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Nordals-Hallen er alt også gået
godt. Det kan vi i høj grad tak-,
ke de mange frivillige hjælpere
for. Okring 100 fra både NB og
NH har hjulpet til her.

. ,

Omkring 50.000:
ioverskud til

. ... ,.'

ungdomsarhej det
Fest-i-by 'bleirhidtil største succes for NB.-.
'og NH og en/belenning for 'måneders slid:
, 'Måneders f<X'8.lbejdeog en Peter Glock fra Nordals Bold-
uges aktiv indsØ.!a for, mange klub.
medlemmer af Nordals' Boldklub - Da jeg kom med for fem år

'og NordaIs Håndboldklub 'gav siden, havde vi en omsætning
sin rigelige belønning. Omsæt- 'ved Fest-i-by på omkring 6.000
ningen ved det netop sluttede , kr. Nu er vi, nået op på 160.000

, Fest-i-by-arrangåment nåede rop kr. og cirka 50.000 i overskud.
'på 160.000 kr., og cversktiddet Men det er nok også spørgsmål-
kommer til at ligge pli. omkring et, om arrangementet ikke har
60.000 kr. Det er penge, 89I1l nu toppet nu. Vi' skal være heldige,
tilflyder ungdomsafdelingerne i hvis vi kan fastholde en lignen-

.de to klubber på Nordals. de omsætning og overskud
- Vi kan derfor kim sige, a~ fremover. M~ det er trods alt'

Fest-l-by blev den helt store suc- anstrengelserne værd.
ces. Det gælder i Øvrigt ikke ale- Afviklingen af .de mange
ne pli. d~.:~9 i,~e, sportslige og !':undi;ldl~.
!D6D også Pi den m~jl!. ~e!e_ar-. prægede aktiviteter' er gået' over
rangement;e",b~" ,~ikle~ sigEl' forventning. På' pladsen ',voo

Enkelt kikser
r: Alle aktiviteter på nær en

enkelt har været helt i toppen.
Den ene undtagelse var tors-
dags-arrangementet ••Sport og' ,
sjov«, Vi havde troet, vi havde
fundet den rette blanding af
sport og underholdning. Des-'
~ærre må vi BEl; L 'P~ene!,at ~et
underholdende arrangel1Ulntk:ut-
æde, Men det h~'.vi,~:·lært,
af, siger Peter Glock.

- Vi havde taget en række
nye ting med i år. Det gjaldt
således årets »brandkamp« -
kampen mellem Havnbjerg og
Nordborg frivillige Brandværn.
Sucæssen blev så stor, at der'
bliver revanchekamp næste år.

Arets Fest-i-by-bal samlede
omkring 1.200 deltagere i hal-'
len, og heraf deltog cirka 400 i
spisningen. Også de unges aften
blev en stor succes med omkring
500deltagere.

Noget-helt for sig var børnet!·
men i hallen, hvor medlemmer
af Nordborg AmaterlaWs un-
derholdt de mindste. Det blev et
af de helt fine indalag i resten.

På den sportslige front skete
også meget. Der var således IU'

rangEI'et en række venskab-
akampe blandt andet mod hold
fra Lybæk. Her løb gæsterne af
med sejrene. I en efterfølgende
konkurrenæ ved sparkebrættet
tog Nordals dog revanChe. Kam-
pen mellem, Nordals.AlliaI!cSri
og TSB Flensborg gav til geQ-
gæld sejr pi 3-0 til Nordals,
siger Peter Glock.





Pli. prograinmet i 'dag 'står
endvidere noget for de små: Det
er børnetimen i NordaIs-Hallen,

,hvor Nordborg Amatøtkreds
underholder børnene med teater, '
sang og sPiL,' '

Dans'Jitop,.k nallerter,
BlrtheKjærog 'sport
.Det er programmet ved Fest-i-by idag og i morgen

Fest-i-by lakker efterhånden
med slutningen. Det betyder
dog ,ikke, at Nordals Boldklub
og Nordals Håndboldklub er be-
gyndt -at slappe af.. Der er' sta-'
digvæk godter i prognun-Posen
i dag Og i morgen.. .»

Dagen i dag byder således. på
den sportslige Side pli. Nordals
drengecup i .fodbold. Pli. samme .
front, spiller NB' en .turnerings- .
kamp for seniorer mod Hørup,
mens' junior-alliancen . møder
sammeldub. ";•. _
. Nordals Knanert;.CrosS tager
grusbanen. 'i brug.:' og J;1er vi).
man vise, hvad man kan .med en
knallert, Dansktop-pigen Janni
er engageret til at underhOlde to
gange pli festpladsen, :og dagen

.slutter med de' unges- aften i

Janni" ..

NordaIs-Hallen;:Th denne.
har arrangæeme eDg8geret:
groppen ..ozonc,Samt:c:fiSkotek
Pikant. ' , " . '.' ,: . ' '

~ "0 .'

Hundeopvisning
"I morgen er der på sportsfron-
ten et par fodboldkampe. I tur-
neringen møder NB således
Skelde og Kegnæs.

Danmarli:s civile Hundefører-
forenings Nordborg-afdeling er
egs! med ved !rets Fest-i-by.

Afdelingen kommer med en ræk-
ke. hunde i morgen, og' de skal
vise' forskellige.' former for dres-
sur, Dagen slutter med Fest.i-
by-ballet, hvor Birthe Kjær er
solist.' '

.fREDAG (bededag):
Kl.13.:30s.metiniØ i halkil'--Teater/sang/spil:
Kl.15.00knallert Crois opvisnll1g pÅ gnasbanen.
Kl. 16.00Og '19.00 JANNI bptnØdeipA festPladSen.
Ki. 19.30 ihdllen: .

»DE UNGES AFTEN«
. med rocl<.;gruppen oZON ~ 'Pi~otek PIKANT

L0RDÅG: . , .
KJ. 15.30Hundeopvianing af DCH-Hbrdais .
.JO,20.IIOitlaflen: '.' ,_.' ,

))FEST I BY BAL«
med toporkestret HAIMONS og BIRTHE KJÆR

søNDAG:
KJ. 14.00og 16.00TA T1'00 af Grams -':a.:nbourkorps.
Kl. 14.30 Ihallen- hi!lndbotd: .

A~"'OS KroM 1.div.-EGENE 2.div.
'Kl. 13.30: Fotka~p
. I

. Alle dage:
FODl!Ol;D ~PONYRIDNING- ØLl'ELT (opvi'Hlllell

:..;:.,:
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Un'' g' rdomsa ~r'~"'b~''e"~IJ~:',J;et-får ,', ,~~m~~~,Ii:k~o~~~eB:~~~~'U. .Flensborgs altligahold. J .: , :

, ,." : 'i ': , ',,' Også tophåndbold bydes der
holdning. Deri spilles: liAIedes ' l omkring, en ,snes' fodboldkampe: på. Her mødes Århus KFUM

, løbet af Fest.i-I)y,ikke færftl end Adskillige af disse ~pe er ~ ,fra f~te-div18,M)nog' ,Egene

i Gråstens rnyoprykkede, 2. di i,
sionsh61d:~-,Nordals. ' Håndbole . ,
klubs ,'damer',; og' .herrer :møder
Tandslet .~ og- , ynglingeholde o

Egene 'ha Gråsten. ,~:Jf' ;'·:fi;~.
. .. '.. \ ,~ .. ,
Fredagen- er'ungdommena" dllf'T

'de~;M~ledes'bled'-,børrie~e f~;
de' helt. unge. DeribUvel'"tea~eJ:

• • ~, ". ..I

penge
• •VIa'

• J J .:' ~: .Fest:' "":,!
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En ny' årets
kamp ved
Fest-i-by

Hven. forår har en række
medlemmer-af NordaIs Boldk1ub
og NordaIs Håndboldklub nogle
travle tiger, Det gælder', tiden
før og' under det store Fest-i-by-

, arrangement, hvis forinål er at
skaffe' penge til de, ro, klubbers
uhgdomæfdellngæ.: bet ~~~
miske, resultat plejer' I_ø)tid . at
være' virkelig godt, og det/ reg·
ner ni~ også med bliver W;ø.
det i år. ,;' ,
:,Fest-i-by 1977 er rykket frem
I forhold til tidligere år. Det
skyldes, at man' straks' efter fe.
sten'ska! j, gang med opførelsen
af den' ny svømmehal, der' skal
ligge, hvor Fest-i-by boldes.
, Fremrykningen betyder, at fe.

sten I år beg)rndet' pi tIrSdag og
slutter.søndeg den 8..~.":.:",
, Der er lagt et stat' program
for festugen, og dette program
byder pi både sport og under-

Der spilles endnu en ,»årets
kamp" i forbindelse med Nord-
ais Boldklubs og Nordals Hånd-
boldklubs Fest-i-by i aften. Det
er den ligeså traditionelle fod-
boldkamp mellem tlænere og et
udvalgt hold fra ungdomsafde-
lingen. : '" '

Aftnens 'program indeholder
desuden en fodboldkamp med
lidt, større perspektiver. Det er
den første træningskamp, som
NordaIs Allianæn, fir forud for
taleiittDrnerW~~;f:.ft?;{~j;:~~~
~H:re~~~1§~

,Boldklub og Svenstrup, og det
skal,' møde TSF Flensborg.
Kampen spilles på LangeseSta-
dion. '

Nielsen .og Hans Jørgen Tol·
strup.

Egene Gråsten: Gerhard-Bar-
telsen, Villy Kehlet, Erik Søren-
sen, Jørgen ,Jacobsen.. Benny
Bruun,Leif Christensen, ~Erhard
Auerbaeh, Henning' Jørgensen

•. og Jan Jespersen. , '''''';:~_'''<;_


