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IB·oldklubben kan
se frem til festpenge
ØKONOMI: Overskuddet fra Fest I Byer en velkommen gave til Nordals Boldklub. Formand
forventer overskud på 100.000 kroner iår.

AfMorten Jacobsen
Tlf. 7211 4111, mja@jv.~

NORDBORG:Når Fest IByle-
verer fest og underholdning
i Nordborg, så er det ikke
kun for at skabe en godby-
fest i slotsbyen. Det er også
for at sikre et godt overskud
til Nordals Boldklub. Sidste
år gav festen et rekordstort
overskud på 100.000 kro-
ner - som alle gik til Nordals
Boldklub.
- Vores mål er at skabe et

overskud på 100.000 kro-
ner igen i år, siger formand,
Poul Erik Antonisen.
Overskuddet har de sene-

re fem år ligget på omkring
60.000 kroner, men i 2010
fik det et hak op.
- Jeg tror, det skyldes de

mange nye tiltag, der er la-
vet. Her tænker jeg primært
på Søløbet og herrefroko-
sten, der er vokset de senere
år, siger han.

I Begge aktiviteter gennem-

- Vi kan mærke en stigen-
de interesse for løbet. Det er
en god rute rundt om søen,
og alle kan deltage -ligegyl-
digt hvilket niveau, de er på,
siger Poul Erik Antonisen.
Formanden hæfter sig og-

så ved, at der er god opbak-
ning til nogle af de andre fa-
ste indslag som damefroko-
sten, der plejer at blive ud-
solgt, samt hyggeeftermid-
dagen for det mere modne
publikum, der har omkring
200 tilskuere.
- Vivil gerne tilgodese alle

aldersgrupper, og derfor
spreder vi os med mange-
forskellige aktiviteter. Men
vi er tæt knyttet til Nordals
Boldklub, og derfor har vi
også en del sportsaktivite-
ter på programmet, fortæl-
ler Poul Erik Antonisen.
Ud over Søløbet drejer det

sig blandt andet om et fod-
boldstævne for UIO.
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føres for tredje gang i år, og
Fest IBy forventer over 200

deltagere til Søløbet. Herre- -deltagere det første
frokosten er vokset fra 70 145 sidste år.


