
os og hæder til fritidsfolk
Nordborg: Der gøres dagligt
et stort arbejde i fritidslivet
i Nordborg kommune. Og i
lørdags fik de mange
idrætsudøvere og andre fri-
villige en tak, da der var Fri-
tidsdag 2001 på rådhuset i
Nordborg.
24 personer modtog aner-
kendelse for deres arbejde i
foreningerne, og 25 perso-
ner blev hædret for at have
præsteret et usædvanligt re-
sultat indenfor deres idræts-
gren.
Folkeoplysningsudvalgets
formand Karl Chr. Thomsen
bød velkommen til de
mange fremmødte og tak-
kede dem for deres store
indsats.

der er helt bevidst. Der er
en sammenhold og livsglæ-
de i de frivillige foreninger,
som er med til at give trivsel
isarnfundet.
Der var dog ikke kun ren
ros. Jan Prokopek havde og-
så et par tidsler i buketten.

- Når der er generalforsam-
ling, og der skal findes nye
frivillige kommer der ikke
så mange, som der gør, når
der er afslutningsfest, sagde
borgmesteren, og skyndte
sig at tilføje:
- Men det er jo ikke jer, jeg

skal sige det til. I har jo net-
op gjort en ekstra indsats.
Derefter var der overræk-
kelsen af gaver og diplomer
og underholdning ved Mu-
sikskolen.

I har gjort en ekstra indsats
Derefter gav han ordet til
borgmester Jan Prokopek
Jensen med løfte om, at der
ikke ville blive talt politik.
Og det løfte holdt Jan Pro-
kopek ... næsten. Det lykke-
des ham at flette et par soci-
aldemokratiske ord om soli-
daritet ind.
- Vi bruger mange penge på
de frivillige i kommunen, og
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Blandt hele 25 modtage-
re af priser for usædvan-
lige resultater i fritids-
livet var Nord-Als Bold-
klubs juniordrengehold.
24 hædret for forenings-
arbejde.
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NORDBORG: Pokalturnerin-
gen i fodbold kører efter
knald-eller-fald-princippet, og
juniorerne fra Nord-Als hav-
de da heller ikke regnet med
noget, da de tidligt i septem-
ber tog til stævne på Sjælland.

Men holdet rejste hjem
med pokalen og var dermed
DGI landsmestre.

I går blev hele holdet hæd-
ret, da Nordborg Kommune
holdt sin årlige fritidsdag.

- De har glædet sig meget,
og selvom de store knægte
normalt er store i slaget, var
de benovede over at modtage
hæderen af borgmesteren,
især de langstilkede roser, si-
ger træner Niels Ole Benned-
sen, der har spillet bold med
flere af drengene, siden de
var fem-seks år .....•-

Dervar røde roser til hele holdet. Til venstre træner Niels Ole Bennedsen, og i en cirkel bagest fra venstre: Christoffer Kirkegaard, Mikkel Bennedsen, Ronnie Hansen, Daniel Hansen, LasseMøller
Brian Berger, Morten Callesen og Bo Hansen. De tre i midten Morgen Jørgensen, Thomas Asmussen og Michael Hansen. Kun to fra holdet havde måttet melde afbud: Morten Poulsen og Tue Olsen.
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