
ordal
u skal hele familien cykle

»derudaf«, og det både til gavn
for ens egen motion og til gavn
for bold pil porten på ord-
al . Det mener ihvertfald det
udvalg, som for andet år i træk
er nedsat i NB ogNR, og som
har til opgave at gentage suc-
ce en fra idste år- at lave en
cykletur for hele familien. Der
er tre ruter at vælge imellem: 7,
12 og 20 km, og alle foregår de
på Nord-AJs med afgang fra
ord-Al -Hallen øndag den

9. maj. Undervejs er der etab-
leret rastepladser, hvor man
kan få pølser, vand, øl og is, og
startgebyret er kun 10 kr. for
voksne og 5 kr. for børnene.
Der er diplom til alle deltagere,
og Brugsen i Nordborg har
udsat en pokal for det tørste
hold. Endelig er der mulighed
for at vinde en cykel for delta-
gelse, og den er også skænket
af Brugsen jordborg .

•

.- Det kan vi i hvert fald godt gentage.
Sagt af formanden for ordals Boldklubs ungdomsafde-

ling, Peier Glock, efter gadetumeringen i-weekenden, som'
var arrangeret sammen med idrætscenteret og Club 22. .,
Tilslutningen var nemlig meget fin. og der. kom \1tl8nge••

'blslroere for at se på de tillejlighedeo dannede fodboldhold. S"

De4 skulle være en afslappet. dag. hvor både tilskuere og
deltagere kunne .have det lUOvt. og det blev det.. Ti1med-
nåede man at blive færdige. inden det begyndte at regne." I ,
Der blev spillet mllDge siøve .kampe, og det endte med •.

at 1. Fe HCØ (sp'illeræ kommer selvfølgelig alle fra a, C.
Ørstedsvei) vandt turneringen ved. viJIde over herreholdet
fra Det Røde Æsel ifinalen .

• ' Der var. indført specielle ~ i kampene. En af dem.
der virkede allerbedst, var den amerikanske fomr for
straffespark. Den, der udfører det, star1a' fra midterlinien
og skal have scoret efter senest ti seIamder_ / ' .
- Hele formen med en sådan familiedag har vist sig at

være vældig god. Vi vil gerne gentage turneringen næste
år og måske ogsl udvide den. F .eks. ~ man godt ha~ :
en speciel -professionel række« med deltagere. der 81" aktive
til daglig. Man kunne tænke sig, at aktive spillere fra fjere
forskellige bold eDe!-.klubber danner et særligt bold. til
Jædeturneringen. siger Peter'Glodt" . '.

12. MAJ 1982

os imellem. os imelle

ordals var pa 74 deltagere.
Det var ungdomsholdets. ledet af Peter Glock; der som
belønning her far overrakt den flotte pokal af 'formanden:


