -r- også -deres. spil-
i-by«, der' dermed fik en yderst ; ..forståelse.. var fab.elagtig. Det
festlig.optakt..', ' , ,', betød, -underholdnmg f~ de
Begge mandSkaber - N9rd-, mange' tilskuere """',og', sikkert..

'borg-holdet og Omegns-holdet ,også: for aktørerne pli det ~_.'
. : ne græs.

kan k~ brudstykker gengives.Selv for en meget gammel rotte
i faget vii det være en !læsten
uoverkommelig opgave 'af give
et referat at, »kampens« 'forløb.
Der' skete simpelt hen 'alt for
mange skøra ting og sager i,beg-
ge' ender, af bodboldbanen samti-
dig: Da 'SBmtidig' dommerHan-
ne Graug~. helt, :»tab,te kon-
trollen« Over den -hårde match,

, "

Hjælp al brandværnet
l, bedste- limdskampstil marche--
rede de to mandskaber ind pli
banen, hvor FDF:Orkeetret spil-
lede nationalmelodien -, Alssan-
gen. Derpli kom, akt.ørernØ i
kløerne på Helen 'Dalvig, : som

, sørgede for den rigtige ~pvarm-

ning. Da spilleme var' ved 'at
være opvarmet, kom to brandbi-
ler susende ind' pli stadion med
fuld udrykning. Nordals-holdets
målmand blev, pli 'bAre bragt pli
plads - alt imens han fik en
»øl-transfuasion«, Også dommer
Hanne Graugaard blev 'bAret
ind på banen, hun havde bokse- '
handsker pli, sli hun i tilfælde af
overgreb fra spilleme havde-,en
chance for.at forsvare sig. '
To fra Nordborg-holdet stillede
op med høj hat' ~ ',og'-en tao-
demcykel. 'De cyklede- rundt pli'
banen, 1:I1en"kom. aldrig.---rigtig
med i, spillet,'-, ofte 'var de i:
off-side position. Men! nAr der
var frispark. skulle' dækkes Op,
ved de guld værd; Deres »cykel-

, mur« var ikkalet atpassere."r .'
Begge holds, målmænd brugte i
øvrigt :Iumske 'tricks. i()megns-
holdet. forseglede' deres mål med
et net, så det var- umuligt at fli


