
5treetfodbold kommer til Nordals
NORDBORG: Ligesom sidste år holder DBU i år en række
streetfodbol?-stævner overalt i landet. Den 3. august kommer
stævnet så til Nordborg.
Streetfodbold bliver typisk spillet på parkeringspladser eller

torvepladser, og der er fire spillere fra hvert hold på banen ad
gangen og der må maksimalt være to udskiftningsspillere.
HVISdu ~ar et hold, opfylder betingelserne og har lyst til at

være med, kan du melde dig til hos Anders Ebsen på telefon
74490018.

Marathon-fodbold
i kulturnatten
FODBOLD: Når Nordborgs
Kulturnat fredag den 8. au-
gust løber af stabelen, delta-
ger Nordals Boldklub med to
arrangementer
På fodboldbanen »Dalen«

ved Luffes Plads afvikles en
marathon-fodboldkamp for
unge i alderen 14 til 17 år.
Kampen fløjtes i gang kl. 21
og slutter præcis midnat.
Der skal vælges to lige

stærke hold med 20 spillere
på hver. NB udleverer spille-----------------------~-~.~~

trøjer, mens spilleme selv
sørger for resten.
Tilmelding skal ske senest

den 4. august hos Anders Eb-
sen på tlf. 74 49 00 18.
På Cafe Roma i midtbyen

er NB medarrangør af en nat-
cafe. Her vil der være musik,
modeopvisning, vildsvinespis-
ning, festfyrværkeri, tombo-
la, ringriderpløser og meget
mere.

k
TYVer;fra
lubhus

opklaret
::;:RDIS THYGESEN
Et BORG: I en .
a maj og frem t'l pen ode

fra kassen i N I nu er der
klubs klubh ordals Bold-
7700 kr S us forsvundet

. nalpoliti har~nderborg Krimi-
det på sagen ~o~en tid arbej_
te en YIlgr; g Igår erkend_
knytning til kl~~d med til-
Pengene er ta en tYVeriet.
gange - formenr:t ~,,:er flere
. Den unge g 11.1 1 alt.
tidligere være~a::d h.ar ikke .
loven, men I. °nflikt med
de ikke kunnh~r tilsyneladen_
sen til at ke stå for fristel_
penge, da om~e nemt til
sig. Han er lø~~:Æ~eden bød
at have tilstået Igår, efter
ter naturlig . ,men der ven-
terspil. VIS et retligt ei-

Jy 30. o? 'Tilpeter


