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Lilleputpigerne Emma, Christina, Signe, Line og Fie har sammen med deres
træner Thomas været blandt de mange hjælpere ved årets FEST-l-BY.

Kundt om FEST-l-BY
FEST-l-BY ser dagens lys
Gode traditioner er en af de ting, der
er med til at skabe liv og sammen-
hold i enhver forening. FEST-l-BY
har været en vigtig del af NB's histo-
rie lige siden klubben blev en realitet
- ja faktisk også før NB blev stiftet i
1969.
FEST-l-BY blev holdt første gang i
1967.

I begyndelsen var det et samarbejde
mellem Nordborg Idrætsforening og
Nordborg Ungdomsforening.
Festlighederne var en del af en
sportsuge, der foregik på Nordborg
Skoles område de tre første år.
Her var der opstillet hjemmelavede
boder i skolegården, der blev holdt
asfaltbal og på skolens bane blev
den sportslige del af festen afviklet.
I 1969 blev Ringriderpladsen ved bib-
lioteket inddraget. »
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Her var der plads til et tivoli, som si-
den har været et fast element i
FEST-l-BY.
I 1970 var det første gang, NB stod
som arrangør - stadig i samarbejde
med Ungdomsforeningen.
Poul Lyngkilde, der af mange kaldes
Mr. FEST-l-BY, fortæller, at man det
år satte alle sejl og præsenterede et
imponerende program.
Vi havde hyret både Bjørn & Okay og
Keld and The Donkeys.
Det var nogle af den tids største nav-
ne på den danske musikscene. Der
blev også spillet en opvisningskamp
mellem to rugby-hold - en sports-
gren, der aldrig før var set her i områ-
det. Satsningen betød, at FEST-l-BY
det år kun lige løb rundt.

Aret efter trak Ungdomsforeningen
sig ud af samarbejdet og FEST-l-BY
blev for første gang holdt på NB's
eget anlæg. Klubben solgte for 4200
kroner rettighederne til hele arrange-
mentet til Kelvin Kjær Jessen, der
dengang ejede Søby Kro.
Dårligt vejr - og dermed mindre om-
sætning i 1971 - betød imidlertid, at
NB året efter igen overtog ansvaret
for FEST-l-BY.
- 1972 var samtidig det år, hvor vi
begyndte på det koncept, der i dag er
hjørnestenen i den måde vi afvikler
FEST-l-BY, fortæller Poul Lyngkilde.

Nordals Idrætscenter har siden været
omdrejningspunkt for FEST-l-BY og
fra centrets ledelse var det et ønske,
at NB skulle dele arrangementet med
en anden lokal forening.

I 1973 blev samarbejdet med Nordals
Håndboldklub derfor indledt og sådan
har det været lige siden.

Poul Lyngkilde, FEST-l-BY formand

Halbal - blokvogn - damefrokost
Helt frem til slutningen af 80'erne blev
de store baller til FEST-l-BY holdt i
hallen. Her var der ofte op til 800 del-
tagere - rekorden er 1000, men så var
det også lige ved at være for mange,
erindrer Poul Lyngkilde.
Når man kigger på listen over kendte
danske sangere og musikere, er der
ikke mange, som ikke har lagt vejen
forbi FEST-l-BY. Især i 1970'erne var
alle, der gjorde sig bemærket på
Dansktoppen, hele sommeren på
blokvoqnsturne.
- Vi har blandt mange andre haft John
Mogensen, Birthe Kjær, Dario og Pe-
ter Belli, siger Poul Lyngkilde.
Han mener, at prisen for et topnavn i
dag er for høj i forhold til den indtægt,
det kan kaste af sig. Tidligere var det
ofte tivoliet, der havde kontrakter med
kunstnerne. Det betød, at priserne var
mere overkommelige.
I det hele taget er priserne på de
landskendte musikere i dag så høj, at
byfester på størrelse med FEST-l-BY
har svært ved at være med.
- Et godt lokalt danseorkester er det,
der virker bedst. »
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Siden 1983 har Damefrokosten været
et fast punkt på programmet. Og den
har vokset sig stor og stærk.
- Det første år var der 126 deltagere.
I dag har vi op til 300 deltagere, for-
tæller Poul Lyngkilde, og han har be-
mærket, at kvinderne bare kan det
der med at feste uden mænd.
- Det kniber mere for mændene. Vi
gjorde på et tidspunkt et forsøg på at
arrangerer en herrefrokost, men efter
to år gik den i sig selv igen.

Damefrokosten 2006
En institution
FEST-l-BY kan i dag godt kaldes en
institution på Nordals. Den er et
kendt og elsket element i det kulturel-
le udbud i lokalområdet. Poul Lyngkil-
de mener, at den har fundet sit rette
leje. Den er bygget op omkring et
solidt fundament, men der sker lø-
bende en ideudviklinq, så publikum
år efter år tilbydes et bredt program,
der indeholder lidt for enhver smag.
Poul Lyngkilde er hele tiden på udkig
efter nye ideer. Han følger løbende
med, hvordan andre foreninger gør,
og i By- og Markedsfestforeningen
udveksles der årligt erfaringer, som
kan bruges i FEST-l-BY.
- Vi forsøger hele tiden at gøre det
så attraktivt som muligt, men det er
svært altid at vide, hvad der er popu-

lært hos publikum.
I år var en af nyhederne Bambushyt-
ten, hvor der blandt andet blev arran-
geret øl-smagning for mændene,
mens damefrokosten blev holdt.

"S trip " i Bambushytten
Og når nu damerne skulle se på man-
de-strip, blev der også lokket med af-
klædte damer til mændene. En nyhed
der blev godt modtaget.

Fællesspisningen om lørdagen er et af
de indslag, der er til revision. Mens det
tidligere uden problemer lykkedes at
samle 300 spisende gæster, er det i
svært at samle blot en tredjedel.

Hvert år sker der en evaluering af
årets arrangement. FEST-l-BY komite-
en indkalder alle de ansvarlige for
planlægningen for at vurderer, hvor- s
dan festen er forløbet. På den måde ~
forsøger man hele tiden at finjustere
det store arbejde, der skal til for at
stable en god fest på benene.

Tordenskjolds Soldater
Det kræver sine m/k'ere at få en
FEST-l-BY stablet på benene. Poul
Lyngkilde har ikke det nøjagtige tal på
hvor mange enkeltpersoner, der er i
aktion, men ifølge en arbejdsplan for

»>
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Der er en forholdsvis stor gruppe af
årgangene fra 1945 til 1950, der tro-
fast bliver ved med at yde en kærkom-
men frivillig indsats. Den dag kommer
naturligvis, hvor yngre kræfter må træ-
de til.
Poul Lyngkilde ser i den forbindelse
optimistisk på fremtiden. Han mener,
at der blandt klubbens unge er det
nødvendige potentiale til at holde gang
i FEST-l-BY også mange år frem i ti-
den.
Lidt nøgternt og kynisk set kunne klu
ben hente de penge en FEST-l-BY
kaster af sig ved at forhøje kontingen-
terne og dermed slippe for det store
arbejde.
- Men det ville ikke være lige så sjovt.
Og Nordals ville være et kedeligere
sted uden en FEST-l-BY.

2006 var der behov for 234 person-
enheder - heraf er der dog flere, som
dækker mere end en arbejdsopgave.
I år havde vi bedt NB's hjælpebank
om at finde 65 personer, fortæller
han. Hertil skal så lægges det antal
frivillige, som NH stiller op med.

"Depot & Plads" holder møde

Poul Lyngkilde har været med lige fra
begyndelsen. I 1968 var hans far Vig-
go Lyngkilde formand, og så skulle
knægten selvfølgelig hjælpe til.
- Jeg passede en tombola sammen
med min mor.

Selvom Poul Lyngkilde har været
med fra begyndelsen, har han blot
siddet i festkomiteen i seks-syv år -
nu som formand. Han siger beske-
dent, at han altid har holdt mest af at
være en del af det praktiske arbejde,
men det er ingen hemmelighed, at
mange ideer til nyskabelser er ud-
tænkt af Mr. FEST -I-BY.

Poul Lyngkilde er en del af en grund-
stamme fra NB, der har været med i
mange år. De nok så berømte Tor-
denskjolds Soldater, der findes i de
fleste foreninger. NB skiller sig i den
sammenhæng i øvrigt ud fra mange
andre foreninger.

FEST-l-BY på Nordals siden 1967

40 år med FEST-l-BY
I 2007 er det 40. gang, at der holdes
FEST-l-BY. Der er endnu ikke lagt pla-
ner for, hvordan jubilæet skal marke-
res. Først skal årets fest evalueres, og
i september begynder den overordne-
de planlægning. En plan tumler Poul
Lyngkilde dog allerede med.
Han håber at få tid til at dykke ned i
annalerne og samle materiale til en
historisk gennemgang af 40 år med»
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FEST-l-BY, så publikum kan få et Det er svært at konkurrere med godt
indtryk af den udvikling der er sket. vejr. Og vi var dygtige med vejret.

Men det er jo også Poul Lyngkildes
Fakta afdeling ...
Nogle få tal fra FEST -I-BY fortæller Endnu en gang tak og forhåbentligt på

)mere end mange ord lidt om den ud- gensyn.
vikling, der er sket i løbet af de snart Jens Hansen, formand

40 år den har holdt.
Overskud Ungdomsafdelingen er1967.' Ca. 10.000 kr.
2006 .' Ca. 100.000 kr. kommet godt i gang
Prisen på en fadøl Nogle gange føler jeg mig lidt som en
1967.' 2,50 kr. landmand, der kan sætte køerne på ~2006.' 25 kr. græs for første gang, det er i hvert
Danseorkester fald lige så kåde fodboldspillere, der
1967.' Ca. 700 kr. går i gang med at spille fodbold på de
2006.' Ca. 25.000 kr. rigtige præmisser. Hvad betyder det

så, jo, for de fleste er rigtig fodbold,
FEST-l-BY komiteen består af fire udendørs fodbold. Det at kunne spille
medlemmer fra NB og tre fra NH: udenfor når solen stråler, græsset
Formand Poul Lyngkilde, Kell Jurqen- dufter, at kunne lave glidende tacklin-
sen, Jørgen Bundgaard og Karsten ger, jo det er rigtigt fodbold. Rammer-
Sigsgaard (NB). Kasserer Gitte ne er også ved at være der, selv for
Mathiesen, Eigil Hansen og Lars de mindste, er banerne nu kridtet op,
Schmidt (N H) og målene er kommet på plads.

pele

Vi i årgang 99 har startet turneringen,

Kære alle!
så alt er ved det vante, ja næsten da,
for vi er blevet så store nu, at vi træ-

Tusind tak for indsatsen før og under ner for os selv og ikke mere sammen
dette års byfest. med alle de andre og yngre sandkas-
2006 blev igen et succesfuldt år for se fodboldspillere (det er spænden-
FEST-l-BY - også selvom der var et de!).
par kiksere.

Jeg kender ikke noget til det økono-
miske resultat. Men succes kan også

"

måles i et godt program med en or-
dentlig afvikling samt i antal glade
mennesker. ':
Ud fra dette kalder jeg det succes-
fuldt - at vi mig bekendt også slap for
større skader og massiv ballade gør
det jo ikke ringere. Thomas med "sandkassespillere"
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I de øvrige afdelinger er de også
kommet godt i gang. For nogle går
det rigtigt godt resultatmæssigt og for
andre går det bare godt.

Drengeholdet topper A-rækken

I pigeafdelingen er der kommet flere
til og der er blevet taget godt imod
dem.
Det er jeg sikker på at der også bliver
gjort i de andre afdelinger.

Vi har i år haft en del konfirmander,
som vi gerne giver en lille opmærk-
somhed. Et stort tillykke til dem og
hvis nogen skulle være glemt, så giv
mig lige et praj for det er ikke med
vilje.

Ungdomsudvalget holder møder efter

thov og ellers prøver vi, at komme
meget på anlægget og til hjemme-

kampe som overhovedet muligt. Så
hvis I har spørgsmål eller bare gerne
vil have en snak med en af os så tag
fat i os. Vi kan godt se lidt travle ud
en gang i mellem, men hvis der er
behov for det, så er vi altid parate til
en snak.
Hvis ikke I mener I kan træffe enten
Jan, Søren eller mig selv på anlæg-
get, er I altid velkomne til at kontakte
os.

E-mail adressernel telefonnumre fin-
des på vores hjemmeside.

Sidst men ikke mindst vil jeg godt tak-
ke de spillere, der hjalp til ved det net-
op overståede Fest i By. Jeg skal hilse
fra festkomiteen og sige at oprydnin-
gen om morgenen og opvasken blev
højt værdsat. Også en stor tak til de
øvrige frivillige, der skaffer penge til
klubben ifm. ovenstående arrange-
ment. Penge der jo bl.a. går til ung-
domsarbejdet.

Jesper Kirkegaard, ungdomsformand
Tlf: 74 454645

Ladies Cup
Den første LADIES CUP er nu vel
overstået, og resultatmæssigt blev
det et godt stævne for NB's kvinder.

Damerne lagde ud med en kamp mod
Fjelstrup/Haderslev KFUM som sene-
re hen i turneringen viste sig at være
en nøglekamp, som blev vundet med
2-0 efter en god fight, hvor nye og
gamle spillere lige skulle se hinanden
lidt an.
Næste modstander var BNS, et hold
damerne havde haft gode resultater
mod gennem årene, men lige netop
på dagen, og med en masse gode
chancer, ville bolden ikke i kassen, så
kampen endte O-O.

Inden sidste kamp skulle spilles var
der 3 hold der havde mulighed for at
vinde stævnet, Fjelstrup, som skulle
vinde over BNS samtidigt med at NB
skulle tabe.
Hvis både BNS og NB vandt deres
kampe, var det målscoren, der skulle
afgøre hvem den endelige vinder skul-
le blive. »>
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Vinder af Ladies Cup 2006

Så i sidste kamp gjaldt der bare om
at få scoret så mange mål som mu-
ligt, og en 3-0 sejr over Tønder SF
viste sig at være nok, da BNS "kun"
fik en 2-1 i hus.
Så herfra skal nok engang lyde et
stort tillykke til jer.

Preben C.

En god start af sæsonen
Damerne i NB er startet deres nye
sæson, en del piger er blevet rykket
op, og er begyndt en ny "karriere"
som damespillere, samtidigt er der
kommet et par nye ansigter i afd., så
holdet nu består af god portion rutine,
fyldt med ungdommens kampånd.

Hvordan er sæsonen så gået indtil
nu? Vinder af NB's første LADIES
CUP og i turneringen ligger holdet i
skrivende stund en 3. plads med 6
point i 3 kampe, så alt i alt en god
start.
Desværre har JBU indført en regel,
der betyder at modstanderne må ind-
sætte en ekstra spiller på banen når
modstanderne er bagud med 3 mål,
en unødvendig regel der gør spillet
forvirrende og ikke altid giver det rigti-
ge billede af kampene.

Preben C.

Som ny træner for damerne er det
skønt at se så mange til træning hver
gang, og husk, kender du en der
snakker om at hun også vil i gang
med at spille, så tage hende med.

Preben C.

Dommere til
NB's PIGECUP søges
Lørdag den 19. august afvikles årets
NB-PIGECUP.
Det et tale om et stævne i 7- mands-
fodbold, hvor reglerne ikke er i så
komplicerende som ved 11- mands-
kampe.
Har du lyst til et par sjove timer i
(forhåbentligt) strålende solskin og
har du almindelig "fodboldforstand", er
du lige den vi har brug for!

......."li

Vi mangler nemlig et par dommere
som hjælper os denne dag.
Interesserede kan melde sig til Alfre
på tlf. 22 50 37 50, eller Preben på tlf.
74454890.

NB-DAG
Lørdag den 12. august afholdes vo-
res årlige sommerfest ved klubhuset.
Velkommen er alle ungdomsspillere
inkl. søskende og forældre, ledere og
trænere samt senior- og oldboysspil-
lere med "påhæng".
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Glimt fra NB-DAGEN 2005
-DAGEN starter kl. 17 hvor grillen

tændes, Der er gratis pølser til alle,
01 og vand kan købes til rimelige pri-
ser,
Vi ses til en hyggelig eftermiddag!

NoRD~-RG
KRÆMMERFESTIVAL
Fredag den 8, september 2006 starter
dette års "Kræmmerfestival",
Planlægningen er i fuld gang og pro-
grammet for denne weekend er ved at
være på plads, Det bliver et spæn-
dende og godt program, der supplerer

ræmmermarkedet på bedste vis,

Nordborg Kræmmerfestival 2005
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Til at varetage planlægningen og af-
viklingen af denne festlige weekend
har klubben nedsat en styregruppe.
Denne består af: Poul Antonisen, Al-
lan Bak, Bent Duus Jensen, Ken Chri-
stiansen, Kristian Dreyer, Anders Eb-
sen, Benny Jørgensen, Kurt Nissen,
Peer Christiansen, Peter Glock og
Jens C, Hansen.

Nordborg Kræmmerfestival 2005

I den kommende tid vil flere indgå i
dette arbejde, idet der til de mange
forskellige ansvarsområder bliver til-
knyttet flere udvalgsmedlemmer. Så
tag godt imod de henvendelser der
måtte komme i den sammenhæng.

Som tidligere nævnt er der også kul-
turnat i denne weekend. I den forbin-
delse har vi sammensat et program,
der gerne skulle afspejle kulturnattens
tema: "Stjerner".
Vi har ligeledes fået Kjærs Tivoli til at
komme med hele deres repertoire af
forlystelser, således at også ungdom-
men har et fælles samlingspunkt til
kulturnatten. Skulle der være nogle
kræmmere, der ønsker at have deres
bod åben denne aften, så er man og-
så velkommen til dette. Vi mener, at
så mange aktiviteter som muligt vil
gavne kulturnatten. »>



Nordborg Kræmmerfestival 2005

Det bringer mig frem til, at skulle man
være interesseret i en kræmmerstand,
så kontakt
Poul Antonisen på tlf. 22 74 72 42.
Han er kontaktperson for alle kræm-
mere.

Prisen for en stadeplads på ca. 3x3
meter er 250 kr. for hele weekenden.
Detaljerne omkring erhvervelsen af en
stadeplads kan tjekkes på NB's hjem-
meside www.nordals-boldklub.dk
eller snak med Poul Antonisen.

Sæt kryds i kalenderen i weekenden
den 8.-10. september. Vi vender igen
tilbage, når der skal findes mandskab
til de mange gøremål før og under
Nordborg Kræmmerfestival.

Der vil igen komme en opfordring til
forældrene om at afsætte lidt tid til at
hjælpe. Det er faktisk sjovt at være en
del af dette fællesskab. Så giv jer selv
denne oplevelse.

NB's hjælpebank vil i samarbejde med
ungdomsafdelingen stå for denne side
af sagen.

Jens Hansen

.
Grund til optimisme
Så er vi kommet godt i gang med den
nye sæson, på både godt og ondt.
Da jeg i januar måned begyndte at
planlægge opstarten til denne sæson,
var det med en vis portion frygt for var
sæsonen ville bringe. Snakken gik om
vi skulle melde 2 hold til turnering, om
vi måske kunne trække på nogle old-
boys osv.
Vi gennemgik spillerlister og kom frem
til at vi havde små 20 spillere, bester-!
ikke nok til 2 hold. Heldigvis beslutt
de vi at satse og melde 2 hold til, for
det er gået over alt forventning med at
få folk til træning.

Den første træningsdag 2006

I dag har vi en liste med 38 spillere,
der jævnligt træner og spiller kamp .•.
de lidt mere løse. En af grundene tI
at vi er så mange er at ynglinge holdet
ikke blev til noget.
De har, heldigvis for klubben, valgt at
spille senior i stedet. Desuden er der
dukket 8-10 nye senior spillere op,
nogle af dem gamle kendinge i klub-
ben. Så det ser rigtig godt ud.

Sportsligt er det ikke gået helt så godt
som vi havde håbet. Efter lidt af en
drømmestart for begge hold,
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Tusinder kan se
fidusen! Kan du?

Et abonnement med
- nul udbetaling
- nul renter
- nul adm. gebyr
- kun den rene prlsl

.",,,, ~

Ridepladsen 1
Tlf. 74451551

ABC El & VVS AIS
Storegade 30 - 6430 Nordborg

Telefon 74451540

"INTER
rohleder snert
GÅGADEN - S0NDE;RB6RG - TLF. 744241 10

NYGADE 14 - GRASTEN - TLF. 746521 21

NB's 1.hold i april 2006

har det knebet lidt her på det sidste.
Men det skal nok komme igen. Vi har
valgt at give mange af de unge spillere

chancen på serie 4. Og lige nu beta-
ler vi lidt "lærepenge" på den konto.
Men de begynder at finde ud af det
de nye unge.

Samtidig har vi haft en del skader
blandt de "gamle", der gerne skulle
binde holdet sammen. Men mon ikke
de snart er klar igen. Så de unge har
ikke haft det helt nemt. Men med den
indsats og indstilling spillerne viser er
der grund til optimisme for resten af
sæsonen.

Klaus Tonnesen
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Træningstider på Nord-Als Idrætscenter
Hold Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag

Sandkasse 17.30-18.30

Mikro 99 18.00-19.00 18.00-19.00

Mikro 98 17.30-18.30

Miniput 17.00-18.30 17.00-18.30

Lilleput 18.30-20.00 18.30-20.00

Drenge 18.00-19.30 18.00-19.30

Junior 19.00-21.00 19.00-21.00

Lilleputpiger 17.00-18.30

Piger 16.00-17.30 16.00-17.30

Kvinder 19.00-20.00 19.00-20.00

Senior herrer 19.30-21.00 19.30-2100

Sponsoraftaler i
Ungdomsafdel ingen

Nord-Als Boldklub og Sauer-Danfoss
ApS har igennem flere haft et flot
sponsorsamarbejde, som er gælden-
de helt til medio 2008. Dette indebæ-
rer bl.a., at Sauer-Danfoss leverer
spilledragter til hele Nord-Als Bold-
klubs ungdomsafdeling.

Som noget nyt i forhold til den tidlige-
re aftale, har Sauer-Danfoss ApS me-
get generøst afsat kontante midler til
brug i ungdomsafdelingen.
Disse vil blive brugt til at udvikle afde-
lingen gennem bevidst "personale-
pleje" af trænerstaben.

NB forpligter sig selvfølgeligt til at spil-
le alle kampe i Sauer-Danfoss spille-
dragterne.

Ligeledes giver sponsoratet mulighed
for, at virksomheden kan opnå PR via
NB's klubblad "Sporten", gennem alt
vort øvrige infomateriale og via NB's
hjemmeside www.nordals-
boldklub.dk .
Vi giver også mulighed for at stille
mandskab til rådighed, hvis Sauer-
Danfoss har et specielt arrangement,
der har PR-karakter.
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Herretøj IIbua
Ungt tøj

Drengetøj str. 2-16 år

Husk vi har landsdækkende byttegaranti

Den anden sponsor-partner i ung-
domsafdelingen er Andelskassen,
Nordborg. NB's ungdomsafdeling og
Andelskassen har indgået en 3 årig
aftale, hvor det udover trykket af ban-
kens navn og logo på tøjet i ung-
domsafdelingen også forpligter klub-
ben til at hjælpe banken med lejlig-
hedsvist at uddele reklame-materiale.
Derudover får Andelskassen også
gavn af klubbens mange medier - lige
fra hjemmeside til info-foldere.

Andelskassen giver som modydelse
over 3 år et årligt tilskud til driften af
NB's ungdomsafdeling. Det er flot bi-
drag til, at vi kan få en endnu bedre
ungdomsafdeling. NB er taknemmeli-
ge, glade og stolte over disse aftaler.
Vi vil som sædvanligt arbejde seriøst
med at indfri forventningerne til afta-
lerne, således at vi også kan komme i
betragtning som partner, når nye afta-
ler skal forhandles.

Jens Hansen
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Jens C. Hansen
Niels Bohrs Vej 19
6430 Nordborg

Lørdag den 13. maj var 1989-holdet samlet til en nostalgisk dyst. Det gaven sejr til NB på 3-1 over
Ulkebøl. Ca. 40 personer var samlet til en hyggelig dag. På billedet ses mandskabet som stillede
op mod Ulkebøl.
Stående fra venstre: Træner Leif Jørgensen, Jens Lillesø, Per Kolmos, Torben Jensen, Bru-
no Olesen, Jesper Thomsen, Stephan Boesen, Claus Krog, Kjeld Høi, Hans Jørgen Hansen,
Johannes Nissen.
Siddende fra venstre: Henrik Andersen, Jens Nissen, Jens Hansen, Preben Naef, Henrik Lund-
gaard, Tommy Nørgaard, Kim Olsen og Mogens Nielsen.

IsæR TEN I Deadline for stof til næste udgave af bladet:
02.08.2006

Bladudvalg
Ansvarlig redaktør
Journalist
Skribent, NB generelt
Skribent, senior/oldboy
Skribent, ungdom
Distribution
Distribution

Peter Glock
Per Lemmeke
Jens Hansen
Jesper Thomsen
Jesper Larsen
Ib Anthony
Benny Jørgensen

74453179
61336613
74491747
74450890
40550759
74450500
25474123

peterglock@mail.tele.dk
lemmeke@nordborg.dk
jens@danbonet.dk
jesper _ thomsen@danfoss.com
jesper_sporten@hotmail.com
ibanthony@tiscali.dk
xpost@sport.dk


