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Nordals Boldklubs aldbaysafdeling havde i Pinsen
fro Lørdag middag til mandag eftermiddag besøg
af vore franske venner fra fodboldklubberne
Quincy og Chablis.
Det blev begivenhedsrige dage både med fodbold
og hyggeligt samv,ær, Det hele klappede, bl.a.
fordi programmet fint blev indpasset i Nordals
Cupens øvrige aktiviteter ved Idrætscentret.
Klokken 12.35 ankom 52 personer, fodboldspillere
med koner og kærester som aftalt, hvor de starks
blev budt velkommen af en delegation fra Old-boys
afdelingen. Gensynsglæden var stor da der var mange
kendte ansigter fro sidste samv,ær for 2 år siden.
De blev fint bespist i centrets cafeteria.
Allerede kl. 13.45 blev vor specielle Cup-turnering
sat igang på banerne bag hallen, forinden havde
hver spiller modtaget en flaske lokal vin, en
dejlig gave.
Tilhængerne til de forskellige hold kunne fint
følge med i udviklingen i de 2 kampe. Quincy mødte
NB 2 og resultatet blev en overraskende sejr til
NB på 4-2 efter l-l ved halvleg. NB 2 var under
pres det meste af 2. halvleg men mestrede,contra-
spillet til fuldkommenhed og var yderst effektive
på de få opløb de havde.
I den anden kamp spillede Chablis mod NB l og re-
sultatet blev 2-2. Første halvleg sluttede 2-0
til Chablis, men var mere jævnbyrdig end resultatet
viste, bl.a. blev der misbrugt nogle store NB
tilbus. Anden halvleg var modsat og NB var her
mere effektiv hvad resultatet også viste til sidst.
Dog blev Chablis valgt som vinder of kampen.
Kl. 15.00 var alle hold med ved Nordals-Cupens
åbningsceremoni på stadion, hvor både det franske
flag blev hejst side om side med de øvrige del-
tagers og nationalmelodien blev spillet og yor
tolk peter Christensen bød velkommen på fransk.
Nogeæ som gjorde indtryk på vore franske venner.
De hade smykket sig med specielle franske huer,
kopier som man benyttede for 200 år siden under
revolutionen. Festligt så det ud.
Kl. 18.30 var der afgang med spritbåden fra
Sønderborg hvor vi fik en luksusanretning og
hvor vi fyldte godt op i salonerne. Efter få sømil
havde olle fået varmen igen og snakken blev liv-
ligere og sproget lettere at tale og mange sange
blev sunget i kor. Jo vi satte præg på denne tur.



Dagen efter kl. 14.00 blev kampen om 3. og 4.
pladerne spillet mellem NB l og Quincy 4-0
til Quincy som i alle spillets faser var foran
NB L
Finalekampen blev spillet melle~ NB 2 og Chablis
resultatet var ikke bedre set med NB's øjne 3-1
til Chablis, et retfærdigt resultat. Herefter
blev der uddelt pokaler til alle hold og der blev
hilst og ønsket tillykke i champagne.
NB modtog ligeledes store pokaler fra både
Quincy og Chablis.
Festlighederne efter kampene fortsatte i klub-
huset hvor den berømte gode Chablis vin
iblandet solbærlikør blev smagt til som apperitif
til frokosten, det fine Tag-Selv bord i centret.
Senere på eftermiddagen i klubhuset blev der ser-
veret kaffe samtidig med at filmen fro besøget
for 2 år siden blev vist. Yderligere vor der tid
til at spille kegler på centerets nye flotte anlæg.
Om aftenen vor der arrangeret fin festmiddag i
DANBO's lokaler (Søby) for vore gæster og fortrins-
vis de danske spillere med ledsagere som deltog
i.rejsen til Frankrig for 2 år siden. Der var
fint pyntet op for en forsamling på 1000 personer.
Aftenen var festlig, igen blev der uddelt gaver
og holdt taler, Menuen bestod af vildsvin, fest-
ligt arrangeret med mosser af god vin. Bagefter
blev der danset - parvis og i rundkreds - og
sunget og snakk;t til langt ud på natten. Liv-
lige og aktive er franskmændene jo.
Mandag var aktiviteterne begroænset til frokost
i centeret og derefter afsked. Dejligt at så
mange Old-Boys spillere var mødt op for at sige
farvel som foregik på den specielle varme og ven-
skabelige franske måde med 2 kys til hver kind
eller mere.
Så det var forståelig at afskeden tog lang tid.
Heldigvis viste vejret sig fra den helt rigtige
side specielt Søndag og Mandag, så franskmændene
fik et godt og positivt indtryk af Danmark.
løvrigt var der stor tilfredshed fro deres side
med besøget, hvilket måske kan ses i at vi fik
en invitation til at besøge dem igen om 2 år i
1991o
Til slut en tak til alle hjælpere, uden deres
hjælp ville det ikke være muligt at arrangere
og gennemføre så omfattende et program. Specielt
en tak til Frankrigs-udvalget bestående af:
Per Petersen, Ulla Dalvig, Erna Hansen,
Tove Andersen, Margit Berger, vore 2 tolke
Jose Antunes og Peter Christensen samt bestyrel-
sen med Leif Nielsen i spidsen.
TAK
Old-Boys afd.
Ole


