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Manchester United
vinder Piccolo Cup 2002
Igen i år startede oldboysafdelingen
sin udendørssæson med den traditi-
onelle "Piccolo Cup". Alle mødte op
til morgenkaffen i klubhuset, hvorefter
Ove Jensen og Gunnar Sørensen
præsenterede deres produkter for
forsamlingen. Det drejede sig om
produkter til smertelindring m.m.

John havde igen i år lavet et godt
program, som han fra bestyrelsen
skal have mange roser for.
Vi startede i solskin på en rimelig
god bane, som spillerne efterhånden
fik til at ligne en pløjemark, og deres
tøj havde for de fleste fået en hel
anden farve.
Vi havde en dejlig søndag formiddag
som traditionen tro afsluttede med
Gule Ærter og præmieoverrækkelse
til vinderne.

Der deltog i alt 43 i arrangementet,
hvoraf de 28 spillede hver 3 kampe
mod hinanden.
Holdene hed i år Manchester United,
Bayern Munchen, Barcelona og
Brøndby.
Manchester United bestod af Chr.

Strojeck, Alfred Hansen, Erik R.
Jensen, Henning Larsen, Hugo de la
Motte, Arne Krogh og Claus Sørensen.

C.B.

Tak til Als Motor
Als Motor har skænket Nord-Als
Boldklub 8 stk. gode fodbolde.
Bestyrelsen takker for den flotte
gestus.

Vejersturen 2002
Så har superveteranerne igen i år
været på den traditionelle tur til
Vejers, det var i år 12. gang.
Det var en oplevelsesrig tur, hvor
hoved punkterne var udgivelse af
brødrene Christiansens nyeste CO,
et supertiltag der vakte jubel hos
deltagerne.
Et andet tiltag var i år sponsorering fra
2 sønderjydske virksomheder, FUGL-
SANG havde gennem Poul Lyngkilde
sponsoreret drikkevarer til den traditio-
nelle frokost lørdag aften.
På vejen tilbage til Nordborg gik turen
via Esbjerg Stadion hvor vi så super-
ligakampen mellem EFB og AGF.
Dette arrangement var sponsoreret af
vores lokalafdeling af SYDBANK,
som også er hovedsponsor for EFB.
Der skal fra alle deltagerne lyde et

stort tak til sponsorerne.
Sluttelig tak til Erik Nørskov og hans
nabo der hvert år giver os husly på
denne oplevelsesrige udflugt.

C.B

Fest-i-by 2002
Vor årlige FIB-uge er nu afviklet med
stor tilfredshed, til trods for at vi på
nuværende tidspunkt, 11. maj 2002,
kan konstatere at årets overskud ikke
bliver som "kanon året" 2001.

i havde nogenlunde vejr og var for-
ånet for ballade og uheld af nævne-

værdig karakter.
Vi startede onsdag aften med "kult-
parret" SUSI & LEO fra Skagen. Vi
havde på forhånd solgt ca. 300 billet-
ter til aftenen, så jeg forventede at vi
også ville sælge et lignende antal
billetter ved indgangen.
Men her blev jeg skuffet. Der kom ti
betalende ved indgangen, så aftenen
gav et underskud.
Selve arrangementet var fantastisk
godt og de der støttede op om arran-
gementet blev meget positivt overra-
sket over "SHOWET"
Det viser blot hvor svært det er at
arrangere det rigtige, når der ikke
bliver bakket mere op af egne med-
lemmer og familie.

rsdag startede allerede om formid-
agen med besøg af 250 glade børn

fra børnehaverne. En del af børnene
kom i busser der er sponsoreret af
Mads Clausen Fonden. Man forlyste-
de sig i TIVOLI og fik is og medbragt
madpakke i det store festtelt.
Om aftenen var det de unges aften
med Diskotek OH, SALSA DANS og
modeopvisning.

..

Fredagen forløb som den har gjort i
en del år med DAMEFROKOSTEN
om eftermiddagen og dans i festtel-
tet om aftenen.
Lørdag formiddag startede i
Nordborgs gader med et gadeløb
der blev "krydret" med SAMBA ryt-
mer fra Sønderborggarden. Et godt
arrangement der dog ikke formår at
trække deltagere. Mange tror måske
at det er for professionelle løbere,
men det er ikke tilfældet. Alle kan
deltage - husk det.
Eftermiddagen forløb på festpladsen
med et rigtigt godt børnegrandprix
med mange dygtige deltagere og en
hel del tilskuere.
Lørdag aften blev der igen forsøgt
med et spisearrangemnet og i år
deltog 70 gæster. Kan blive bedre.
Aftenen var "krydret" med topløs
dameboksning imod lokale
"mandfolk". Dette er set bedre.
Søndag morgen startede ALS CUP
for miniputter i fodbold. Som sædvan-
lig en stor succes med mange delta-
gere.
Der var cykeltur og sildebord med et
pænt fremmøde.
Teltet var i år indrettet til børnecirkus
i den ene halvdel. Her underholdt
Cirkus Julius fra København, med
stor succes.
Til slut vil jeg bringe en stor TAK til
alle hjælpere, sponsorer, udvalg
og mange flere med håbet om, at vi
kan / må trække på JER igen næste
år, for der bliver et næste år.
7-mands komiteen er nemlig allerede
langt fremme med næste års program!

Bjarne Knudsen


