
Fodbold VM starter iNordborg
Sommeren står i fod-
boldens tegn, og det
forestående VM skal
nokoptage sindene
lang tid fremover.
Men først tager
Nordborg fat på VM-
optakten.

NORDBORG: Fodbold-
VM starter nemlig i Nord-
borg på lørdag den 6. juni
med en fodboldfest fra den
ene ende af centrum til den
anden.

Nordborg På Toppen har
allieret sig med eksperter på
det felt, nemlig Nordals
Boldklub, så at alt kommer
til at gå efter reglerne.

Festen starter kl. 9.00
med, at der etableres gåga-
de, og butikkerne sætter en
masse aktiviteter i værk.

Bl.a. indbydes alle til et spil
petanque, der har vundet
indpas i byer verden over
som et populært tidsfordriv.

Spændende dyster
Samtidig iværksætter

medlemmer af NB en ræk-
ke spændende aktiviteter
fire steder fra Løjtertoft til
Stationsvej.

Det drejer sig om kon-
kurrencer, der løber fra kl.
10 til 12, og som alle har
noget med sport at gøre,
omend på en lidt utraditio-
nel måde.

For eksempel går en af
konkurrencerne ud på at
komme op og kigge ned iet
basketball-net og finde ud
af dets indhold.

To timers frist
Klokken 10 går konkurren-
cerne i gang ved Sandbeck

og Tip Top, hos Voigts Møb-
ler og Kesses Malerforret-
ning samt hos Kvickly.

I de to timer skal der fuld
fart på, hvis alle skal nå 'at
gøre konkurrencen færdig
til tiden. For præcis kl.
12.00 trækkes vinderne.

Masser af præmier
Førstepræmien er er ægte
VM-halstørklæde, og til de
følgende er der 2-3 T-shirts
med VM-motiver.

Der er desuden anskaffet
300 solcaps, som de tilste-
deværende børn kan få glæ-
de af på en forhåbentlig var
og solfyldt sommerdag.

Mens forældrene sørger
for at handle ind, medens
der er gågade, er det børne-
nes opgave at være med i
konkurrencerne gennem
hele byen og hos butikker-
ne, hvor alt jo står i VM-
fodboldens tegn.

Flere af de handlende har
selv anskaffet specielle til-
bud, der har noget med
fodboldens verdensmester-
skab at gøre, og det er ikke
blot af den slags spilleme
går med, men også nogle at
de ting, som heppekorene
og holdenes hooli- og roli-
gans bærer under kampene.

Hele byen er med
Det varer jo endnu nogle
dage, førend deførste kam-
pe i VM-puljerne skal spil-
les.

Men når Alle på Nordals
har været med til at starte
mesterskabsugerne med
lørdagens aktiviteter, vil der
bestemt ikke mangle kamp-
gejst til at bakke vore dan-
ske fodboldmestre op i de
kommende opgør om fina-
lepladserne.


