
Hæder til ildsjæle og talenter
SKULDERKLAP: For-
.eningslivet trives og
gror takket være ild-
sjæle, og dem skønne-
de Nordborg Kommu-
ne på for 15.og sidste
gang i går med en for-
eningsdag.

Af Herdis Thomsen
Tlf. 7342 5119, hth@jv.dk

NORDBORG: I 15 år har
Nordborg Kommune en gang
1< rt år samlet en masse akti-
ve foreningsmennesker på

. rådhuset for at sige tak for en
god indsats til gavn og glæde
for foreningslivet. Kommu-
nen synger på sidste vers, og
derfor var hædringen i går
den sidste af sin slags.
Kulturudvalgsforrnand

Niels Ole Bennedsen, selvet
aktivt sports- og forenings-
menneske, kunne fortælle og
glæde sig over, at der i årenes
løb er indstillet 350 forenings-
ledere til hæder i kommunen,
:,,",)mkring 200 er hædret for

gode sportsresultater. At for-
eningerne er gode til at ind-
stille ledere vidner om, at de
skønnes på - selvom snak-
ken ofte går om det modsatte.
Og resultaterne kommer og-
så, når bredden for gode ram-
mer at boltre sig i. Forhåbent-
lig bliver det ved med at være
sådan, også når kommunen
og fritidsdagen ikke mere fin-
des.
19 drenge fra Nordals Bold-

klub fyldte godt i landskabet,
'tre 25 aktive sportsudøvere

'skulle hædres for deres op-
rykning.

Mohamed Honeini var en af de 19 NB-drenge, der blev hædret for oprykning til mesterrækken. Her har holdet fået mere modstand,
men ligger alligevel på en fin femteplads. FOTOS: JESPER BALLEBY

- Det er flot af jer. Det er
vist mange år siden, kommu-
nen sidst har haft et hold der-
....hvad, 17 år? lød det fra
Niels Ole Bennedsen, der fik
hjælp af NB-holdets træner.
Men Bennedsen mente nu,

at Egen måske havde haft et
hold i rækken senere.
- Ja, da jeg trænede dem,

lød det prompte fra borgme-
ster Jan Prokopek Jensen,
der ellers efter en velkomstta-
le holdt sig beskedent i bag-

grunden, hvor han sammen
med fritidskonsulent Bjarne
Kjær Christensen og medlem
af folkeoplysningsudvalget,
Berit Davidsen, sørgede for
roser, vækkeur og taske til
hver.

21 foreningsledere og 25
sportsfolk blev i går hædret

på Nordborg Rådhus.

~

• DE SLEV HÆDRET
Usædvanlige resultater
Inge-Lise Hansen, Allan
Schwab, Rita Thuqesen og
Kent Nissen, alle Nordals Mi-
nigolf Klub for danske me-
sterskaber.
Jesper Nielsen, Dyvig Både-
laug, for en femteplads ved
EMfor europajoller og en
tredjeplads på verdensrang-
listen. Han blev nummer 19
ved VM.
Brian.Faust, Nordborg Taek-
wondo Klub, for et jys~ me-
sterskab.
Nordals Boldklubs drenge-
hold for kvalifikation til rne-
sterrækken.
Følgende fik anerkendelse
for deres
Indsats i foreningen
Anne Marie Jensen, Als
Marchforening, Tommy Pro-
kopek Jensen, Dorte Bertel-
sen Høj, Jeanette Norup-
Jensen, Betina Pedersen og
Pia Wrang Andersen, alle
Egen UI,Søren Flensborg,
Hardball Syd, Peter KeteI-
sen, KFUM-spejdernes
Hjortspring-gruppe, Kate
Jansen, Muta-In Brass,
Flemming Villadsen, Nordals
Billard Klub, Søren Zarem-
ba, Nordals Boldklub, Annet-
te Rasmussen, Nordals Fol-
kedansere, Svend Erik Lass,
Nordals Minigolf Klub, Han-
ne Thomsen, Nordals FDF,
Thomas Schwarz Jensen,
Nordals Gymnastikforening,
Tina Luxhøj Schulz, Nordals
Håndboldklub, Finn Peter-
sen, Nordals Sportsfiskerfo-
rening, Jeppe Knudsen,
Nordals Taekwon-do Klub,
Palle Søgaard, Svenstrup
UF-Broballe IF,Hanne Kren-
zen, Svenstrup UI,og Else
Okkels, Undervandsgruppen
Poseidon.


