
Bondepiger
»Årets kamp« fik en vinder -

i kraft af et overskydende mål
løb Omegns holdet med »den for-

~ sølvede støvle ••. Og det til trods
for, at byholdet stillede med to
hold. Efter kampen var det en
lykkelig og træt holdleder og
anfører fra Omegnsholdet. Anne
Marie Petersen, som på holdets
vegne triumferende bar ••den for-
sølvede støvle« ud af stadion.
Men dermed var mudhugge-

riet mellem Omegnsholdet, By-
holdet og dommer Tonny Jør-
gensen ikke slut.
Anne Marie Pedersen: - Det

vat åbenbart ikke os, der havde
flest huller i forsvaret i denne
kamp, lød hendes kortfattede
kommentar, inden hun og de 15
andre på Omegnsholdet stak af
fra den kolde regn til omklæd-
ningsrummets svedige varme.
Anonym pige, Byholdet: -

Det er helt i orden, at vi taber, og
det skyldes nok, at de andre ikke
er vant til at se 'så mange bonde-
piger på en gang.
Peter Mattesen, holdleder for

Byholdet: - Det tror da pokker,
at vi taber med den bedemand
som dommer. Næste år forlanger
vienny.

Børge Zanchetta, pressemand
for Byholdet: - Næste år er vi
på duppertie. Men tredje halvleg
i aften bliver vores.

Løse tænde~~/5-d'5
efter byfest
Løse tænder, stive nakker, bu-

ler og en hjenerystelse var, hvad
to unge nord alsinger fik ud af

deres deltagelse i Iest-i-by i
weekenden. De to unge blev
overfaldet på festpladsen, og po-
Iitiet i Nordborg efterlyser nu
vidner i sagen.
Overfaldet fandt sted klokken

kvart over et natten mellem lør-
dag og søndag. De to unge stod
og tissede i nærheden af en be-
boelsesvogn i Kiærs Tivoli på
festpladsen, da en mand gik løs
på dem.
Da der er nogen usikkerhed

om, hvad der præcist.skete, vil
politiet gerne i kontakt med vid-
ner, som har overværet episo-
den. Fra de to overfaldne ved
man. at der var flere vidner til
stede. De pågældende skal blot
henvende sig til politiet i Nord-
borg. ann


