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·gatur l pYJamas
Hvis du på lørdag ser en mand

i en rød·grågrøn stribet pyjamas
på vejen mellem Nordborg og
Idrætscentret i Langesø. så er
det altså ikke synsbedrag. Så er
Nordals Boidklubs formand.
Chr. Jørgensen, såmænd bare i
færd med at indfri et væddemål.
Ved seniorafdelingens afslut·

ningsfest sidste år var Chr.
Jørgensen så sikker på, at Serie
III·holdet ville rykke op i Serie
II. at han lovede at gå fra
Nordborg til Langesø i 'pyjamas
hvis det ikke lykkes.
I mellemtiden havde han

glpmt alt om det, han havde

lovet. Ved lørdagens afslutnings·
fest blev han dog ret eftertryk.
keligt mindet om væddemålet.
Han fik af Bent Duus Jensen
overrakt en stribet pyjamas -
og måtte erkende. at den sidste
bagdør 'for at slippe ud af
væddemålet blev smækket i.

Serie III·holdet er dog soli·
darisk med deres formand. De
mener, at de har en stor del af
skylden for, at deres formand
skal ud at gå i nattøj. De har
derfor besluttet at tage turen
sammen med ham. Ikke i pyja.
mas, men i det sort·røde NB·tøj.

For interesserede tilskuere· til
dette lidt særprægede arrange·
ment kan vi oplyse. at optoget
starter fra rutebilstationen i
Nordborg kl. 13,30 lørdag. En
halv time senere regner man med
at have nået idrætscentret i
Langesø.
I øvrigt bliver pyjamas·turen

en af Chr. Jørgensens sidste
handlinger som formand for
Nordals Boldklub. Han har tid·
ligere bebudet, at han ikke
ønsker at genppstille ved gene·
ralforsamlingen i januar. Den
beslutning holder han fast ved.

Mange præmier
NB·afslutningsfesten havde

samlet 165 deltagere, og der blev
traditionen tro overrakt en lang
række præmier til medlemmer.
Arets idrætsmand i NB blev

således Per Christiansen. Han
har spillet på tredjeholdet, men
har frem for alt været aktiv i
arbejdet omkring Fest i By
arrangementet. Per Christiansen
bliver i øvrigt holdleder for

Chr. Jørgensen - kan ses i
pyjamas.

andetholdet i den kommende
sæson.
Arets spiller blev Preben Neff.,

målmand på førsteholdet. mens
Lis Frederiksen blev kåret som
årets damespiller. Arets ynglin·
gespiller blev Michael Hansen.
De tre fiduspokaler blev o~er.

rakt til Arne Johansen fra an·
detholdet, Gunnar Skov fra tred·
jeholdet samt til Bjarne CalIesen
fra fjerdeholdet.
Ved festen blev der desuden

taget afsked med old boys af·
delingens formand, Viggo Jen·
sen. Han vil ikke vælges igen
på generalforsamlingen. Han fik
en gave af sin klub for sin aktive
medvirken i oprettelsen af
idrætscentret. Det arbejde har
Viggo Jensen været engageret
i siden 1961.


