
Gamle fodboldstjerner
kommer til Nordals

Simonsen tvivlsom
Michael Mannicke, der netop er stoppet
som assisterende træner i F.C. Køben-
havn, er på holdet sammen med blandt
andre super-teknikeren, Morten Donne- .
rup (OB), målmageren, John Eriksen
(SvendborgFB) og Allan Simonsen (VB),
der dog er tvivlsom.

Oldboys-landsholdet i fodbold
gæster Fest-i-by og spiller mod
et udvalgt Als-hold. Landshol-
det til kampen mod Polen bliver
udtaget efter kampen i Lange-
sø.

NORDALS: Store bededag er en stor
fodbolddag på Nordals.
Gamle landsholds-stjerner spiller klok-

ken 15 på Langesø Stadion <modet ud-
valgt hold af gamle Als-drenge.
Oldboys-landsholdet tager kampen

som en god gang træning, men landstræ-
ner, Allan Michaelsen, udtager efter

kampen landsholdet mod Polen i Torun
på Færøerne den 12. juni.
De gamle fodbold-helte vandt i 1995

en international turnering i Chile - hvor
de spillede og vandt fire kampe.

De to hold
DBUshold:
Per Wind (Frem), Ole Kjær (Esbjerg),

John Stampe (AGF), Bjarne Jensen (Vi-
rum Sorgenfri), -Pierre Larsen (Avarta),
Michael Spangsborg (Lyngby), Michael

Mannicke (Skovshoved), John Eriksen
(Svendborg FB), Kurt Jørgensen (Hol-
bæk), Morten Donnerup (OB), Lars Ja-
cobsen (Nørre Aaby), Ole Rasmussen
(Næstved), Jan Vingaard (Egebjerg),
Frank Løndahl (Herfølge), Jens Bangsbo
(Kastrup), John Larsen (Lyngby), Allan
Simonsen (Vejle B)
Træner, Allan Michaelsen.

Udvalgt Als-hold
Udvalgt Als-hold:
Leif Lageri (SUB), Preben Naeff (NB),

Jens Nissen (NB), Jens Ebsen (SUB),
Hans J. Lorenzen (Broballe), Jan Nielsen
(Notmark), Henning Petz (MIF), Poul
Roth (SUB), Steen Larsen (SUB)., Erik
Nielsen (Notmark), Torben Jensen (NB),
Benny Larsen (NB), Jens Chr. Jensen
(NB), Bendt Nicolaisen (MIF), Claus Sø-
rensen (MIF).
Træner, LeifJørgensen (SUB).

Drillerier før årets
kamp ved Fest-i-by

•

De populære fodbold-
kampe med kendte
nordalsingere vender i
morgen aften tilbage
.til Fest-i-by efter seks
års pause.

AF HOLGER JEPSEN

NORDALS: Byfesten i Nord-
borg er ikke mindst en
sportsfest, og der bliver mas-
ser af fodbold på Langesø Sta-
dion de næste dage. Ikke
mindst boldleg og spas i
»Årets kamp«, hvor kendte
fra Nordborg spiller mod et
hold fra omegnen.

For-sjov-kamp
Det sker i morgen aften klok-
ken 19, og for-sjov-kampen
mellem de kendte nordalsin-

gere er allerede gået i gang.
Som to kamplystne boksere
kæmper de på ord, for at ry-
ste modstanderne.
- Vi har været i trænings-

leJr ved Vejers ude på vestky-
sten, og været rundt om
Nordborg Sø fire gange. Nu
skal jeg være forsigtig, men
vi vinder nok 4-2, siger Nord-
borg-holdets' anfører, John
»Piccolo«Larsen.

En på kasketten
- De får en på kasketten, ad-
varer John »Piccolo«.
Det har Omegn-holdets

kaptajn, Carsten »Pehama~(
Bleicken kun skuldertræk til
overs for.
- Der er jo ingen grund til

at gå i træningslejr for at slå
sådan nogle skranke-paver,
siger Carsten »Pehama« og
henviser til, at Nordborg-hol-
det har en overvægt...af bu-

tiks-indehavere.
- Vi andre er vant til at lø-

be stærkt til daglig, og vi har
puttet halm i støvlerne. Så
5-0 til os, storskryder Car-
sten »Pehama«.

Salat i håret
Nordborg-holdet stiller op i
tynde hvide kedeldragter som
»Huttemeiers Fanc1ub« med
salat-hår og grønne skåneær-
mer.
Begge hold går fra Langesø

Brugs med Nordborg Brand-
værns Orkester som festlig
ledsager, og under kampen vil
der blive delt balloner og ka-
rameIler ud.
Kampens dommer er en

veltrænet borgmester Jens
Møller Madsen, og stadion-
speaker er formand for DGI,
Sønderborg, Knud Møller.
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