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To dages Fest-i-by: fodau. J,/)~~9

Stort program
med sport, dans,
musik og teater

Der er et righoldigt program
ved store bededags Fest-i-by.
For fjerde år j træk afvikles på
denne eftermiddag Handels-
bankcup. Der er i år tilmeldt 21
firmahold, som kæmper om en
vandrepokal. I det sidste år har
den været hos Als Motor. For-
uden pokalen til vinderen får
samtlige finalehold et krus. Han-
delsbankcup varer i tre timer.

Udover disse kampe er der tre
andre fodboldkampe på stadion.
Føret spiller NB's puslinge
A·hold mod. Ulkebøl, derefter
NB's førstehold mod Bevtoft i
Serie III. Og til slut følger en
Serie IV -kamp mellem NB 4 og
SB3.

Aftnen kommer til at stå i
musikkens tegn. IØlteltet spiller
Creole Stempers. og på Nørher-
redhus er der koncert med det
tyske orkeste~ SHW Bergkapelle
og Danfoss orkestret.
INordals- Hallen er der bal for

de unge. Her kan man opleve
den engelske discjockey Rod
Wilkins, og i pauserne tager
aktører fra Nordborg Amatør-
scene fat, De viser adskillige

~arodier på musikstjerner ....,Bee
Gees, Bonny Tyler, Elvis Pres-
ley, Suzi Quatro, Chris Nor-
mann, Cloud, Kim' Larsen og
BoneyM.
Lørdag
I morgen begynder program-

Aretskamp:

Omegneni
hemmelig
træningalej r

Årets kamp på Nordals nær-
mer sig med raske fjed. Nu
meddeler ..Qmegnsholdets pres-
setjeneste., der minsandten har
hovedkvarter i Storegade i Nord-
borg, at man el' gået i trænings-
lejr. Man ønsker dog ikke at røbe'
lejrens beliggenhed af frygt for
spionage fra Nordborg-holdet.

I meddelelsen fra den hidtil
ukendte pressetjeneste hedder
det også, at "med bistand fra
bryggerierne, som igen i år er
gået ind som sponsorer, er det
muligt for omegnsholdet at få
formen helt j top«. ,

,Endnu er Nordborg-holdet
tavst om sine forberedelser, men
Jydske har erfaret, at træningen
er j fuld gang, og at holdet er
så godt som sammensat.

Årets kamp spilles næste tirs-
dag på Langesø Stadion.

Omegnsboldet har endvidere
boldt flere spillermøder, hvor
taktik og strategi er blevet
fastlagt.

met allerede til middag. Hele
eftermiddagen viser folk fra
Dyvig Bådelang deres både, to
gange optræder. sangerparret
Solveig og Richard, og ligeledes
to gange er der dukketeater ..
SHW Bergkapelle giver endnu.
en gang koncert, denne gang på
pladsen foran hallen, og der.
bliver tid til to fodboldkampe,
NB miniput A mod Augusten-
borg og NB 3 mod Egen i Serie
V.

Om aftnen finder det store'
Fest-j-!!y-bal sted i hallen. Man
begynder med fællesspisning, og
derefter er der dans til orkestret
De fire Esser.

.t.
Jacob Haunstrup er mand for at feje alle mand ud af banen,
hvis der skulle opstå helt uforudsete sitnetioner på tirsdag.

Jacob den
frygtløse

- Jeg vidste ikke på forhånd, hvad jeg gik ind til, siger
halinspektør Jacob Haunstrup, Nordborg, der har sagt ja
til at dømme i årets kamp på tirsdag.

Jacob Haunstrup har kun været i Nordborg i ni måneder
og har således aldrig ved selvsyn oplevet, hvad en sådan
dommer kan komme ud for. Det bliver jo nok lidt anderledes
end det, han er vant til fra sit hverv som håndbolddommer.

- Nu er jeg da blevet lidt instrueret, og jeg frygter ikke.
Det skal nok gå godt, siger Jacob Haunstrup.
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Er nu gået i
fræninqslejr

Omegnsholdet, der skal del-
tage i »årets fodboldkamp« 'på
Nordals, der finder sted i for-
bindelse med 'årets' »fest i by« '
fra den 8, til 13. maj er gået i .
skrap træning. Holdet er gan-
ske enkelt . gået, i træningslejr ,
og såvel taktik som strategi er
fastlagt. Og som de »rigtige«
fodboldspillere de er, vil holdet
ikke fortælle noget om, hvor.
træningslejren findes. Der er jo
så m~et"mt;.fl ,spi~mag-e::.,.

Taktikken er klar, og alle
mand vil kæmpe til det yderste,
for at retfærdigheden sker fyl·
dest - nemlig at Nordborg-
holdet vinder! Sådan lyder det
nu selvsikkert fra Nordborg-
holdet inden årets kamp på
tirsdag.

fd(,-15ht. $-5 - '19 . 1

Nordborg vil kæmpe

»FEST-I-BY«
PÅNORD~ALS
Et stort og rigt-vekslende program/ar

dagene 8. til 13. maj

Udvalget for »Fest i by- på rOg igen i år er der opstillet et
Nordals er nu så vidt, at alt stort opvarmet øltelt med mas-
skulle være klar, så festen som ser af musik.

Kendte nordalsingere vil 8.
maj kæmpe en drabelig dyst
otn den 'forsølvede støvle, en
kamp, som altid trækker man-
ge tilskuere. Der er håndbold
mellem NH's kval!. damer og
Vidar fra 3. div. og senere

I_~ ,-j spiller NH's nyoprykkede her-
rehold mod Vid ar fra 3. div.

I teltet vil der om aftenen
blive musik og bægerklang med
-Rio Amigo es tyrolermusik. I=--,.,.......,,----~-'==d
, Onsdag aften er der kæmpe-
lottospil med mange fine ge-
vinster.

Torsdag står der sports-show
på programmet og meget an-
det: Underholdning af FDF-
orkestret, gymnastiKopvisning,
en ny form for springhold. -
Desuden underholdning af
»Bombardi«. Der vil også blive
sportskonkurrence mellem
drenge og piger fra NB, NH,
EUI, BIF og SUF.

Fredagen starter med masser
af fodboldkampe på stadion,
og aftenen er afsat til -De
unges aften«. Det er lykkedes
at få fat i en virkelig dygtig
disc-jockey fra England. I pau-
serne underholdning af Nord-
borg Arnatørkreds, en gruppe,
som er blevet meget populær.

planlage kan løbe af stablen i
Nordalshallen. Startskuddet ly-
der tirsdag den 8. maj og fe-
sten slutter søndag den 13.

Ålle dage vil Kjærs Tivoli
med masser af nye' forlystelser
være opstillet på festpladsen,

.Fest i by.' .
( aften, !torsdag:
17.00 Nordals miniputter
mod fædrene
17.30 Månedens -ungdorns-
hold mod ungdomslederne
19:00Ølteltetålilner' .

-19.30 Årets lederprierudde-
.les- ,
~:OO·Hr. Jensens Jazz Ka-
.pelle i 'øl teltet
.1 •

Fredag:
is.oo Afvikling år Handels-

! bankens cup .
15:00 ølte/tet åbner. Disko-
tek' ", .
15.10 NB puslinge A mod
Ulkebøl
16.00 NB l mod Bevtoft se-
rieJ
18.00 NB 4. mop Sønder-
borg 3, serie 5
19.00 Ølteltet. Creole Storn-
pers
20.00 Bal for de unge i hal-
len
20.00 Offentlig koncert.
Nørherredhus.

'bet kendte jazzorkester fra
Sønderborg »Creol Stempers-
spiller og underholder,

Lørdag er der aktiviteter bå-
de i hallen, festpladsen, sports-
pladsen. - Dukketeater ved
Nordborg Amatørkreds og på
festpladsen friluftsopvisning af
det kendte sangpar Solveig og
Richard.

Lørdag eftermiddag under-
holdning af et 50 mands har-
moniorkester. Lørdag aften er
der fællesspisning.

'Den store håndboldoplevelse
om søndagen vil blive et gen-
syn med NH's bortrejste stjer-
nespillere og NH's kval. da-
mer. I pausen skal vi se mini-
mini håndbold med NH's kom-
mende stjerner.

X

-Lørdag:
14.30DURkelea:ter
14.45 NB miniputter A mod
Augustenborg .
}5.3Ø Solvei og Richard
syngerT,å festpladsen
IS.4S·SHW Bergkapelleun-
derholder på festpladsen
16.00 NB 3 mod Egen, serie
5 , '
1'6.30 Dukketeater
18.30 Solvej og; Richard
synger på festpladsen
19.00 Fællesspisning
20~00 Bal i hallen.

.Engelsl{"S-HI
militær-
orkester til
Nordborg·

Nordborgs Fest-i-by får en
ekstra festlig, musikalsk begyn-
delse på tirsdag. Et engelsk
militærorkester , der er på ti
dages. besøg i Haderslev, kom-
mer også til Nordborg.

Tirsdag formiddag spiller or-
kestret på Danfoss. Om efter-
middagen bliver der først optog
gennem byen. Marchen begyn-
der ved Flindts Hjørne og går
derefter igennem Storegade.Der
sluttes med et tattoo på stadion
ved Nordborg Skole.

Der er tale om et militæror-
!rester, som er stationeret ved

den engelske Rhin-hær. Det hed-
der The Royal Regiments of
Fusiliers Band.

Dermed er det føjet endnu en
slags musik til Fest-l-by-
arrangementerne, som i forvejen
har masser af musik på program-
met. Hver aften byder på for-
skellige former fra tyrolermusik
til jazz. Og som tidligere omtalt
kommer også det 50 mands store
harmoniorkester SHW Bergka-
pelle fra Sydtyskland og spiller
ved Nordalshallen lørdag efter-
middag. Dette orkester er på
venskabsbesøg hos Danfoss-
<Destnt_
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KÆMPEDE BRA VT - Der
blev kæmpet bravt om »Den
Forsølvede stevle« i aftes pa
Nordels. Arets kamp blev
vundet af byholdet 3-1 pa
straffespark siden det ikke-
lykkedes at få scoret under
kampen. Byholdet var »klædt
ud« som læger og omegnshoJ-
det ankom til stadion i ble-
bukser og ikke meget andet. -
Vi repræsenterer børneåret,
sagde de, hvorefter de gik i
gang med at gøre livet surt for
dommer, Jacob Heunstrup,
der i dagens anledning var ud-
staFferet som højesteretsdom-
mer.

. til.... VI ses :

!~AlåsåtptlD'dak

Kjærs For1ystelsespaik'
alle dage

AFirneKAMP
NORDBORG·OMEGN

en festlig fodbolddyst med kendte nordalsingere.
Nordborg Br,andværns orkester underholder før kampen

***
I ølteltet underholder fra kl. 20.00

Rio Amigo med tyroIennusik
***KI.2().OO

HANDBOLDINORDALSHALLEN

°SUPER1.oiTæpftn

se annoncen et andet sted i bladet

Torsdag dSPåRi9&SJOydalShallen

med gymnastik I Bombardi
spring hold I FDF orkester

***
Idræts fonden uddeler »Lederprisen 79«

***
Festlig konkurrence om Fest-i-by-pokalen

mellem drenge og piger fra NB, NH, SUF, BIF OQ EUI.
***

I ølteltet underholder fra kl. 20.00

•Jensens Jazz KapeIIe



En slnunkanon er yderst effektiv for en målmand. Den stakkels angriber kan overhovedet ikke se noget, nAr han prøver at score.
det IJIfTdet ikke nemmere, at bolden også er hvid. Der er faktisk en spiller inde i skumskyen til højre.7t;.~ /S/s- ir
»Skumkampen« endte
~~.A.edklar Nordborg-sejr
Venter 50.000 i overskud på Fest-i-by

Det må have været en kold
lonJøjeIse for de medlemmer af
de frivillige brandværn i Nord-
borg og Havnbjerg, der var med
j irets brandkamp ved Fest-i-by.

en fornøjelse var det, skal
d.mme efta' de grin, »spil-

__ havde på. Og ikke mindst
••. tiIøkueme - dem kom der
CL 300 af - var kampen en
"Dlieløe

Ka.qJeos deltagere må have
•••.• hvad der ventede dem, for
de YV ifIIrt regntøj, og det var

DOk.. For en af måderne at
••••• modstanderne på var at
•••• med vmd fra brandslan-
pr_ lige så effektivt var

miJmændeoe blev udsty-

ret med skum. For der kom så
meget skum ud af slangerne, at
spillerne på vej mod målet ikke
kunne se noget som helst -
heller ikke bolden, der var lige
så hvid som skummet.

Ikke desto mindre lykkedes
det alligevel at få bolden i nettet
nogle gange. Og ved kampens
slutning stod det helt klart, at
folkene fra Nordborg frivillige
Brandværn havde vundet så
sikkert som cirka 5-2!

Et sådant resultat kan Havn-
bierg-værnet naturligvis ikke
have siddende på sig, så der er
allerede aftalt Em revanchekamp
til næste år.

Af andre kampresultater kan

nævnes, at NB's puslinge vandt
over mødrene med 2-1, mens
miniputterne slog fædrene med
3-2. Endelig vandt de bedste
ungdomsspillere på »Månedens
hold« over ungdomslederne med
3-2. Handelsbank-cup endte med
sejr til holdet fra Svend Witte,
Holm. Finalekampen mod DeT,
Nordborg, endte dog uafgjort,
men en straffesparkkonkurrence
afgjorde sagen med en 3·2 sejr
til Holm-holdet. Endelig må den
største sejr med: En pokalkamp
mellem NB's juniorer og Lysa-
bild endte med en Nordalssejr
på 11-0.

Ligesom sportskampene trak
også festerne mange til. De

unges aften havde således besøg
af 550, som ikke mindst morede
sig over Nordborg Amatørscenes
fremragende parodier på kendte
sang- og musikstjerner. Til det
store bal lørdag aften var 700
mødt op. Og arrangørerne glæ-
dede sig over, at mange deltog
i fællesspisningen.

- Vi er ovenud tilfredse med
ugens forløb. Publikum har væ-
ret dejligt, og der har f.eks. ikke
været en eneste episode på
festpladsen. Også pengemæssigt
er det gået godt. De .foreløbige
opgørelser tyder på et overskud
på ca. 50.000 kr., måske endda
lidt højere. Og det var, hvad vi
på forhånd havde kaJkuleret
med. Sidste år var man jo helt
oppe på næsten 70.000. Men det
var også så usædvanligt, at man
ikke må regne med, at det tal
nås igen, siger Knud Poulsen fra
NB's og NH's festudvalg.


