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Helligdagslov stopper damefest - se Nørherred

Fest i by med masser
af musik, sjov og sport

Med optog af holdene til den
efterhånden legendariske ••årets
kamp- fra Langesø Brugs og
med underholdning ved Nord-
borg BrandVærnsorkester indle-
des Fest i by i morgen aften.

Det gælder naturligvis igen
kampen mellem Nordborg og
Omegnen. Årets holdledere er
Peter Mattesen for Nordborg og
Manfred Jensen for Omegnen.

aften leveres musikken i teltet af
Hr. Jensens Jasskapel.

Fredagens attraktion er natur-
ligvis damefrokosten i festteltet.
Her spiller Stambordsmusi-
kerne. Samtidig er der stort hal-
bal med det svenske orkester
New Racket afvekslende med
Flash Light Diskotek.

Dagens fodboldkamp står mel-
lem NB's drenge B og Notmark.

_.~~~--- Ligesom sidste år er der lørdag
fællesspisning i hallen, og ved
den lejlighed overrækker idræts- ~ _
fonden også årets lederpris. Mu-
sikken denne aften leveres af or-

, kesteret Riverside. I ølteltet spil-
ler Chasse Trio lørdag eftermid-
dag, mens det er Flash Light
Diskotek, der leverer rytmerne
om aftenen. Lørdag eftermiddag
foregår endvidere årets Handels-
bank Cup, ligesom det store
brandværnsshow med kampen
om ••det gyldne strålerør ••og del-
tagelse af værnene fra Nordborg,
Havnbjerg og Oksbøl foregår
her.

Lørdag er der fire fodbold-
kampe. Først ynglinge A og der-
efter ynglinge B fra NB mod
henholdsvis Gauerslund og Bov,
og derefter NB's Serie IV-hold
mod SB og NB's Serie VI mod
Broballe.

Søndagen bliver helt og hol-
dent børnenes. Dels er der tre in-
ternationale fodboldkampe,
nemlig NB-drenge mod et hold
fra venskabsbyen Finspång,
NB·juniorer og NB·ynglinge
mod hold fra den tyske ven-
skabsklub Zuffenhausen.

Endvidere bliver der ••børne-

Der skal i morgen aften også
spilles en rigtig - må man vel
kunne tiIJade sig at sige - fod-
boldkamp, nemli.g en oldboys
kamp mellem NBog Sundeved.

I ølteltet underholder gruppen
Carnival.

Torsdag gælder det bingospil i
hallen, fodbold mellem NB's lil-
leput B-hold og Lundtoft. Denne

Stadig plads
til frokosten

Alene pladsen vil betyde, at
den første damefrokost i Nord-
borg ikke .kan blive så stor som
den i Sønderborg. Men det bety-
der jo ikke, at den ikke kan blive
mindst lige så sjov.

Knap 300 er der plads til. Ikke
alle billetter er solgt endnu, oply-
ses det fra turistkontoret, så
man kan altså nå det endnu.

Der er i øvrigt nogle stykker,
som har ønsket at få deres penge
tilbage, fordi de ikke kan være
med til frokosten fredag aften.

Omvendt er der så efter flytnin-
gen af frokosten blevet solgt bil-
letter til nogle, som har fortalt,
at de ikke kunne, hvis arrange-
mentet var blevet holdt om søn·
dagen, som det først var plsn-
lagt.

Og så er Fest i by jo ellers i
gang. I dag er der festens bingo,
og dagens fodboldkamp står
mellem Nordals Boldklubs lille-
put Bvhold og Lundtoft.

I ølteltet spiIJer Hr. Jensens
Jasskapel.

for sig om søndagen i forbin-
delse med festlighederne, når
de 6 til 14 årige skal gennem
en hel kaskade af små, sjove
og spændende konkurrencer.

Det er gratis at deltage, og
der er såsandelig gevinster i
overflod, såman næsten ikke
kan undgå at komme hjem
med en af dem i behold.

Det er de boldspillende
foreninger, der står bag det
store arrangement, og selvs-
gat er det derfer også bolden,
der er hoved . ,r i de mange
konkurrencer Men hvilket
bar kan hell e håndtere
den runde kugle i dag; så der

Børnene er i jocus:
Et specielt stort program
er lagt for dagen under,
devisen »Børnehallø]« '
På søndag mellem kl. 14 og 16 skal alle bern på
festpladsen og more sig i en herlig kappestrid,
hvor der er dejlige præmier til alle

Fest-l-Byer ikke kun for
voksne, hvis en og anden
skulle have løbet rundt med
den vrangforestilling. Der er

nemlig lavet slet ikke så få
herlige børnekonkurrencer,
hvor alle kan deltage.

Således går det for alvor

halløi« på træningsbanen. Der er
tilrettelagt flere konkurrencer,
og Nordborg Cykelbørs laver et
børneløb på nogle specielle
cross-evkler.

Endelig er der om formidda-
gen anden pinsedaiffainilieløb på
cykel,' 'Tour på Nordals. og om
eftermiddagen spilles' en turne-
ringskamp i'Serie III mellem NB
og Lysabild:'

Under 'hele festen er Carls Ti·
voli åbent på'fes'tpladseil.

er lagt op til både skæg og
ballade og en hel række mor-
skabeligheder oven i hatten i
den forbindelse. .

Blandt præmierne kan
nævnes: Ikke færre end 200
fribiletter til tivoli, 100 is-
bonner, 50 sodavands-
.bonner... og dertil en lang
række andre festligepræmier
i form af plasticbolde m.v,

Så nu er det altså bare med
at ko~e ud af starthuller-
ne, og ikke glemme at være
medl . '



Bevilling til ølsalg
ved Festiby
hang itynd tråd

I aller sidste øjeblik blev Fest
i by i Nordborg i går reddet fra
yderligere problemer.' Først
havde arrangørerne overset, at
man ved at flytte festen til ugen
op mod pinse viIle komme i ka-
rambolage med helligdagsloven.
Og da det blev klaret; var der
problemer med·at·få de såkaldte
lejlighedstilladelser til spiritus-
salg på festpladsen ihus.

Og· til NB's og NH's fulde til-
fredshed er sagen 'sikkert ikke

løst, for der bliver ikke noget øl-
salg om mandagen. Og hvad en-
ten man nu kan lide det eller ej,
så er det en kendsgerning, at øl-
teltene er blandt de ting, der skal
være med til at skaffe arrangø-
rerne overskud.

De seneste problemer for Fest
i by opstod, fordi der over hele
landet er gennemført en ret kraf-
.tig stramning, når det gælder
lejlighedsbevillinger .

Intentionerne med disse bevil-
Iinger var, at de skulle kunne gi-
ves til enkeltdags-arrangemen-
ter. Man kunne også strække sig
til to dage. Men efterhånden blev
de fleste byfester og andre arran-
gementer strakt til både fire, fem
og seks dage.

Derfor snakkede politimes-
trene sammen og fandt ud af, at

TORSDAG DEN 19. MAJ KL. 19.30
I

Nordalshallen
Gevinster for 14.000 kr.

en stramning var nødvendig.
Her i området er stramningen

dog ret så lempelig. Den går
nemlig ud på, at leilighedsbevil-
lingerne hovedsagelig skal kunne
gives på torsdage, fredage, lør-
dage og søndage. På den måde
mener man at bave tilgodeset
flest muligt. Der er et passende
antal dage, det er op til weeken-
den osv .

Men Fest i by begynder en
onsdag og slutter først 2. pinse-
dag, om mandagen. Derfor kom
der i første omgang afslag på an-
søgningen om bevilling til ons-
dag aften.

Man blev noget gram i hu i
Nordborg, hvor man endnu ikke
havde glemt anstrengelserne
med at få programmet hurtigt
ændret, damefrokosten flyttet
bl.a. Og samtidig vidste man jo,
at der netop blev holdt en fire
dages byfest i Sønderborg med
bevillinger arre dage.

I går ringede politimester
H. O. Marschner så til Nordborg
for at fortælle, at ølteltet ved
Fest i by også godt kan åbnes i
morgen aften.

Nordborg ville jo på grund af
helligdagslovens forbud mod ar-
rangementer pinsedag kun
kunne få bevilling torsdag, fre-
dag og lørdag. Derfor blev bevil-
Iingen til søndag så at sige ryk-
ket til onsdag.

Holdt man sig uden videre
meget strengt til, at bevillin-
gerne kun gives til de sidste fire
dage af ugen, ville der inden
længe opstå store problemer for
de traditionsrige ringriderfester.
som mange steder fortsætter ef-
ter weekenden, f.eks, i Sønder-
borg, hvor der er ringridning
både mandag og tirsdag.



En q[ årets store begivenheder på Nord-Als:
. ' .
'.....:. . '.,

:"jo~dex{"j~en', •stråle~de øjne
.: •..hos·de>Yugste, når den ene
- ' .. store i~l<ag()'efter .den anden

· ryger ud Overbodernes diske,
.. "'åg :dulten af'de dejlige ristede
··.pøl,ser, ..der .kan få selv den

... ' mest .l<r.3;!shesinundvand til
.• ". :a( flY~!!.•:!.·. ."

.....•• ··Detbliver.en mageløs Iest-
." . :.. ', ognår s;Hre'ts kamp- traditi-

: r : onen 'tro- ~'løber over grøn-
.' sværen; . og- de. ellers så agt-

.værdige..bysborgere af han-
·køn~·slå~~.»gækkenløs«, så er

. . .der. ingen .grænser . for latte-
ren; . ligesom der i sandhed
ejheller er .grænser for påhit-
somhederne når årets kæmpe

· Joke »spil uden grænser«, lø-
· ber af med folkets aller hjer-

teligstelatter, fryd og glæde.
Her får vi de brave brand-
mænd at se for Fuld udstrål-
.ning, når det går mest Fornøj-
eligt til med brandmateriellet.

Det bliver en række spæn-
dende og oplevelsesrige dage
for hele familien; der er sør-
get for, at alle generationer
kommer til at more sig, og
det uanset hvilken smag man
har - og om mundvigene ven-
der opad eller nedad! - Men
kast nu et blik i disse »tag-ud-
sider«, der fortæller en hel
del om programmet for dette
års pinseudflugt ... og så iøv-
rigt rigtig god fornøjelse!

.,' o.

Det store Fest-I-By '83 arrangement
er ved at være ihus, selvomdethar
v~rpt forfulgt af problemer . .. ...... ..

;e arbejdstimer er der også dette år lagt i, at få en af "årets store
'. Og så har arrangørerne endda slet ikke været forskånet for problemer
1 kom på tværs, og fordi man havde glemt at tage denied .

/lh "'. f>~"'.: t1 '
jet forslår. Både det professi-
onelle islæt fra Carls Tivoli

med de mange blinkende
lamper, radiobilernes hvinen

og »båtten«, suset fra karru-
sellerne, hvor man skal holde

på hat og briller, hvis man vil
nogenlunde helskindet på

. .



Trods besværligheder
egner det til et pænt

overskud for Fest i by
Trods diverse besværligheder

-t flytning af det ene og det
lIDdet arrangement, manglende
bevilling til den ene dag, meget
*iltende vejr osv. svigtede pub-
Iikum ikke Fest i by i Nordborg.

- Der går et par uger, før vi
•• gjort regnskabet op, men så

. vi kan se nu, skulle der -
1mds det, at vi havde en dag
lIIiDdre - kunne blive et pænt
OftI'Skud. Det ser godt ud, siger
BeDt Enghoff fra festarrangø-
l'I!nIe.•

Et overskud fra Fest i by går
til UDgdomsarbejdet I de arran-
preode klubber, Nordals Bold-
klub og Nordals Håndboldklub.

Vejret har altid stor indfly-
deIøe på sådanne byfester, og
aDder-Fest i by oplevede man alt
fra stri1ende solskin til et meget
kraftigt tordenvejr med strømat-
brydelse.

Det sidste var lørdag aften.
æsten 700 var i Nordalshallen,

da lyset gik ud. Selvom der blev
meget mørkt, tog alle situatio-
_ belt roligt, og efter en halv
8III!S minutter var strømmen til-
bage.

Man priste sig lykkelig for, at
festens øltelt var blevet flyttet i
forhold til sidste år. Da stod det
på et grusunderlag, og havde det
også-gjort det i år, kunne man
godt have lukket det. Men i år
var det flyttet til den asfaltbe-
lagte parkeringsplads.

Generelt må det siges, at
samtlige arrangementer var ud-
mærket besøgt. Lottospillet,
hvor NB og NH havde fået store
sponsor- præmier fra ikke færre
end 90 forretninger og virksom-
heder, bliver nok det arrange-
ment, der giver det største bi-
drag til overskuddet.

Damefrokosten blev en kæm-
pesucces. Selvfølgelig kunne
man ikke konkurrere med Søn-
derborgs deltagertal, men til
gengæld forlyder det fra delta-
gere, der var med begge steder,
at stemningen var højere i Nord-
borg. De 136 frokostdeltagere
var ikke længe om at blive rystet
sammen, og flere gange blev der
leveret spontan underholdning,
idet deltagere gaven sang, en
lille historie e.lign. Mon ikke
man godt kan regne med, at der

--~~.~--- også ved næste års Fest i by
også er en damefrokost på pro-
grammet?

Strålerør til Oksbøl
Næsten 300 børn var pinsedag

mødt til de forskellige kenkur-
rencer, . og familie-cykelløbet
Tour på Nordals samlede denne

gang cirka 200 deltagere, som
havde det skønt i anden pinse-
dags solskin.

Et af de arrangementer, der
traditionelt trækker masser af
publikum, er brandværnssjovet,
og det var ingen undtagelse i år •
Lige så traditionelt gik de delta-
gende brandværnsfolk til sagen.
med stor fornøjelse. Det gyldne
strålerør gik i år til brandværnet
fra Oksbøl. .

Holdet fra DCT vandt årets
Handelsbank Cup. Det blev en
særdeles spændende finale, hvor

DCT slog hold l fra Nordals
Idrætscenter.

Idrætscenterets ansatte havde
to hold med, og de var. begge i
semifinalerne. Det fjerde hold i
semifinalerne var fra Nordborg
Postkontor.

Vandrepokalen gik altså denne
gang til DeT. Ingen har endnu
vundet den til ejendom. Dertil
kræves, at pokalen vindes tre
gange.

Vinderne og nummer to: får
desuden krus som tegn på vær-
digheden.

Svigermor
tabte på
straffe

Efter en opslidende kamp og straffesparkskonkurrence
lykkedes det endelig for Omegnsholdet at vinde årets kamp.
Men hårdt holdt det. Det var jo sådan set også Nordborg.
holdets fejl-skud på det sidste straffesp~k, der gav sejren.

Den blev vist på 14·13 - der blev skudt så mange straf.
fespark, at ingen rigtig kunne holde rede på tallene.

Det blev i sandhed en køn forestilling. Men det var san-
delig også en køn forsamling, der entrede stadions regnpla.
gede og derfor svuppende græstørv.

De gæve svigermødre fra Nordborg, der udmærkede sig
ved at se mistænkeligt mandige ud - flere af dem havde
fuldskægc- gjorde faktisk en god figur. Allesammen. Men
det må vist siges, at der sjældent er set så mærkværdige
spilledragter på en fodboldbane. Der var alt fra lårkorte kjo-
ler til stramtsiddende nederdele og lange gevandter.

Omegnens spillere (fra båndbyen, stod der på medbragte
transparenter) var mere reglementeret påklædt, sådan da.

For begge hold gjaldt, at de havde mere end svært ved at
forblive oprejste på den meget våde bane.

Nordborgenserne kom stærkt fra start og førte 2·0, inden
omegnen reducerede. Og ved kampens slutning stod det 4.4.

Men altså: Den forsølvede støvle til Omegnsholdet efter
stndfesparkskonkurrence.

linn


