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! Mads Hansen fra Gråsten
Bokseklub mødte søndag
formiddag Tobias Møllen-

berg fra Græsted-Gilleleje
Bokseklub i finalen ved den
internationale Hancock Box
Cup i Skive, og leverede en
hård fight. 

Mads vandt første omgang
2-1 efter en nervøs og lang-
som start. Anden omgang
øgede Mads sit forspring til
5-2 ved og holde sin angriben-
de modstander væk med sine

lange arme og ved godt ben-
arbejde.

Da tredje omgang går i
gang kommer Tobias M. fly-
vende ud af starthullerne og
starter et sandt bombarde-
ment som Mads har svært
ved og holde trit med, derved
overhaler Tobias M. hurtigt
Madśs forspring på point.

Så Mads taber en velbokset
kamp med dommer-stem-
merne 3-2, en super-flot første
kamp af debutanten fra Blans
mod en god modstander fra
en af landets bedste klubber.

Af borgerjournalist 
L. Jespersen, Gråsten 

Mads fik hår 
på brystet
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! Anden afdeling af DGI vin-
ter-cross blev afhold i Søn-
derborg ved den gamle

skydebane. Der var 481 løbe-
re der gennemførte løbet. 

Vejret var med dem, da det
holdt tørvejr hele tiden, Ru-
ten foregik på asfalt, grus,
sand, græs og mudder, op ad
bakke og ned igen. Løbet var
delt op i 2 dele Først løb kvin-
der og børn. De mindre børn

løb en runde og de større
børn og kvinderne løb 2 run-
der.

Mændene startede ½ time
senere og løb 3 Runder. Det
gik over stok og sten. 

Steen Ludvigsen, Vidar/
SGI vandt hans gruppe i tiden
00:30:55.

De børn der var for lille til at
løbe legede på tværs af alle lø-
beklubberne.

Efter løbet kom den med-
bragte kaffe og kage frem,
som var velfortjent.

Af borgerjournalist Inge Marie
Møller Wolff, Sønderborg 

Mænd i tights 
og bare ben
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gende. Sangerne fremførte
kendte numre som f.eks.: ”I
got you under my skin” – ”In
the Mood” – ”Mandaley”, der
til forveksling blev fremført af
denne aftens ”Four Jacks” –
Glenn Millers ”Moonlight Se-
renade” – bare for at nævne et
par enkelte stykker. Alle
numre var ganske sikkert
kendt af hver en gæst i salen,

og musikken med eller uden
sang opfordrede i høj grad til,
at man kom ud på dansegul-
vet, hvilket de fleste også be-
nyttede sig meget flittigt af.
Disse sangere med deres ud-
stråling, deres fremtoning og
med deres store musikalske
professionalisme gjorde den
totale oplevelse med bandet
hin fredag til en uforglemme-

lig aften i november 2009.
Stor stor tak og hyldest til

Sønderborg jazzclub for dette
fremragende arrangement.
Vi er nok mange, der håber
på et lignende musikalsk ar-
rangement næste år: samme
tid - samme sted.

! Det var hvad Sønderborg
Jazzclub havde inviteret til
på Nørherredhus i Nord-

borg fredag d. 13. november
2009. 

Nørherredhus havde dæk-
ket smukt op i salen til de ca.
160 gæster og buffet’ delika-
tesser og gode anretninger
vakte allerede fra starten,
med velbehag, gæsternes
gastronomiske interesse.

Kl. 20.30 indtog aftenens
ca. 30 mands store orkester
så scenen. Det var ”De gamle
drenge” fra Bryrup v/Silke-
borg - også kalder:” Old Boys
Big Band” (www.oldboysbig-
band.dk). Lige fra starten tog
de næsten pusten fra gæster-
ne, og de sidste rejer var nær
kommet galt i halsen – men
denne indledning skulle
”kun” vise sig at være begyn-
delsen til en stor og festlig
musikalsk oplevelse hele af-
tenen igennem. Foruden det
store orkester, hvor såvel
trompet, trombone- og sax-
gruppen som rytmegruppen
var fuldt besat, blev der også
spillet en række instrumen-
talnumre. På scenen blev
yderligere 4 fremragende
sangere m/k præsenteret
inkl. den unge gæstesolist
Louise”- look like ”Gitte Hæn-
ning”. Hun gjorde det fremra-
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Buffet, musik, sang og dans
Af borgerjournalist Kirsten 
Norup, sønderborg 

lun, der efter sine runder måt-
te se sig henvist til femteplad-
sen. Deltagerne i gruppen vi-
ste, at de kunne holde et højt
niveau, hvilket også var syn-
ligt i pointene, men det var al-
ligevel ikke nok i denne om-
gang for klubbens jyske me-
ster i rækken. Carsten Bor-
chert deltog i seniorrækken,
og kunne efter sin indsats la-
de sige fejre med en flot bron-
zemedalje.

Læs hele indlægget på:
www.jv.dk

! Guld og bronze i teknik-
stævnet og to sølvmedal-
jer i kampstævnet. Det var

resultaterne efter lørdagens
skandinaviske mesterskaber
i taekwondo, der lørdag blev
afholdt i Horsens. Taekwon-
doklubben Chung Un i Søn-
derborg viste igen, at talent-
massen i klubben kan gøre
sig gældende ved større me-
sterskaber, både inden for
teknik og kamp. 

Klubben sendte i alt 5 kæm-
pere til mesterskaberne, og
alle havde store ambitioner
med i tasken. Ikke mindst Oli-
ver Stewart, der for nylig
vandt JM i teknik i drenge-
rækken op til 14 år og blåt
bælte. Han var også den før-
ste, der skulle op mod mod-
standere fra Danmark og
Tyskland. Med en slutscore
på 7,050 sluttede han med et
komfortabelt forspring til
nummer to og tre, og dermed
kunne han stige op på den
øverste skammel som ny
skandinavisk mester.

I drengerækken op til sort
bælte deltog også Jacob Vah-
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Skandinavisk guld
til Oliver Stewart
Af borgerjournalist Peter 
Stewart, Sønderborg 

! 12 jagthornblæsere fra
"Sønderborg Blæsergrup-
pe" under ledelse af Hans

Flemming Eskildsen udnyt-
tede den fine akustik i Lysa-
bild kirke og skabte en næ-
sten brusende indledning til
"Hubertusgudstjenesten"
søndag aften 15. november.
Flot var det, dejligt at høre. 

Aftenens store musikalske
oplevelse var Christian Bal-
slevs violinspil i koncerten li-
ge før prædikenen. De var tre
i orkestret: Karsten Munk,
Hans Havelund og altså Chri-
stian Balslev. De spillede "In-

venzione Quarta" af France-
sco Antonio Bonporti. Alle tre
fyldte kirken med musikglæ-
de - og Christian Balslevs vio-
linspil var aftenens store ople-
velse. De tre hører vi gerne
igen.

Den musikalske sogne-
præst Hans Havelund fra
Kegnæs-Lysabild pastorat
stod med teksten foran koret,
holdt sin prædiken fra prædi-
kestolen, spillede Viola da
Gamba i korbuen, og gav
hånd til hver enkelt, da vi igen
gik ud i efterårsaftenen om
den store, smukke kirke fra
1100-tallet. En smuk oplevel-
se rigere.

Af borgerjournalist Viggo 
Vandkær Thomsen, Sydals 

Hubertusgudstjeneste
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