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Her ses gæsteholdet F.C. UNA Strassen fra Luxembourg sammen med NB's 1.hold

Ny kamp kI.18.30!
Her deltog gæsterne, NB's spillere og
ledere (med ledsager) til fællesspisning i
festteltet. Maden kom traditionen tro fra
Sus fra centret.· Maden var fantastisk og
stemningen blev bedre og bedre. Da teltet
blev åbnet for offentligheden var alle del-
tagere fra fællesspisningen allerede i
meget høj stemning. Luxembourgs
spillere havde snart lært et par Lars Lil-
holt strofer!
Aftenen blev helt fantastisk med sang,
dans og masser af skålen.
Søndag var der så vækning og afsked
med Strassen. Alle var meget benovede
over vor gæstfrihed og inviterede straks
Nord-Als Boldklub på genvisit i 1999.
Vi modtog invitationen og lovede atvende
tilbage med svar i løbet af efteråret.
Vi i Seniorudvalget vil sig tak til ALLE
som har været med til at gøre opholdet
for F.C. UNA Strassen til en uforglem-
melig oplevelse.

Besøg fra Luxembourg
Under Fest-i-by havde NB's 1.hold besøg
af F.C. UNA Strassen fra Luxembourg.
Fredag den 8. maj ankom 25 utrolig
humørfyldte personer fra Luxembourg.
Efter modtagelse og velkomst blev
spillere og ledere indkvarteret i Idræts-
centret og herefter blev der serveret en
lækker frokost i cafeteriaet.

Spillerenes træthed forsvandt som dug
for solen, da de hørte, at der var forsam-
let 250 lystige damer i vort festtelt. Inden
spillerne måtte "tage for sig af retterne i
festteltet" var der arrangeret en spadser-
tur langs stranden med afslutning i Peer's
sommerhus.
Resten af fredagen gik fantastisk godt.
Alle fra Strassen var vildt begejstret for
vor byfest - og tænke sig, at det kunne
lade sig gøre, at samle 250 damer som
kunne drikke og feste i en sådan grad
som "vore" damer kunne. Hen på aftenen
og natten gjorde et par af vore egne
seniorspillere også deres til at Luxem-
bourg spillerne skulle føle sig rigtig godt
tilpas på Nord-Als.

Venskabskampen blev spillet lørdag kl.14 "'
og det blev til en sejr til NB med 3-1.

BjarneSkou

Resultater over InterneUet ?
Du kan finde dit holds resultater ved at gøre
følgende: Søg på www.infosport.dk ..
Klik på Resultater, skriv Nord-Als Boldklub
i feltet (>enter), klik· på Nord-Als Boldklub,
klik så på det hold der har din interesse.


