
r~+OURt~A NORDALS((
I Cykelløbet for hele familien

LØRDAG DEN 4. MAJ

Over 200 er aktiveret i dis-o
se dage. Allesammen frivilli'
ge indenfor NB og NH. Sid-i
ste års overskud var det bed-)-
ste nogensinde, oplyser for-
manden, men der er også
brug for pengene, fortsætter-
.han.

Nordalshallen
kl. 14.00
Ca. 12 km
Kvickly Nordborg
Nordalshallen
Voksne kr. 10,-
Børn kr. 5,-

Startkortet
købes ved
startstedet
på løbsdagen
klo 13.30-15.00

Startsted:
Starttid:
Distance:
Service:
Mål:
Pris:

Lodtrækningen om cyklen samt overræk-
kelsen af vandrepokalen til det største
hold foretages efter løbet klo16.00 i teltet
på festpladsen.
Er vinderen af cyklen ikke til stede, be-

o kendtgøres vindernummeret i Alsingeren
ugen efter.
Tilmelding af hold senest 1. maj

(Min. 10 pers.)

Der er DIPLOMER til alle, der gennemfø-
rer løbet inden klo 16.00. Startkortet er
samtidig en lodseddel og er med i lodtræk-
ningen om en flunklende ny

CYKEL
skænket af KVICKLY Nordborg

HOLD TILMELDES TIL HANNE RASMUSSEN, TLF. 45 04 24

Vel mødt til alle tiders cykeltur!
- et Fest i By-arrangementl

-Sponsor:
KVICKLY, NORDBORG

Husk fest-i-byen's
KÆMPE

SUPER BINGO
søndag 5.5. kl. 14

i Nordals Hallen
Gevinster for mere end 15.000 kro
Amerikansk lotteri bl.a, 1 rejse for 2 personer
til Jugoslavien.

HUSK
fest-i-byen' S

KÆMPE

SUPER
BINGO

Referat fra Handelsbank
Cup '85, 10 års jubilæum

SØNDAG 5.5. KL. 14
I NORDALSHALLEN

Gevinster for mere end 15.000 kro
Amerikansk lotteri bl.a, 1 rejse for 2 personer
til Jugoslavien.
BUSTRANSPORT:
Bus nr. 1 Bus nr. 2
Guderup kl. 12.30 Svenstrup .. kl. 12.40
Stevning kl. 12.35 Havnbjerg S kl. 12.45
Brandsbøl .. kl. 12.40 Egevej
Oksbøl.- kJ.12.45 v/tlf.boks .. kJ.12.50
Broballe kl. 12.50 Egevej 62 .. kl. 12.55
Mjels kl. 12.55 Lavensby/
Holm kl. 13.05 Langesø ... kl. 13.00
Nordborg
rutebilst .... kl. 13.10

Handelsbanken afholdt for
10. år i træk Deres fodbold-
cup for firmahold på Nord-
ais.
I den anledning kunne

vandrepokalen vindes til
ejendom, ligesom der var ud-
sat en præmie til det bedst
udklædte hold.
Der var tilmeldt 24 hold,

_og efter 45 spændende kampe
blev holdet fra OCT kåret
som Cuppens vinder med

Nordborg Autolak og Lan-
gesø Brugs på hhv. 2. og 3.
pladsen.
Blandt de udklædte hold,

hvilket gjorde Cuppens jubi-
læum særligt festligt og for-
nøjeligt, var det SPAR Su-
permarked, Havnbjerg med
Tante Møe i spidsen, der løb
af med sejren. Til Matador-
holdet blev der udleveret et
diplom med ret til at se
»Korsbæk« fra luften.


