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Stor bredde på
Als-holdet
Als-holdet er klar til
kamp mod oldboys-
landsholdet. Samtlige
klubber fra serie 4 og
opefter er repræsente-
ret. Michael Laudrup er
med.

AF MICHAEL JA COBSEN
Telefon. 73425126

FODBOLD: Oldboys-lands-
holdet spiller på torsdag den
18. maj på Nordals Stadion
mod et udvalgt Als-hold, som
et led i Fest-i-by arrangemen-
tet i Nordborg. Og der er på
papiret lagt op til en underhol-
dende kamp, da oldboys-
landsholdet stiller med man-
ge kendte ansigter, herunder
også Michael Laudrup.
Landsholdets opstilling er -
med forbehold for ændrin-
ger:
Ole Kjær, Esbjerg, Per

Wind, Frem, Torben Piech-
nik, AGF, John Sivebæk, Vej-
le, Claus Christiansen, Ved-
bæk, Jakob Friis-Hansen,
Skovshoved, Bjørn Christen-
sen, BMI, Michael Laudrup,
Lyngby, Bent Christensen,
Lyngby, Henrik Larsen,
Lyngby, John Lauridsen,
Bramming, Jakob Sving-
gaard, KB, Pierre Larsen, Må-
løv, Michael Manniche,
Skovshoved, Frank Pingel.
Viby og Flemming Povlsen,
Viby. Som træner for holdet
møder Sepp Piontek op, hold-
leder er Kurt Grønning, og A-

landsholdets normale læge,
Mogens Kreutzfeld, vil også
være tilstede.

Klar til kamp
Als-holdet er dog klar til kam-
pen, og til den har trænerne
Asger La Cour Møller og
Sven Jensen udtaget i alt 16
spillere fra de klubber på Als,
der er placeret i serie 4 eller
højere. Als-holdet spillere er
som følger: .
Lars Nissen, Nordals B,

Micael Petersen, Lysabild
SG, Jan Nielsen, Notmark
SU, Kenn Christensen, SUB,
Jan Sørensen, Ulkebøl FK,
Morten Damm, Lysabild SG,
Bastian Jessen, Notmark SU,
Jens Sørensen, Midtals IF,
Michael Sander, Sønderborg
Fremad, Carsten Henriksen,
Nordals B, Klaus Kjærgaard,
Nordals B, Ynder Bayram,
SUB, Kim Blom, Nordals B,
Søren Mink, Egen Dl, Ras-
mus Nielsen, Hørup Dl og
jirnmi Køpke, SUB.
Der er ikke spillere med fra

SUBs serie l-mandskab, da
holdet dagen efter spiller en
vigtig turneringskamp.
Als-holdets kamp mod old-

boys-landsholdet begynder
klokken 19, og der er mulig-
hed for at købe billetter ved
indgangen for en pris på 50
kroner for voksne, mens børn
under 12 år må slippe med at
betale 20 kroner. Billetter kan
i dagene op til kampen des-
uden købes i alle Sydbank- fi-
lialer på Als.

Laudrup er med
NORDBORG: Når oldboys-

landsholdet i aften klokken
19 løber på banen ved Nor-
dals Idrætscenter, er det med
stjernen Michael Laudrup i
spidsen. DBU meddelte i går
den endelig holdopstilling -
dog med den mulighed, at
Henrik Andersen slutter sig
til truppen imorgen. Christen
Blom oplyser, at der er indlø-
betafbud fra Flemming Poul-
sen, men i stedet stiller Klaus
Berggreen op. Han kommer
oven i købet flyvende til Als,
fordi han ikke kan nå at følge
med resten af holdet, der kø-
rer i bus. Der er foreløbig
solgt cirka 250 billetter i for-
salg, men der.kan endnu kø-
bes billetter cl 50 kroner i Syd-
banks afdelinger på Als og
Sundeved. Og naturligvis ved
indgangen. Oldboyslandshol-
det møder med en trup, der til
sammen har spillet et pænt
stykke over 400 A-Iandskam-
pe. Ole Kjær, Per Wind, John
Sivebæk, Torben Piecnik,
Bjørn Kristensen, Bent Chri-
stensen, Pierre Larsen.Jakob
Svinggaard, Frank Løndahl,
Michael Laudrup, Michael
Manniche, Allan Hansen,
Henrik Larsen og Klaus
Berggreen - samt muligvis
Henrik Andersen. pele
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Pengeyngel gav 17.000 kroner
NORDBORG: Det blev frisør Bent Enghoff og Favør-
købmand Ole Søndergaard fra Havnbjerg, der løb af med
sejren i dysten mellem pengeynglerne på Nordals.
Da Fest-i-By arrangørerne Nordals Boldklub og Nor-

dals Håndboldklub fik udbyttet af de to gange 3000 kro-
ner tilbage, kunne Havnbjerg-holdet aflevere 10.000 for-'
uden de 3000, de havde fået som startkapital.
Nordborgs pengeynglere, Jan Moberg Pedersen,

Kviekly, Connie Milovie, Connie Skilte, og Bjarke Fynsk, .
Fynsk & Søn, havde foruden de 3000 kroner yderligere
7000 kroner med til de to klubber.
Pengeynglerne i Nordborg havde satset med et stort

børnediskotek og påske bal på Havnbjerg Skole.
Det var især gættekonkurrencen om, hvornår Bjarke

Fynsks kone, Christina, ville føde, der gav pote for pen-
geynglerne i Nordborg. Hun fødte en datter 30. marts
klokken 09.20.
- Og havde hun født et par dage senere ~ ja bare nogle

timer senere, havde de fået solgt mange flere lodder.


