
Der er atter gang
iden på Nord-Als
Efter Fest-i by og Cash-
koncerten sætter Nord-Als
Boldklub atter liv i det nor-
dalsiske.
Denne gang er sporten i

højsædet, og når NB præ-
senterer et arrangement,
kan man forvente noget
usædvanligt.
NORD-ALS CUP'en af-

vikles i år for femte gang og
i denne forholdsvis korte tid
har stævnet fået status, som --~--------
et af Danmarks bedste fod-
boldstævner.
Kvalitet frem for kvanti-

tet er mottoet!
Ser man pa deltageflisten

er der ingen tvivl om, at og-
så i år blev målsætningen
nået.
Der deltager ynglinge- og

juniorhold fra 1. divisions k- .
lubberne Brøndby LF., AaB
og OB, fra 3. divisionsklub-
ben Slagelse og fra den søn-
rjydske fodboldpromi-

nens ÅBK, Ulkebøl og Ha-
derslev og selvfølgelig stiller
også NB et hold i hver ræk-
ke.
Fra udlandet kommer 3

tyske hold fra Flensborg og
Itzehoe området og for før-
ste gang i deltager et hold
fra Norge med 1. divisionsk-
lubben Moss Fotballklubb,
som stiller med et meget
stærkt juniorhold.
Der er altså lagt op til et

par spændende og festlige
dage i pinsedagene omkring
Nord-Als Idrætscenter.

26 kampe pinsedag
Om søndagen spilles non-
stop fodbold fra kl. 9.00 til
ca. 18.00 på 3 baner.
Hos juniorerne afsluttes

dagen med semifinalerne,
hvor vinderen af den ene pu-
lje spiller mod nr. 2 af den
anden pulje om finaleplad-
serne næste dag.

»Otto« kommer
til Nordborg
Tysklands sjoveste person,
selveste OTTO, kommer til
efteråret til Nordborg. Ak-
tivgruppen i Nord-Als Bold-
klub har skænket NORD-
ALS CUP'en 10 billetter til
denne begivenhed, som
bortloddes via kampprog-

rammet.

Gratis adgang
Det koster ikke noget at
overvære NORD-ALS
CUP'en. Der sælges dog
kampprogrammer, som
samtidig er en lodseddel,
hvor man har mulighed for
at vinde: l stk. transistorra-
dio, skænket af Jefsens Ra-
dio, 2 stk. fotoapparater,
skænket af Fotoekspert,
Nordborg, 5 x 2 stk. Otto-
billetter.

NB og Brøndby I.F.
isamarbejde
Der arrangeres mange fod-
boldstævner for ungdom-
shold i Danmark. E af de
est-attraktive er GOPEN-

HAGEN CUP, som arran-
geres af Brøndby LF. i som-
merferien.
NB og RLF. har truffet

en aftale om en udveksling
af hold til deres stævner.


