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Fest-i-by spiller~'medmusklerne
Danmarks stærkeste
mand vil prøve kræfter
med de nordalsiske
mænd. Nyt spring bli-
ver ikke godkendt - i
stedet kan de modige
sAuppe elastikspring.

NORDBORG: Danmarks
stærkeste mand hedder fort-
sat Georg Olesen. Det slog
han fast med syvtommersøm i
den forgangne weekend på en
tivoliscene i Kolding.
Og det er netop Danmarks

stærkeste mand, som Fest-i-
By, der begynder i morgen af-
ten, har på sit program i år.
Georg Olesen kommer til

Nordals Idrætscenter torsdag
aften k!. 20. Billetsalget be-
gynder en halv time før, men
fra k!. 20 er den stærke mand
på scenen.
Den første afdeling er afsat

til børnene, mens den anden
afdeling efter pausen er helli-
get de voksne. Publikum får
ikke blot mulighedfor at sid-
de behageligt tilbagelænet og
se på Georg Olesens anstren-
gelser i hall - der er også

bud efter modige og aktive
publikummer.

ste mand. Og de modige kan
godt berede sig på, at der bli-
ver brug for kræfterne.
Georg Olesen blev nemlig

en suveræn danmarksmester
i Kolding, og undervejs satte
han også en ny verdensrekord
i en speciel disciplin: Løft af

kampesten.
Den hidtidige verdensre-

kord i at løfte en kampesten i
strakt arm over hovedet lød
indtil weekenden på 135 kg.
Men da Georg Olesen tog fat,
lykkedes det ham at forbedre
rekorden med yderligere 1,5

5000 på højkant
Der er nemlig mulighed for at
vinde op til 5000 kr. ved at
udfordre Danmarks stærke-

Både børn og voksne kan prøve kræfter med Georg Olesen til Fest-i-By, God fornøjelse. for han
er Danmarks stærkeste mand og indehaver af en verdensrekord,

kg, så verdensrekorden nu ly-
der på 136,5 kg.
Privat er Georg Olesen og-

så omgivet af muskler, idet
hans samlever, Michelle Sø-
rensen, blev kåret som Dan-
marks stærkeste kvinde i Kol-
ding.

Spring udgår
Fredag skulle en ny hals-
brækkende aktivitet have fun-
det sted. Fest-i-By havde hå-
bet at kunne præsentere ka-
tapult-spring, hvor personer
skydes højt op i luften for der-
efter at falde frit mod jorden
med benene spændt fast i en
stor elastik.
Men den type spring er

endnu ikke godkendt i Dan-
mark og bliver det først om-
kring den 1. juni_Så katapult-
springet udgår på Nordals. I
stedet må nordalsingerne
»nøjes« med det velkendte al-
mindelige elastikspring.

60 meter høj kran
Men som en slags kompensa-
tion vil arrangørerne selv ud-
føre en række halsbrækkende
spring fra den 60 meter høje
kran. Blandt andet springer
de ud siddende på en cykel og
fastspændt til et snowboard.
Kranen er i funktion fredag
mellem k!. 13.30 og 16.


