
Nordals fester fra
himmel til jord

Fra toppen af elastik-
springernes kran til
gulvet i idrætscen·
terets hal står Nordals i
festens tegn.

NORDBORG: Om der er fest
i by?Ja, det spørgsmål behø-
ver man bare at møde op'på
pladsen ved Nordals Idræts-
center for at få svaret på. Her
syde r det af liv og aktiviteter
-lige fra karrusellerne og ra-
diobilerne på jordoverfladen
til toppen af den godt 30 me-
ter høje kran, som er ud-
gangspunkt for de modigste
festgæsters elastikpring ud i
det uvisse
I går var en af de vigtigste

attraktioner dog damefroko-
sten i idrætscenterets store
hal. Her samledes godt 300
feststemte kvinder og nød det

store kolde bord, de store kol-
de snapse - og så de varme
mandfolk, der i dagens anled-
ning var reduceret til rollen
som opvartere for damerne.
- Og lige nu holder de sig

jo pænt, konstaterede Bjarke
Fynsk, mens han strøg fra
den ene kvindelige gæst til
den anden og skænkede op i
bredfyldte mål.
- Men senere på dagen bli-

ver de forfærdelige, forklare-
de Bjarke med den fatalistiske
vished, der bunder i tidligere
års erfaring som tjenende ånd
for damefrokostens kvindeli-
ge deltagere.

Højt humør
Forfærdeligt - men forfærde-
lig godt - var i hvert tilfælde
humøret lige fra starten, hvor
der blev sunget med på schla-
gerne fra bandet på scenen, '
hvor musikerne lagde ud
med:

Allways look on the Brigth

side o/ Li/e.
Og det gjorde festdeltager~

ne, der med hinanden under
armen vuggede med på ryt-
merne, så de pyntede hatte
duvede i slipvinden fra de
mange kvindekroppe i hastig
bevægelse.
At træde ud på festpladsen

igen var et skridt tilbage til
en mere normal kønsforde-
ling. Men også denne norma-
litet byder på ekstreme ople-
velser - i det mindste for de få
tapre, som bogstavelig talt
betror deres liv til en elastik.
Der var i går ikke ligefrem

kø for at afprøve sine egne
grænser med et elastikspring.
Men trods alt blev det dog i
dagens løb til adskillige hop
ud over grænsen for den per-
sonlige frygt.
Blandt gårsdagens elastik-

springere var Olivier Reviel-
le. Og selvom han faktisk var
på besøg fra Nordfrankrig,
var den rejse for intet at reg-
ne mod de få sekunders tur

gennem det nordalsiske luft-
rum.

Fryd og gys
- Det værste er tiden, mens
man venter på at springe.
Man har følelsen af at skulle
begå selvmord. Når man så er
hoppet, ser man faktisk intet
lige det første øjeblik. Men så
drøner jordoverfalden frem
mod dig. Terrible, konstate-
rede Olivier med en frydefuld
gysen og dirrende hænder.
Fest i By på Nordals fort-

sætter lige frem til og med
søndag. Og den kommende
tid byder på en ny perlerække
af oplevelser med blandt an-
det søkamp på Nordborg Sø,
play back show, idrætskon-
kurrencer, jazzmusik, festligt
samvær i teltet- og naturlig-
vis masser af underholdning i
tivoliet.







Senere-kan de godt blive-hdt forfærdelige":
beskrev »opvarteren« Bjarke Fynsk sine gæster.


