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Unqdornshold
i aktion ved
»Fest-i-Bv«

, '

NORDBORG, Nordals-bold-
klubs ungdomshold har i den
forløbne »Fest-i-bye-uge været
i aktivitet, så det battede til no-
get, og samtlige spillere ydede
en fortrinlig og solid indsats. I
alt blev der afviklet IS' kampe,
og heraf vandt de nordalsiske
hold de 11 og tabte 4.

Resultaterne blev følgende
for holdene under JBU-turne-
ringen: Ynglinge I - Haderslev
KFUM 6-2, Junior l - Haders-
lev KFUM 7-3, Junior II -
Lundtoft 2-12, 'Drenge l -Egen
8-0, Lilleput l - Spangsbjerg ,7-
O, Miniput l - Tønder 3-0.

l SI-turneringen var resulta-
terne følgende: Ynglinge ,·LI -
Augustenborg 4-3, Broballe -
ynglinge II 3-2, Lilleput lt -
Lysabild 3-6, Lilleput III - Ul-
kebøl 5-3, Egen - Miniput II
16-0, Miniput II - SB 2-0, Hø-
rup - Puslinge lO-JO, Puslinge
II - Augustenborg 2-1, Nls-pi-
ger - Egen-piger Q-I, og endelig
vandt NBs junior-damer 'uden
kamp over Bov, der ikke stil-
lede hold.

- Vi stråler af selvtillid. Det
var anfører Peter Mattesens
oprnistiske kommentar midt i en
kraftig regnbyge i går .•• Vice er
naturligvis det Nordborg-hold,
der med Jydske som sponsor i
aften skal ud i Årets kamp mod
et omegnshold. der retfærdigvis
må betegnes som frygtløst, når
det i det hele taget tør stille op.

Alle håber selvfølgelig på, at
vejret ikke arter sig som i de

n senere målscorer Svend Andresen og partneren, Anton NisJsen, tramper ind på banen. /-5 r J',

Klar til Fest-j-by og Arets kamp:

Nordborg- holdet stråler. .
se vfølgelig af~selvtilliac.,,·.·

sidste dage. Men lad det være
sagt med det samme: Regnvejret
har absolut ikke været nogen
hindring for den til tider hårde
træning. Alt kører nu, som det
skal. Og det skal forstås bogsta-
veligt, hvad det sikkert tal-
stærke publikum kan overbevise
sig om på stadion i aften.

Førstedagen af NH og NB's
Fest-i-by byder i det hele taget

på meget at se på. Festen
indledes med en lilleput-fodbold-
kamp med hold fra NB og
Ulkebøl. Bagefter åbner ølteltet,
hvor Kars Musik underholder.
Og så er der altså hovedbegiven-
heden: Årets kamp om den
forsølvede støvle.

Sædvanen tro underholder
Nordborg Brandværnsorkester
en halv time inden kampen.

Fest-i-by fortsætter som be:

Fest iby idag
En af de store dage ved

Fest-i-by er nået. Torsdag
er dagen, hvor den store
familieaften løber af sta-
belen i hallen. Festkomi-
teen fra NH's og NB's
ungdomsafdelinger har la-
vet et stort program med
noget for enhver smag.

Højdepunktet er udde-
lingen af årets lederpris,
som Idrætsfonden på
NordaJa foretager. Des-
uden er der underholdning ,
med den syngende lægefa-
mille fra Åbenrå, Klub
Herkules' stærke giver

opvisning, og fa. Piccolo i
Nordborg kommer med en
modeopvisning, og der er
flere præmier.

Men der foregår selvføl-
gelig også andet. Som alle
andre dage er .tivoliet
åbnet. Og i ølteltet under-
holder Hr. Jensens Jass-
kapel.

På det sportslige om-
råde er det damernes fod-
boldaften. Først spiller
NB's piger mod Egen, og
senere gælder det NB's
junior damer, der spiller
mod Bov.

kendt indtil på søndag, og
,arrangementerne er mange og
alsidige. Der er selvfølgelig en
del sport samt musikalsk under-
holdning hver aften. Og af større
ting kan nævnes den traditio-
nelle familieaften på torsdag,
hvor Idrætsfonden uddeler årets
ledØUlris, og-Fest-i-by-ballet lør-
dag 'aften i hallen, hvor der
begyndes med fællesspisning.

finn



Omfattende Fest-i-by program: z-s -J>O

Ulrik le Fevre med
·på Vejles guldhold

Der er et særdeles. omfattende børneteater, nemlig Leif Back, Det må siges at være virkelig
program for Fest-l-by i dag og i der bl.a. har arbejdet sammen rutinerede fodboldspillere, der
morgen, og der kommer kendte med Jytte Abildstr0m. Han skal møde hinanden. Det er
navne til Nordborg for at være viser et stort Mester Jakel-teater regnet ud, at de tilsainmen har
med, bl.a. Ulrik le Fevre. og et rytmeshow _ Programmet spillet 127 A-landskampe og ca.

Allerede tidligt på eftermidda- henvender sig især til børn fra 3.000 førsteholdskampe for deres
gen i dag sker der noget for de nul til 12 år. Der er' gratis klubber.
mindste. Der 'er børnesjov i adgang. . Som nævnt er der flere kendte
hallen, og det er lagt i hænderne I tre timer i eftermiddag navne med. Fra Esbjerg kommer
på en kendt mand inden for afvikles også den traditionelle .sålede~ Carl· Emil Christiansen,
L.o-----------..." Handelsbank-cup i fodbold, hvor Erik Gårdhøi, Jens Peter Han-

stort set alle firmaer og forret- sen og Jens .Iørgen Hansen.
ninger.på Nordals deltager. . Fra Vejle møder bl.a. Ole

Der bliver dog også' tid til Fritsen, ·tJ:irik·le Fevre og Hans
anden fodbold, .idet NB's junio- Jessen. Sidstnævnte huskes må-
rer skal møde Haderslev KFUM, ske af fodool~tert'l5serede på
mens NB's tredjehold senere Nordals, idet han er tidligere
møder Egernsunds serie V-hold. seniorspiIIer i Nordborg.
Iølteltet underholder to gange Lørdagens Fest-i-by sluttet'

Egon, mens det gar hårdere til i med det store.bal i hallen. Der er'
hallen, hvor der er rockmusik til først fællesspisning, og til ballet
»De unges aften«, Den leveres af spiller orkestret »Moontimes«.orkestret »Lindhardt og Ul- ~~..;,;";;;,,,.;.;.....;.--~_...:..::......:,;.;.....--,
vene«.

Lørdag sker der noget tidligt.
Om formiddagen skal NB's pus-
linge B-hold i· kamp mod
Augustenborg. Om eftermidda-
gen er der opvisning i hundedres-
sur af Sønderborg Schæferhun-
deklub. Nordals Amatørscene
laver dukketeater for de mindste
to gange. Og indimellem afvikles
så fodboldkampen mellem »guld-
holdene« fra Esbjerg og v:ejle.

'I-s' ~O

ets leder
fulde huse og med bragende klapsalver Peder

s.•••Iq_~ ha Idrætsfonden for Nordals overrakte årets lederpris••~N.".til gymnastikleder Helen Dalvig ved den store familieaften
i=:::~med Fest-i-by i ordalshallen. Hæderstitlen gav ud over
• opi fD YaDdrepokal, en check og et krus til den populære.,.....•...



Sporten er j højsædet
ved dagens program for
Fest-j-by. Der indledes
sidst på eftermiddagen
med en miniputfodbold-
kamP mellem NB's B-
hold og Augustenborg. •. .

Godt en time senere går
man aldersmæssigt over i
den modsatte grøft til en
oldboys-kamp med NB
mod Lysabild.

Samtidig åbner ølteltet,
hvor Sound Swingerø le-
verer musikken. og ende-
lig er der det sædvanlige
Fest-i-by·bingo j hallen.

Arrangørerne minder i
øvrigt om, at man kan
bestille mad i hallen til
Fest·j-by·ballet på lør-
dag. Man kan dog også
vælge selv at tage maden
med.

,?:;d!>J,,f. 1i/'l~Rc)

lægger
•Igen .en
stor Fe~t-i-py

,~~t og h:e~t' henvender sig
~il børn op til 12, år. Der; er i
øvrigt gratis adgang. ,

Fredag aften er heJ.4get de
unge. Beat- og rockorkestret
»Lindhardt og Ulvene- spiller
op.

Der bliver dog ogs4 tid, til
sport om 'fre.dagen, 'hvor, -Han-
delsbanken afvikler en cupt~e-
'ring i fodbold med medvir!l:ende
fra ,forretninger og firmaer på
Nordals ..

Om lørdagen foregår der noget
både i hallen.. på fest- og sports-
pladsen. FQr de mindste opfører
Nordborg Amaterscene dukke-
teater.
, Og om eftermiddagen er det

lykkedes at få fodboldklubberne
(Espjerg og Vejle til at komme

'med deres såkaldte. guldalder-
hold for at spille en kamp.

Så er der som sædvanlig
lørdag' det store Fest-i-by-bal i
hallen. ~I!n lægger' ud med
fællessp~ning - man må gerne
selv komme, med maden - og
musikken til dansen leveres i år
af fern-mands orkestret ••Moonti-

~------------------~----~------~--------------~mesft.
. De brave brandfo~ fra brand-

værnene r Havnbjerg og'Nord.
borg skal, som tidligere år om
'SØndagenvære med til at slutte
festen med deres »brandkamp ••,
søm jo plejer være noget helt
særligt. " '

To "rigt~~;~rtskampe hår
man dog ogss; idet 'både NH's
kvalifikationsdamer og NU's
herrer skal møde amtshold.

~'

Selvom »Årets kamp« er en
stor . begivenhed, er den jo
langtfra alt ved Fest-i-by, der
strækker sig over seks dage -
begynder den 29: april og slutter
4. maj. "

Ungdornsafdelingeme i NB og
NH, der som sædvanlig står bag
festen - og som får overSkuddet
- har lagt et stort program med
forlystelser for alle. Festen følger
stort set det vante mønster, men
naturligvis er f.eks, soliste.r ••ud-
skiftet ••.

Samtlige dage er der tivoli på
festpladsen omkring' Nordals
Idrætscenter, og som van..ljgter
der et stort øltelt, som er åbent
hver dag.

Festen begynder altså med
.Arets kamp- om den forsølvede
støvle tirsdag aften. 'Onsdag
aften er der bingospil i hallen,
mens torsdagen bliver en familie·
aften. Det er denne dag, Idræts-
fonden på Nordals uddeler
••Arets lederpris«, og traditionelt
plejer der at være mange for at
hylde den, der får prisen. Samme

aften er der også mod~vi8riQlg
med tøj fra Piccolo.· Endvidere
giver klubben Herkules' -stærke
mænd opvisning. Endelig skal
der være sportskonkurrencer
mellem drenge og piger fra NB,
NH, EUI, BIF og SUF. Her
kæmpes djlr om. Fest."~y ~a.
len. ' . ','

Den musikalske underbold-
ning i hallen torsdag aften
leveres af den kendte ••Syngende
lægefamilie« fra Abenrå. Fami-
lien har både været iradio og TV
og har selvfølgelig også under-

'holdt mange andre steder.
Samme aftenspiller Hr. Jensens
Jasskapel i ølteltet.

Fredag blive~ dagen for de
mindste og de unge. Om efter-
middagen er der børneshow i
Nordals-Hallen, En kendt person
inden for børneteatrets verden,
Leif Back. der bl.a. har arbejdet'
meget sammen med J>1te Abild-
strøm, viser et stort Mester
Jekel-teater samt et rytmeshow .
Voksne er selvfølgelig velkomne
til a.t overvære det, selvom det

N_
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Om formiddagen skal NB's pus-
linge B-hold i· kamp mod
Augustenborg. Om eftermidda-
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rets leder


