
Lørdag kunne man deltage i eller overvære et nyt indslag i  byfesten : Gadeskydning. På disse fotos kan man
beundre pigerne fra Byvænget som sigtede godt , og de unge mænd fra Gettrupvej som ramte bedst, fik pokalen
og håneretten.

Løbskomiteen kunne torsdag sende ikke mindre end 210 løbere ud på vejene . Samtidig blev der fløjtet afgang for
132 cyklister. Der var  dog stadigvæk plads til andre hold . Stavgængere og dem som holder hund.

Kroket turneringen havde samlet 48 deltagere
som på flere baner kappedes om at slå holdet
først hjem. De Lokale vindere i række B1 blev
Sigurd Thomsen og Svend Åge Andersen, Mens
række A2 Blev vundet af Svend Åge Pedersen
og Kaj Pedersen.

Ringriderne havde en hyggelig dag bag plejehjemmet. Der var
tilmeldt 16 ryttere, hvilket var rimeligt eftersom ringridningen i
Sønderborg samme dag nærmest støvsuger landsdelen for
ryttere.
                                     Et par resultater. Cykelringridningen:

4 - 9 år:
Konge
Mathias Bramming
10 - 14 år:
Konge
Lasse Morthorst

I Ringridning
15 - 34 år kunne
Karina Jensen og
Torben Thomsen
besætte henholdsvis
1. og 2. pladsen.



„Tak for sangen „ kunne være overskriften til disse to billeder. Ved byfestens start underholdt Dorthe Mørup Tagmose
og  Sofie Grinderslev et halvt hundrede tilhørere  med sange og viser i kirken.  P. Chr. Ottosen kunne traditionen tro
slutte aftenen af med en velfortjent tak til de optrædende.
Som et af de sidste punkter i ugen,  løb ,,Stjerne for en aften“  over scenen i teltet. Her er det vinderne    Mathias og
Sara , som får en kommentar af konferencier John Christensen. ,,Hul midt i spanden“, hed sangen.

Optoget søndag trak rigtig mange folk på gaden trods truende skyer. Man kunne her beundre en række flotte gamle
w køretøjer , -vist nok kaldet asfaltbobler. Henrik Pedersen  dannede front med sin præmievogn. Optoget førtes an
af den sønderjyske Pigegarde,  Ringriderne og flot pyntede vogne. Præmien for bedste indslag gik til  ...Fåborgvej,
som var rykket ud med fuld musik- med store og små,unge og gamle.

Ølbænk og Hammerslag.
Det var svært at komme
udenom for mange (mænd).
Det kræver ballance og
træfsikkerhed .
„Godt slået jesper“ !.
Nogle troede  som jeg , at
dette var en let sag, men der
findes faktisk ret indviklede
regler for hammerslag.


