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»Pyjamasmarchen«
blev gennemført i
øsende regnvejr!

Men fodboldformanden tog turen fra Nordborg og
tilIdrætscentret ledsaget af klubbens l.-hold
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NORDBORG - Det blev en
både kold og fugtig »bods-
rnarch«, formanden for Nord-
als boldklub. Chr. »Geggan«
Jørgensen i lørdags foretog fra
Nordborg til Noralshallen led-
saget af klubbens første hold!

Som omtalt forleden udtalte
Chr. Jørgensen ved NBs senior-
fest i fjor. at han iført pyjamas
ville marchere fra Nordborg til
idrætscentret, såfremt ikke
klubbens l.-hold rykkede op
fra serie III til serie II.

Og den oprykning udeblev
som bekendt. hvorfor klubfor-
manden ved seniorfesten i år
blev mindet om sit »løfte« og
tilmed fik påmindelsen under-
streget via overrækkelsen af en
pyjamas til formålet!

Selvfølgelig er Chr. Jørgen-
sen ikke den type, der lader sig
slå ud af en 'sådan »pårnin-
delse«, for for ham er et ord et
ord, hvorfor han straks med-
delte. at »Pviamasmarcben«
ville finde sted lørdag den .J3.
november!

- Faktisk er det jo vores
skyld. at »Geggan« skal ud på
denne »bodsrnarch«, sagde
I.-holdets spillere. hvorfor de
gav tilsagn om at ledsage deres
populære formand på turen.

En halv time før marchen
skulle indledes fra Nordborg
rutebilstation i lørdags. styr-
tede regnen ned. men det af-
skrækkede så absolut ikke de
hårde drenge fra NB! Præcis
kl. 13.30 marcherede Chr. Jør-
gensen iført pyjamas og med-
bringende et skilt med teksten
»Besøg Nordals-Messen« ud
fra rutebilstationen. og som en
trofast garde havde han med
sig spillerne i I.-holdet samt

. træneren' Thorvald Rasmussen
t og holdlederen Chresten Blom.

»Garden« var dog ikke i pyja-
mas. men havde iført sig Klub-
bens træningsdragt!

Hurtigt var det ganske
marchhold gennemblødt til
skindet. men heldigvis for del-
tagerne, var de så tidligt på
.den, at de kunne gøre holdt ved
et af byens »ydmyge steder«
for her at sikre sig en lille hjer-
testyrkning. Herefter gik mar-
chen videre, og som planlagt A 1 b I-
ankom den samlede march ko- ).\. s- C U p« Ive r
lonne netop til åbningen af den ., .
store Nordals messe .

Førsteholdets spillere klædte Q te._--------~

sig her om til kampdragter fra
klubbens forskellige hold, og
på den måde fik de gjort en god
reklame for sponsorerne ved at

foretage et par »rundture« i
hallen. Og selvfølgelig var for-
manden hos dem på rundrnar-
chen, så det varede i øvrigt ik'ke

længe, før Chr.· Jørgensen
svedte til den-helt store guld-
medalje i den særdeles varme
hal .. _


