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To dage med tryk på
Uddelingen af årets lederpris højdepunktet

Der bliver tryk på ved Nord-
alshallen i dag og i morgen. Der
er Fest-i-by, og netop dagen i
dag og dagen i morgen rummer
et stort antal aktiviteter.
. I dag lægges der ud med da-,

mefrokost i Oasen, hvor stam.'
bordsmusikerne i øvrigt sørger
for det musikalske akkompagne-
ment, I aften afvikles det store
halbal i selve Nordalshallen. Mu.
sikken til ballet bliver klaret af
det svenske orkester PerikIes.
der har udgivet fire Ip'ere og en
enkelt singleplade. Senere på af.
ten underholder så den populære

duo Laban.
Højdepunktet ved årets Fest-

i-by finder dog sted i morgen
aften, hvor man holder det store
festbal med fællesspisning. Det
er ved denne fest, man uddeler
årets lederpris. og det sker na-
turligvis også i år.

Det bliver fonnanden for
idrætsfondens bestyrelse, Willy
Sahl, der står for overækkeIsen.
Hvem der får lederprisen 84 er en
hemmelighed til i morgen aften.

Aftenen slutter med dans, og
musikken hertil sørger Stam-
bordsmusikerne og orkestret

....vi ses til :
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i teltet ved Nord-Als Hallen
DEN 18. MAJ KL. 14.00

Pris pr. couvert KR. 75;
Billetter kan købes på turistkontoret fra

. torsdag den 3. maj.

Fancyfor.
Men før man samles til det

store festbal har der været en
række andre aktiviteter i løbet af
eftenniddagen. Det store træk-
plaster i morgen eftenniddag bli-
ver ganske givet det årlige
brandværnsshow , hvor værnene
i Havnbjerg. Oksbøl og Nord-
borg dyster om »det gyldne strå-'

lerør«. Det er i en konkurrence i
stil med »spil uden grænser«.

Det sportslige er i øvrigt ikke
glemt nogen af dagene, I dag er
der således fodbold, Det er en
turneringskamp i Serie III mel-
lem Nordals Boldklub og Fjel·
strup. I morgen er det en ynglin-
gefodboldkamp mellem NB's
ynglinge A og Kolding I F.

Fest~i-fjy:

Båt-båt-båt og årets mest
sjove damefrokost kørte
Et tilløbsstykke, hvor alle deltagerne svor hinan-
den, at ville ses igen til næste år. Omkring 200 var
med og blev vartet op af 20 stærke mænd.

-, .• •: HUSK! =
: FEST-I-BY's :
: DAMEFROKOST :• • •• Fredag den 18. maj (St. Bededag) •

kl. 14.00 i ))OASEN(( •
.' Musik: Stambordmusikerne •
• Toastmaster: Anna »Alsingeren« •

• PRIS 75,- KR. •
• i~. •
• entre, en lækker platte fra Nørherredhus •
• og en genstand. •.------------.
• Billetter kan købes på Turistkontoret indtil mandag •
• den 14. maj. •
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Så er alle klar
til årets kamp

I aften går det løs. Alle er klar og i skarp
træning til årets kamp på Nordals. Det er den
årlige dyst mellem Nordborg på den ene side og
omegnen på den anden. Det hele afvikles i
forbindelse med Fest-i-by-arrangementerne.

Stedet er Langesø Stadion. men allerede en
halv time før "kampens" start går »gladiato-
rerne« i optog med Nordborg Brandværnsorke-
ster i spidsen. Forhåbentlig kan spillerne klare
denne anstrengelse. Ifølge forlydender har de i
hvert fald -trænet« ihærdigt op til den store
dyst.

Der er i øvrigt sørget for. at det ikke kun er
på selve banen og spillerne. det hele drejer sig
om. De sædvanligvis mange tilskuere har også
noget at glæde sig til. Det er en sand gaveregn
fra himmelen. Fra en flyvemaskine kastes
nemlig flere hundrede gavesedler ned.

Når overdommer Steen Andnis fløjter kam-
pen op. står på den ene side følgende spillere
fra Nordborg-holdet klar. Det er fra mål til
venstre wing: Peter Mattesen. Kjeld Matte·
sen. John Piccolo. Kim Andersen. Sten Jacobi,
Børge Zanchetta, Allan Samuelsen. Kim Ja·
kobsen, Fr. Holm. Svend Andresen. Arne
Asmussen. Hans Damgård. Hans Peter Beh-
rens og Peter Christensen.

På den anden side står Omegnsholdet med
følgende topspillere. Bjarne Rasmussen. Viggo
Bomberg , Gregor Gurevitsch. Flemming Lau-
ridsen. Peter Kolmos. Pehama, Helmuth Buss,
Frede Witte, Jørgen Krogh, Anne Marie Mik-
kelsen. Mathias Lauridsen. Preben Solholt
Kristensen. Manfred Jensen og Vivi Hallen-
slev.

Fest-i-By:

Årets fodboldkamp hvor
Nordborg skal kæmpe
mod omegnsholdet, går
over grønsværen i aften

Er slut med
at »tigge«

Nu behøver klubber ikke mere sende deres frivillige
hjælpere rundt i forretninger og .tigge« om tøj til deres
mange fodbold-, håndbold· eller basketballspillere eller hvad
det nu er. Trøjeproblemet er løst en gang for alle.

Beviset har vores pressefotograf, H. C. Bergmann, leve-
ret, da han vartil-Arets kampe i Nordborg. .

Ved synet af spilleren med nummer 11 til ftD8tre mi
hjertet slå en ekstra gang af fryd hos enhver, der kender til
vanskelighederne med at få sine aktive medJemmer i tøj.

Næh, mal bare et nummer på ryggen. Men husk endelig at
svært ryggen lidt til med foreningens farver. Så er det.
problem løst.

l?' 'jy:

Nu går det
rigtig løs

Der blev kæmpet så det var en sand lyst i aftes på Langese
Stadion, da man afvildede årets kamp i det nordalsiske. Det
var kampen mellem Nordborg.holdet og Omegnsholdet.

Det var optakten til årets store Fest·i.by·arrangement i
Nordborg, der arrangeres af Nordals Boldklub og Nordals
Håndboldklub. Form6l: At skaffe pe..ngetil de to klubkasser •

Og i dag fortsætter s6 Iystighederne omkring Nordalshal.
len. Der lægges ud først på aftenen, hvor Carnival sørger for
musikken i Oasen. Og lidt senere går det s6lØs med det årlige
bingospil i selve hallen. Her bliver der spillet om gevinstar
foroverlS.OOOkr. . ,

Dertil kommer naturligvis alle de aktiviteter, der e!1en er
på festpladsen.

De &oførste dage har været en rolig opstart til de mange
Mtivitetw •••• ~. Bistis •••. det fra CIS'" i



Fest-j-By 1984:

Der bliver musik i gaden for alle penge]
ved dette års Fest-i-By arrangement på.
Nord-als, hvor alt er ved at være klar
I denne tid arbejder arrangererne på højtryk med, at få alt til at klappe til
det store arrangement, der vi/løbe af stabelen fra den 16. til den 20. maj,.
og sætte hele egnen og resten af øen på den anden ende ~

hvilket deres pladeliste da og-
så vidner om.

Perikles er kendt for at ha-·
ve et godt tag i publikum, of-
te får man dem helt op på
scenen for at synge og danse
med.

Perikles spiller naturligvis
alle de nye melodier, men de
lægger ikke skjul på, at de
har lyttet meget til Dr. Hook,
Chinn & Chaprnann og dan-
ske Gasolin. Men de har også
deres egen stil, som publikum
rundt om, hvor man er kom-
met frem, er ovenud begej-
stret for.

Og fra Sønderborg har
festkomiteen hentet Fancy,
der sikkert allerede er kendt .
af mange fra deres talrige op-
trædender ved ringriderfe-
sterne rundt om på øen.

Fancy kan ikke alene spille
god musik; de kan også un-
derholde. Og begge disse dy-
der benytter de sig flittigt af.
Ingen tvivl om, at de især vil
få de mere voksne ud på dan-
segulvet til Fest-i-By arrange- .
menter.

Og for dem, der kan lide
god krostemning, og den
musik, der hører sig til i den
genre, er der også disket op.
Det bliver med Stambordmu-
sikerne, der er kendt fra
Egernsund, og hvis musik
man kan høre på bånd i talri-
ge krostuer øen over. I for-
bindelse med Fest-i-By arran-
gementet optræder de imid-
lertid ikke på bånd; men
sprællevende vil de sørge for,
at der rigtig kommer stem-
ning på pladsen.

Man har ikke for vane at
spare sig om ved det, når der
arrangeres Fest-i-By i det
nord-alsiske, og det bliver der
såsandelig heller ikke i år.

Ikke mindst på musikom-
rådet, har man rigtig slået til
Søren i år. Der er sørget for

I toner, der vil falde i alle al-

Startskud
til Fest iby

Så nærmer tiden for Fest l by l Nordborg sig atter raskt.
Faktisk tages der allerede i morgen så småt huJpå festlighe-
derne. Da begynder nemlig billetsalget til damefrokosten.
som nu erblevet et fast indslag ved festen.

Hele festen er flyttet tilbage til ugen med bededag. og
damefrokosten finder sted om eftermiddagen på selve bede-
dag. Den holdes i festte1tet på pladsen ved hallen, og som
toastmaSter er Anna Andersen - også kendt som partner •..•
engageret.

BilletsaJget foregår fra turistkontoret.
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Gevinster
fra
himmelen

bruge nogle meget tynde strim-
ler. kom tilladelsen.
, Nu kan kun vejret sætte en

stopper for ideen. For blæser det
for meget. kan nedkastningen'
naturligvis ikke gennemføres.

Men ellers smides der godt 500
sedler ud. Det bliver f.eks. -rned
en billet til en tur i radiobilerne.

Det er Helge Frederiksen, der ~
letter med sit fly fra "Pøl Air-
port«, og han har Claus Jørgen
Bonde fra Nordals Idrætscenter.
ved sin side. BOlide skal, når
Helge Frederiksen dykker ned
over stadion. agere julemand her
midt imai.

Der bliver onsdag aften kastet
gevinstsedler ned over Nordals
Idrætscenter, når "årets kamp«
er omme. Det nye påhit til Fest-
i-by har ellers krævet mange
genvordigheder.
: Luftfarts.direkt0r~ skal give

tilladelse til en sådan nedkast-
ning. og, arrangørerne sendte'
derfor et eksempel på de sedler,
man ønskede nedkastet, til god-
kendelse i direktoratet.

Selvom man i Nordborg ikke
mente. at papirerne var særlig
store, meddelte Luftfartsdirek-
toratet. at sedleqie var for tunge
til at blive kastet ned!

Først, da man fandt på at , Iinn

'J-'dd.s e ·:<'0 $_ ~</

"Cykelløb for
.hele familien

. Så nærmer s~utningen sig på dette års Fest-i-by på
Nordals. ?agenl dag er dog med i festprogrammet, men når
den er gået, er det slu t for i år, og de to arrangerende
klubber, Nordals Boldklub og Nordals Håndboldklub, kan
be?yn~e at gøre op, hvad årets fest har givet til ungdornsar-
bel det l de to klubber.

Der lægges i formiddag ud med »Tour på Nordals«. Det er
et cykelløb. hvør hele familien kan deltage, I eftermiddag er
der arrange~et: hundeopvisning. Dette programpunkt står
No~dals Cl~,l,l,!}{undeførerforening for. For de unge bliver
deri eft~rml~d(;tg arrangeret et BMX·løb, som alle børn kan
deltage l, og d,er stilles også BMX·cykler til rådighed for de
børn, som Ikke haren sådan.

Dertil .kommer så musik, break dance og electric boogie i
Oase~, ligesom der naturligvis i dag også er alle de andre
Iornøielsesmuligheder på festpladsen, '

KÆMPE

SUPER BINGO
TORSDAG D. 17. MAJ KL. 19.30 I

NORDALSHALLEN
MED IALT 60 GEVINSTER
:- sidegevinster både til højre

og til venstre
og gevinst på kontrolkuponen!

Bemærkl Nye bustider:

Bus 1:
Guderup , , , , , , ,kl. 18.15
Stevning ..... ' . kl. 18.20
Brandsbøl . , , , . ,kl. 18.25
Oksbøl kl. 18.30
Broballe .. ' kl. 18.35
Holm .kl, 18.45
Nordborg
rutebilst .. ' .. ' .. kl. 18.50

10 X % svin
5 x 1 købmands-
pakke
8 hele hamburger-
rygge
6 x 1 oksestege
6 x 1 flæskestege
5 x 1 kasse øl
5 x 1 hel fl. snaps

Bus 2:
Svenstrup kl. 18.20
Havnbjerg , , . ' .. kl. 18.25
Egevej v.tele-
fon boks : .. kl. 18.30
Egevej 62 kl. 18.35
Lavensby. , 18.40
Langesø '. kl. 18.40

20 x % pakke kaffe på kontrolkuponen

AMERIKANSK LOTTERI

CYKEL
som 1. præmie

1 SÆT HAVEMØBLER, GÆSTESENG
m.m.

Kortpriser:
7.- kr. pr. kort - 4 kort: 25.- kr.

VEL MØDT!
FEST-I-BY BINGO

For medlemmer med pårørende

i
J


