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'Her er de seks old boys, der inviterer til stævnet Piccolo Cup på Nord-Als Idræts center søndag den
23.februar. Fra venstre: Bjarne Skou,]ørgen Petersen, Poul Lyngkilde, Frank Petersen,]ohn Lar-
sen og Chresten Blom fotograferet omkring fodboldspillet i NB 's klubhus.

Klar til Piccolo Cup:

NB's Old Boys lægger
ud den 23. februar
NORD-ALS: Så er det
lige før, foråret mar-
cherer ind over Nord-
Als og de grønne ba-
ner lokker alle bol-
dæmpere ud på grøns-
væren.

Blandt de mange, som var-
mer op i denne tid, er de 76
old boys og veteraner samt
superventeraner i Nord-Als
Boldklub, NB, som netop nu
er ved at gøre klar til sæson-
starten, som i år finder sted
søndag den 23. februar med
åbningsstævnet, der efter fem
år har fået navnet Piccolo
Cup.

Vi samlede dem, der har

taget initiativet til en seance i
NE's klubhus, hvor de prøve-
de, om spillertrøjerne endnu
kan trækkes ned over navlen

Stadig aktive
,Ni har endnu 76 aktive spil-
lere, som fordeler sig inden
for old boys spillere, der er
fyldt 32 år, veteraner, som er
fyldt 40 og superveteranerne
, der har rundet det skarpe
hjørne<', fortæller de gamle
drenges formand Per Chri-
stensen.

Det er i år sjette gang, og
John Larsen har indstiftet en
vandrepokal, der giver stæv-
net navn.

,>Menfor øvrigt har vi be-
stydelig medvind i arbejdet,
og vi får mange positive

hgenvendelser fra klubberne
på både Als og Sundeved.

Deuden har vi et udad-
vendt samarbejde bl.a. med
venskabsklubben i Berlin der
har lovet at komme hertil i
april.

Ligesom vi skal deltage i
Fest-i-By, som i år holdes for
30. år<',siger Per Christensen
videre.

Han opfordrer for øvrigt
gamle spillere til at kontakte
klubben i samme anledning,
og det kan ske på tIL 7445
3388.

U dendørs stævne
Per Christensen understre-
ger, at sæsonåbningen na-
turligvis foregår udendørs -
og krydser fingre for, at det·
bliver tøvejr.
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