
NB/s populære lottospil
fejrer 25 års jubilæum
40 aftener i løbet af
året året bliver der
råbt "pot" adskillige
gange når NB holder
lottospil til fordel for
klubbens arbejde. Nu
fejres 25 års jubilæum

AF EIGIL S. MADSEN

"Ryst æ' pos' en gang ...", er
den replik 'en og anden
først kommer i tanker om,
når talen er om lottospil.
For sådan var det nemlig

i "de gode gamle dage", da
man endnu ikke var så
moderne, at det var com-
putere, der styrede hele
foretagenet.
Sådan er det imidlertid i

dag, og alverdens tilråb
hjælper ikke det fjerneste,
posen kan ganske enkelt
ikke rystes - den findes
ikke!
Det siger Peter Glock,

formand for Nordals Bold-
klub, og initiativtager til

Skoles Aula, og så kom der
igen gang i sagerne. Derfor
har NB også bevaret stedet
som spillested lige siden, og
på grund af det meget fine
samarbejde, der er med
skolen, agter man ejheller
at flytte.

Nærmer sig deltager
nr. 300.000
Hvornår det sker, vides
ikke; men vist er det, at
snart vil spiller nummer
300.000 kunne indskrives i
NB 's Lottojoumal, og det
vil selvsagt blive fejret med
maner.
Men først skal 25 års

jubilæet fejres, og i den for-
bindelse vil der som overra-
skelse til aftenens deltagere
gratis blive serveret et par
"håndmadder" og en øl
eller sodavand. Hertil kom-
mer at der som hoved-
præmie denne aften er ind-
sat en rejse til Harzen
der bliver meldt banko

eller "pot", som det hedder.
Og lottospillene er af

helt afgørende betydning

for NB's eksistens. Hvis
ikke man havde den ind-
tægtskilde, så det meget
sløjt ud for foreningen. Det
er også derfor, man holder
så godt fast i traditionerne
omkring lottospillene,
De folk, der kommer og

spiller, er nemlig ikke ind-
stillede på for mange æn-
dringer i proceduren. Så
går der "kage" i tingene, og
så mærker man det straks
på omsætningen.
Kunderne er ikke alene

fra Nord-Als, men kom-
mer både fra Sønderborg
og Sydals - og i lokalområ-
det har sågar indsat en bus,
der henter og bringer
"kunderne" til spillet hver
gang.

NB's lottospil i 1974 som
han iøvrigt stod for frem til
1977. Herefter tog Anneli-
se Jørgensen over, og hun
bestred posten fra 1978 og
frem til 1993, hvor den
nuværende lottochef, Car-
lo Meyer fik opgaven, og
siden har bestredet posten
med succes.

Startede med at låne
Det første spillested var
Nørherredhus, hvor man
blev indtil 1986. Den gang
var man nødt til at låne sig
frem til spillekort hos Tje-
nerforbundet i Sønderborg,
formedels 100 kroner pr.
spilleaften. I dag har man
egne kort; og nu foregår
opråbningen også via com-
puter, ligesom det er tilfæl-
det alle andre steder.
Efter tiden på Nørher-

redhus, gik turen til Dyvig
Kro; men antagelig fordi
stedet lå for langt væk i
folks bevidsthed, fik klub-
ben i løbet af blot 5 uger et
underskud påp 15.000 kro-
ner som følge af svigtende
tilslutning.
Herefter flyttede man

spillested til Havnbjerg
AlSf'cS7l:.W 2~-.oe.

Det er ikke længe siden, at NB kunne fejre gæst nr. 275.00~ - Anna Niels~n - der her af lot-
tochefen Carlo Meyer får overrakt en lille opmærksomhed l dagens anlednzng


