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Slut med julebal
på Nordals
Lukning: Antallet af deltagere ved det traditionelle julebal er blevet mindre og min-
dre de senere år. Nu har Nordals Boldklub taget konsekvensen og stopper med julebal.

Af Tage Christensen,
tac@jv.dk

NORDAl.5: I mange år har
områdets unge haft en fast
tradition 2. juledag. Nemlig
juleballet i Nord-Als Idræts-
center, men det er slut nu.

- Intet varer evigt, og de
unges ændrede "gå i byen"·
vaner og flere andre ændrin-
ger gør nu, at halballernes
tid er ved at være forbi, for-
tæller jesper Larsen fra
Nordals Boldklub.

- Det er en æra, som er
slut, erkender jesper Lar-
sen, formand for NordaIs
Boldklub. Han siger samti-
dig tak for hjælpen og man-
ge gode oplevelser til alle,
som gennem tiderne har
hjulpet ved juleballet. Og
han siger samtidig tak til
gæsterne for 31 gode fester,
hvor stemningen harværet i
top.

Der er brugt mange timer
på forberedelse af juleballet

FAKTA
Julebal på Nordals
• 11984 ved det første "rigti-
ge" julebal mødte 1.395 gæ-
ster op for at danse og høre
fem-mands orkesteret" Al-
batros" spille.
• 11990 strømmede de unge
til fra hele Als og Sundeved.
Rekorden blev sat med 1.458
deltagere.

og på dagen har cirka 30 fri-
villige hjælpere været på
plads for at få det hele afvik-
let i god ro og orden.

Skuffende fremmøde
- Der har aldrig været pro-
blemer med at få få frivillige
hjælpere, men de unges "gå i
bven-vaner er ændret, så
halballernes tid er ved at
være forbi, når det hele skal
løbe rundt og være renta-
belt, understreger jesper

Hjælperne har altid været pil plads til juleballet. Til gen-
gæld blev antallet af deltagere mindre. Privatfoto

Larsen.
NordaIs Boldklub begynd-

te oprindeligt med et nyt·
årsbal tilbage i 1983 med
795 deltagende unge. Dette
fremmøde var lidt skuffen-
de for arrangørerne, og der-
for valgte Nordals Boldklub
at flytte ballet til2.juledage,
ogdetharkørttil20I4, hvor

julebal nummer 31 kun hav-
de 307 betalende gæster.
Nordals Boldklub har nu tao
get konsekvensen og stop-
per med julebal-aktiviteten.

- Nu kan de frivillige hjæl-
pere i stedet hygge sig sam-
men med deres familier, si-
ger formand for NordaIs
Boldklub, jesper Larsen.

Politiet finder
våbenlager
på Sydals
Udrykning: Et tip om, at der var ulovlige
våben og ammunition på en adresse på
Sydals, har vist sig at være korrekt.

Af Claus Rantzau Møller,
cmj@jv.dk

SYDALS:Ved en ransagning
på en adresse på Lysabild-
gade har politiet fundet et
oversavet jagtgevær, tre sa-
lonrifler, en riffel med stør-
re kaliber, en springkniv, en
totenschlager, tre hardball
pistoler og to hardball ge-
værer. Derudover fandt po-
litiet fem såkaldte blankvå-
ben, som manden ikke hav-
de tilladelse til at have plus
en mængde ammunition.

Politiet var rykket ud, for-
di den havde fået en anmel-
delse om, at der var ulovlige
våben i huset. En 40-årig
mand blev anholdt under
ransagningen, og han blev
tirsdag eftermiddag frem-
stillet for en dommer med
krav om varetægtsfængslet.

Dommeren fandt dog ikke
politiets beviser om, at der

var tale om særligt skærpen-
de omstændigheder stærke
nok, og løslod manden igen.
Anklagemyndigheden har
kæret afgørelsen til lands-
retten, som i løbet af ugen
vil tage stilling til sagen.

Manden er sigtet efter
straffelovens paragraf
192A, der blandt andet
handler om våbenbesiddel-
se "under særligt skærpen-
de omstændigheder" og kan
give fængsel fra et år til seks
år.

Våbennørd
Politiet beskriver manden
som en våbennørd, der
samler på alverdens våben,
men fremhæver samtidig
omstændigheden, at han
havde et oversavet jagtge-
vær liggende. Det er altså ik-
ke tale om person, der har
våben med henblik på vide-
resalg, oplyser politiet.


