
~En rose til dem der holder sammen på det hele
-+-j ROS: 27 personer,der
-H har gjort en indsats
--+--' for fritidslivet på Nord-

3als hædret. \

. Af Annette Christensen
tlf. 7342 5121,ach@jv.dk

~

NORDALS: »En leder man
skallede længe efter«. »Altid

. godt humør«, »Man går al-
drig forgæves«. En stor-ind-
sats gennem mange år« ...

Roserne for veludført ger-
ning fløj gennem lokalet, da
Nordborg Kommunes aner-
kendelser til 19 ledere og otte
idrætsfolk i går blev overrakt
på rådhuset.
Lederne for den indsats,

I som er med til at holde sam-
men på det hele. Idrætsfolke- -
ne for usædvanligt gode re-
sultater i det forløbne år.
Og ud over anerkendelsen

fik de alle en rød rose over-
rakt af borgmester Jan Proko-
pek Jensen, der benyttede lej-
ligheden til at slå et slag for
holdsporten, som han har
indtryk af er i tilbagegang på
bekostning af det individuel-
le. Det bekymrer ham. Ikke
blot for fritidslivets skyld,
men fordi den »ånd«, holds-
porten fremmer, er den, der
skal få hele samfundet til at
køre.
- Den kultur, man lærer

ved at spille på et hold, bety-
-+- der så meget for det arbejde,

der senere skal udføres ude i
virksomhederne og i samfun-

1J det, sagde han.

Fremgang
Samtidig glædede han sig
dog også over, at tilbagegan-1gen hos nogle idrætsgrene,1modsvares af fremgang an-

-t--

dre steder. For eksempel på
golfbanen, hvor- Nordborg
har en enestående ungdoms-
afdeling på -75,i den opblom-
strende stavgang og de man-
ge cykelklubber, der skyder
overalt.
Foruden lederne blev otte

idrætsfolk hædret for særligt

fremragende resultater: Fra
NordAls Minigolf Klub: Inge-
Lise Hansen, Allan Schwab,
Dennis Prip hansen, Oliver
Willie og Kenneth Lass. Hans
Lage fra Nordals Kegleklub
og Troben Larsen og Karl Sø-
rensen fra Nordals Skytte-
kreds.

Efter overrækkelsen kræver
traditionen et myldrefoto for-
an rådhuset. FOTO: ULRIK PEDERSEN

Borgmester Jan Prokopek
Jensen stod klar med en rød
rose til hver. Helt uden sam-
menhæng med den socialde-
mokratiske valgkamp, bedy-
rede han.

• ANERKENDELSE
Følgende ledere fik ] går pa -
fritidsdagen overrakt Nord-
borg Kommunes anerken-
delse:
Lilian Zachariasen fra Als
Marchforening. Benny Niel-
sen, Dyvig Bådelaug ..
Birgit Jørgensen, EUl's line-
dancere. Lene Benecker,
EUI-håndbold. Connie Wil-
ladsen, KFUM Hjortspring-
gruppen.
Poul Buciek, LOF Nordborg.
Erik Nørskov, Nord-Als Akti- -
ve Seniorer. Ib Anthony,
Nord-Als Boldklub. .~
Arne Hansen, Nord-Als Civi- -
le Hundeførerforening.
John Schelde Hansen,
Nord-Als Svømmeklub.
Gitte Bonde, Nordals FDS.
Anka Pasbach, Nordals Han- _
dicap Idræt.
Lars Schmidt, Nordals
Håndboldklub. Egon Feike,
Nordals Sportsfiskerfore-
ning.
Brian Faust, Nordborg Taek- -
won-do klub. Allan Stavski, _
Svenstrup UF-fodbold.
Gitte Hansen, Svenstrup IF-, -
gymnastik.
Jyttte Schink, Svenstrup
UF-teater.
Poul Evald, Poseidon.
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