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Børge Neesgaard
Arets Idrætsmand
Ved Nord-Als Boldklub's afslutningsfest
den 31.oktober i Havnbjerg skoles aula
bekendtgjorde formanden Peter Glock
hvem bestyrelsen har valgt til "Årets
Idrætsmand 1998".
Det blev Børge Neesgaard (billedet) som
I en lang årrække har været klubben en
stor støtte på mange forskellige jobs.
Læs mere om Børge og afslutnings-
festen inde i bladet.

Generalforsam linger
i NB's klubhus
Som noget nyt holder nu også hoved-
foreningen, ligesom oldboysafdelingen,
deres generalforsamling i klubhuset.
Beslutningen blev truffet på bagrund af
tilslutningen de seneste år, som ikke
kræver større lokaler end dem vi selv
råder over.
Oldboysafdelingen holder deres års-
møde Torsdag den 21.1.1999, kI.19.00,
og hovedforeningen ugen efter, Fredag
den 29.1.1999, kJ.19.30.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen!

Julebal - også i år
Omegnens populæreste og største hal-
bal afholdes selvfølgelig også i år.
2. juledag fra kl. 21.00 arrangerer Nord-
Als Boldklub julebal med toporkestret
KONEXION og CHARLlE's DISKO-
SHOW i Nord-Als Idrætscenter.
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Børge Neesgaard -
"Årets Idrætsmand '98"
Et stort tillykke til Børge med denne
udnævnelse, som skal ses som en
belønning for hans uegennyttige arbejde
Ig nnem mange år for ungdommen i
Nord-Als Boldklub,
Sørg var desværre ikke til stede, men
h n k I vid , at hele forsamlingen pa
c 130 p r oner rejste sig for at ønske
h m til Iykk , da Peter Glock fra podiet
udn vnt h m til "Året Idrætsmand",
I krlv nd stund er de fleste der var
med, nok på højkant igen efter festen pa
Havnbjerg Skole,
Disse afslutningsfester har traditionen
tro en struktureret afvikling, Velkomst,
spisning, kåringer og dans, Sådan har
det været i mange år og bliver nok også
ved i fremtiden,
Det var igen i år seniorafdelingen der
stod for arrangementet med Preben
Naef i spidsen, og det klarede Preben
med bravout. Opdækning og mad var
bare i top og priserne i bund,
(Enhver klubhusbruger og hjælper gør
store øjne, men sådan er tingene jo nu
engang skruet sammen)

Spillerne på 2, holdet (billede) blev hæ-
dret for deres gode indsats i 1998, Det
var Steen Isaksen's hold, der rykkede
op i serie 4,
Men før de kom på podiet, blev klubbens

eneste 1, plads fejret.
Det var de ældste vi har i klubben, der fra
i 1997 at have ført en kummerlig til-
værelse i bunden, nu toppede rækken
som en suveræn nummer 1,
Godt at podiet er så bredt, så vi kunne få
plads til alle, Til lykke drenge, flot klaret' I

Aftenen fortsatte med dans og hygge ved
bordene hvor mangt og meget blev
diskuteret. Er musikken for høj? Hvordan
går det næste år ? Priser i baren! Godt vi
var med til at drikke Finn's øl ! Hvor var
den og den ? Samt snakken mellem de
yngre og lidt ældre, som en sådan aften
sker på et andet plan end til daglig.

Lidt malurt er der jo næsten altid i
bægeret. Større dumhed skal man lede
længe efter, at kurre på ryggen ned af et
gelænder og lande i et par ituslåede
flasker, Man græmmes, når man tænker
på, hvad et spids flaskeskår kunne have
foretaget i den unge mands ryg,
Tænk dig bedre om en anden gang!
Igen i år havde vi hjælp fra vores venn
fra BIF. Det er dejligt af klubberne på
denne måde hjælper hinanden (ugen efter
hjælper NB's folk dem),
Da undertegnede forlod skolen var der
stadig gang i festen, men det var tyndet
ud i gæsterne. Det var nok mest de ældre
årgange der havde forladt festen, Så kan
man spørge hvorfor, og der kommer sik-
kert mange forskellige svar, Alt i alt en
god fest som Preben og hans team skal
roses for. C. B.
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Mere fra afslutnings-
festen ...
Jens Hansen blev "Årets spiller".
Jens er 1.holdets styrmand og anfører,
altid parat til at yde det maksimale, såvel
til træning som til kamp. Samtidig er han
en spiller der er respekteret af hold kam-
merater for hans væremåde både på og
udenfor banen

Jens Hansen - eret» spiller 1998

Arets "man of the match" blev Claus
Krogh. Claus fik flest stemmer af hold-
kammeraterne i årets løb

Claus Krogh - "man of the match '98'

1. holdets træner Bob J ørgensen og
Frank L. Petersen foretog kåringerne.

Ken Christiansen blev "årets spiller" på
2 holdet

Ken Cnnsttensen lykønskes af træneren
Steen Isaksen

"Årets spiller" på klubbens 3.hold blev
Myles Downey

Myles Downey og holdets manager
Bo Hinrichsen

Desuden blev Jan Jacobsen - holdets
ubestridte største arbejdsbi - kåret som
"årets fidus" på 1.hold.
Tina Meier blev "årets spiller" på dame-
holdet og Line Hangaard blev valgt som
holdets "årets fidus".
Desværre var alle forhindret i at deltage
i festen, så derfor er der ingen billeder af
dem.
SPORTEN ønsker endnu engang alle til
lykke med valget.

- så behøver du kun at handle et sted

NORDBORG
Abningstider :
Mandag 9-18.00
Tirsdag 9-18.00
Onsdag 9-18.00
Torsdag 9-19.00
Fredag 9-19.00
Lørdag 9-14.00

Bagerafdelingen .
Mandag 7-18.00
Tirsdag 7-18.00
Onsdag 7-18.00
Torsdag 7-19.00
Fredag 5.45 -19.00
Lørdag 6.30 -14.00

Få en god start
Er du mellem 10 og 20? Er der nogel, du
gerne vil spore sommen Iii? Vil du have høj
rente for dine penge her og nu? Vil du
kunne hente dine I!'enge. når det passer
dig? Vil du have mulighed for ol låne?
Så få en Stort.JobKomn~to~I~_~!!!!!!!!~
ben opfylder =
alle dine krav. START JOB
Kom ind og
snak med os.

K O N T O

SYDBANK
Sønderjylland
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En god sæson for
dameholdet
Efter en flot sæson med kun to nederlag
til det selv samme hold, lykkedes det
pigerne, at komme med til finalestævnet
i Jels d. 27/9-98 med en målscore på
18-9 i bagagen.

Pigerne var forventningsfulde og med
masser af gåpåmod, da de stillede op til
første kamp mod Gredstedbro. Holdet
havde chancer til at føre 2 og 3-0 inden
pausen, men der manglede lige det sid-
ste. I de 2 gange 10 minutter kampene
varede, spillede pigerne i et godt tempo,
og det lykkedes for et godt kæmpende
hold at vinde 2-0.
Næste kamp stod mod Krogager, der
også havde vundet deres første kamp,
så det var nu eller aldrig. Pigerne kom
aldrig op i det tempo de leverede i første
kamp, men det lykkedes at hive det ene
point i hus ved hjælp af dagens flotteste
saksespark (selvmål).

Nu skulle der vindes over det sidste hold
i puljen, Bov. Holdet var oppe mod et
mere fysisk præget hold, hvilket kampen
var præget af. Pigerne fandt aldrig de
sidste 10%, der skulle til for at få bolden
over mållinien. Dette lykkedes dog en
gang, men også denne kamp endte 1-1,
og da Krogager samtidig vandt deres
kamp stod det klart. Utroligt at man kan
ryge ud uden at tabe, men sådan er
spillet.
Pigerne skal roses for en god sæson,
som har båret præg af manglende
spillere. Derfor er det endnu dejligere, at
de samme spillere gider møde op gang
på gang for at få det til at løbe rundt.
Også tak til de "nye", som er vendt hjem
fra diverse skoler.
MEN VI KAN STADIG GODT BRUGE
NOGLE FLERE!

Freddy Thygesen

Med Lene
på Mount Everest
Den 1.11.98 var NB medarrangør af
en foredragsaften på Nørherredhus
med Lene Gammelgaard, Skandi-
naviens første kvinde på verdens hø-
jeste bjerg, Mt. Everest.
Det var et meget flot og spændende
arrangement med ca. 230 deltagere.
En tilslutning som efter nordalsiske
forhold kan betegnes som tilfredstiI-
Iende. P.G.

Næste år er
"pigefodboldens år"
Dansk Boldspil Union har udnævnt 1999
til pigefodboldens år.
Gennem en målrettet indsats i form af
aktiviteter som 'åbent hus for piger',
'skolestævner for piger', '5:5 fodbold-
stævner for piger', kåringen af 'årets
pigeklub' samt 'pigeraketten' er det
lykkedes at sikre en stigning i medlem-
stallet blandt pigespillere på godt 5% de
seneste par år.
DBUs pigegruppe ønsker at fastholde
såvel tendensen i det stigende medlems-
tal som de nye medlemmer, klubberne
allerede har fået de seneste par år, og vil
blandt andet benytte Dame A-lands-
holdets deltagelse ved VM-slutrunden i
USA i sommeren 1999 til en yderligE'
profilering af sporten overfor pigerne.

Søndag den 15. august 1999 bliver tillige
'Pigefodboldens Dag' over hele landet.
Da DBUs pigegruppe påbegyndte sine
tiltag i 1993, havde DBU 22.568 registre-
rede pigespillere under 18 år, og her i
1998 er tallet 26.114, mens der på dren-
gesiden er 130.869. DBU har i alt
281.206 aktive spillere fordelt i godt
1.600 klubber.

Fra OBU

DØGNSERVICE
643l1J Nordborg

Storegade 15 - Tlf. 744501 52

matas
vi Bente Sudergaard

Storegade 35 - Nordborg
tlf. 74451711

Sltlll d,r ',s',s 1
Vi udlejer

Borde - Stole - Tæppeplader - Scene
l/S COM.-ARR.

Tlf. 74 45 19 19 - Nord-Als Idrætscenter

Stationsvej 4 , Nordborg
tlf. 74 45 05 33

.PERREGAARD A/S
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Kontakt Verner
Tlf.74453146

Nyt tøj hos

Sandbeck
Stort udvalg i dametøj

Storegade 37 - Nordborg - Tlf. 7445 1579

DET BESKYTTEDE
VÆRKSTED

ØSTERLUND
Mellemvej 16.6430 Nordborg

Tlf. 74490450
'-..

~
74453764

Korn - Foderstoffer

NORDBORG
Tlf.74450150

MOMMARK
Tlf.74407910

- en god forbindelse!

EL-hjørnet
i centrum
v I Glenn

Bernecker
GI. Guderup 2

NORDBORG
A.lJTOVÆRKS[E"p'!!s..
6430 NORDBORG

Nordborg, Th. Brorsens Vej 1
Tlf. 74451547

SILVAN
GØR DET NEMT. ..

Holmgade 39, Nordborg
tH.74451457
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Det var det!
Så er denne sæson slut, en sæson med
op og nedture.
Serie 4 klarede lige skærene og endte på
en 7. plads, men først reddet i den sidste
kamp med en udesejr på 3-1 i Ulkebøl

Arets sidste mel t Ulkebøl

Jeg kunne godt komme med 1000 und-
skyldninger, men jeg nøjes med at kon-
statere, at både spillerne og jeg selv må
bære skylden for den sparsomme suc-
ces vi lagde for dagen.

Serie 5 blev holdet der overraskede og
spillede sig til en oprykning til serie 4.
Flot klaret drenge!!
Et stort tillykke til jer alle og specielt
træner Steen. Det bliver meget spæn-
dende og en stor udfordring for både
spillere og trænere at spille med 2 hold i
samme serie næste ar

Ken -der Bombel

Serie 6 klarede sig godt og endte midt i
rækken. Godt gået, Bo l!
Tak for godt samarbejde til alle jeg har
haft med at gøre i den forgangne sæson.
Samtidig ønsker jeg alle en god jul og et
godt nytår.
Vi ses med friske kræfter i 1999.
Husk: Det er skønt at være NB'er

Boh Jørqensen NR træner

Der er Ingen tJ/skuerknse i sene 6 I

NB og internet
Mange af NB's medlemmer har sikkert
flittigt brugt internettet for at følge hold-
enes resultater via www.infosport.dk.
Det gik godt i starten, idet man VI

klubben's navn Nord-Als Boldklub direkte
kunne komme til oplysningerne.
Af en eller anden mærkelig grund blev
navnet senere til Norals Boldklub og
dermed måtte man af "omveje" hente
resultaterne.
I flere uger har vi forsøgt at få det rettet
op igen, men i skrivende stund stadig
uden sucess. Det lykkes sikkert før eller
senere, men sålænge problemet ikke er
løst, venter vi med oprettelsen af
NB's egne sider. P G.
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" INrTERSPOIIr-
rohlleder SDOrt
GÅGADEN - SØNIDE;RB6RG - TLF. 144241110

NYGADE 114- GRASTEN - TLF. 7465 21 211

Q.- Q8 SERVICE
v/F. LLauridsen
Langesø,. Søvej 1" 6430 Nordbørg, tlf.: 1445 0163
AUTOREP. . VASKEANLÆG " ØKONOM/TEST
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Superveteranerne -
NB's helt gamle drenge
Som lovet i et tidligere nummer af
SPORTEN ville undertegnede vende
tilbage til resultaterne af de sidste
kampe for superveteranerne.
De første 10 kampe blev som bekendt
alle vundet - her de sidste resultater:
NB - Hørup NB uden kamp
NB-Egen 6-1
NB - SUB 1 - 2
NB - SUF 4 - O
NB - Lysabild : 1 - O
*NB - BNS 0-4
·Semifina/e om Sønderjysk mesterskab.
Som det fremgår af opstillingen gik det
jo også fint i de sidste kampe men

uden nederlag blev det ikke.
Kredsvindere blev vi alligevel, og det
er jo noget helt nyt - og ganske dejligt
også Vi fik 42 point for 15 kampe. Nr. 2
Notmark fik 29 point. Det kan da kaldes
suverænt.
I den sidste kamp mod BNS - og hvor det
i anden halvleg var ved at blive klart, at
det ville være den sidste kamp i 1998,
besluttede spillerne sådan uden de store
aftaler, og uden indgriben fra sidelinien,
at nu kunne holdet lige så godt øve sig
lidt i 7 mands fodbold. Klogt nok, for man
ved jo ikke noget om, hvor mange de
møder op igen til næste sæson. Da kam-
pen blev fløjtet af, var der dog hele 8
mand på banen - men lidt øvelse i ret-
ning af 7 mands fodbold blev det dog til

På billedet ses holdet før en af de
sidste kampe. Nu er det normalt ikke et
hold, hvor en enkelt spiller fremhæves,
fordi alle spiller for holdet, og ingen af
stjernerne ønsker at træde frem, men
årets topscorer skal dog nævnes. Det
blev Finn Christensen. Han fik også
titlen som " årets mindst afleverende
spiller". På billedet er det Finn som
nummer 3 fra højre i bageste række,
eller er det nummer 3 fra venstre i
første række, eller er det ?????
Som det ligeledes fremgår af billedet

er det et ret homogent hold med et god
og ensartet udseende.

Alle spillere på holdet og specielt mine fa
medspillere ønskes en velfortjent vinter-
pause. Vi ses forhåbentlig til en ny sæson
i 1999, hvor vi jo må forsøge at følge op
på det flotte resultat fra i år. Et trænings-
lejrophold vil nok gavne, så det må vi
have arrangeret.

Tak for 1998 og pa gensyn i 1999 !

Erik N

II

I NB's klubdragt kan købes hos os I

Den 1 ku'
-Ii'n .' ..'.

JULEKALENDER
Som de tidligere år sælger vi igen i år
julekalendere til fordel for ungdomsar-
bejdet i NB. Vi håber igen i år på god
hjælp fra klubbens ungdomsspillere til
salget af julekalenderen, og vi regner
med, at salget starter i midten af
november måned. Gerne med samme

resultat som de tidligere år, hvor alle
2.000 kalendere blev solgt uden de store
problemer.
Tag godt imod vore ungdomsspillere,
hvis de ringer på din dør for at sælge
årets julekalender.
( Billedet er fra kalenderen)
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Badeland CUp
Lørdag den 31. okt. 98 arrangerede NB
i samarbejde med JBU region 4 "Bade-
land Cup" i Nord-Als Idrætscenter. I alt
24 hold var tilmeldt i de 6 rækker og NB
sikrede sig tre 1.pladser, nemlig i lilleput
rækken, hvor NB 1 vandt foran NB 2.
I miniput rækken, hvor NB vandt 2-1
over Dybbøl i en spændende finale og
endelig i miniput pige rækken, hvor
Preben og Pias piger suverænt vandt
rækken.
Efter et par timers fodbold var der gratis
adgang til svømmehallen, hvor både
tabere og vindere kunne boltre sig i
vandet.
Et vellykket arrangement som vi håber
gentages til næste år - gerne med
samme sportslige resultater.

Fritidsdagen 1998
Lørdag den 31.okt. 98 afholdt Nordborg
Kommune "fritidsdagen".
En gang årligt afholdes denne dag, hvor
kommunen hædrer oprykninger og an-
dre gode sportslige resultater. Ved
samme lejlighed kan kommunens
foreninger indstille en person til en an-
erkendelse og NB havde i år valgt, at
indstille Preben Christensen, som en tak
for hans store arbejde for pigefodbolden
i NB.
Preben deltog i formiddagens arrange-
ment sammen med klubbens kasserer
Bjarne Knudsen.

Spillermøde for
juniorer og ynglinge
Indendørs sæsonen er kun lige startet,
men alligevel er klubbens 2 ældste år-
gange" indenfor ungdomsfodbold
allerede indkaldt til spillermøde vedr.
udendørs sæson 1999.
Onsdag den 18. nov. afholdes der

spillermøde for junior- og ynglingespillere
i mødelokalet i Nord-Als Idrætscenter.
På mødet vil afdelingens trænere komme
med deres oplæg til den kommende sæ-
son og klubbens ungdomsudvalg vil kort
orientere om Nord-Als Boldklub.
På nuværende tidspunkt ser det ud til, at
vi uden problemer kan stille 11-mands
hold i både junior- og ynglingeafdelingen.

"Festlig Fredag"
Efter en pause på 4 1/2 år prøver vi n!'
igen med et "Aben Hal arrangemen
Nord-Als Idrætscenter. Efter en "Sjov
Lørdag" i 1994 kommer der nu en
"Festlig Fredag" den 04.12.98, hvor
Nord-Als Idrætscenter åbner dørene til en
aften for børn og forældre.
I løbet af aftenen vil der være forskellige
former for aktiviteter som eks. "Nat
Håndbold", kegleturnering, billiard, dart,
mini-golf, hockey, fodbold o.m.a.
NB deltager naturligvis også i arrange-
mentet med "den oppustelige fodbold-
bane" og et "fodbold-Iegeland".
Omkring kl. 22.00 slutter de sportslige
aktivitter, men aftenen fortsætter med
biograf for de mindste, diskotek for de lidt
ældre og jazz og fadøl for far og mor. Vi
håber på god tilslutning og henviser til
nærmere omtale i ugeaviser og andet.

Besøg hos AGF
Lørdag, den 24. oktober 98, drog vi,
spillere fra lilleput og miniput- afdelingen,
12 forældre og trænere + 4 søskende,
afsted til Aarhus.
Ca. kl. 11.30 indfandt vi os på Højvang-
skolen, hvor John havde sørget for ind-
kvartering i deres fritidsordning, hvor vi
boede i dejlige lokaler. Børnene boltrede
sig på legepladsen, især mooncars og
gokarts var eftertragtede, men også et
træskib, som mindede lidt om Titanic, vil
nok blive i deres erindring.

æg, der blev serveret af Johnny. Efter at v,
h vd fej t Ile rum, vi havde boet i, gi~
tur n til AG , hvor d r v r rr ngeret en
kamp mod AGF's lill putt r. K mp n ble"
spill t på n gru b n ,d r p d nn rstid
dog mere var n rnudc rbane. Alle
spillerne blev godt vad, nk Ite af for I-
drene kunne høre deres sofa kalde men
det matte vente. Efter et bad var alle' friske
igen, og turen gik tilbage til skolen, hvor
alle fik besked på at spise sig godt mætte,
for man fik ikke noget før om aftenen igen.
Johns autoritet virkede, jeg har aldrig
tidligere set min datter spise to hele
stykker rugbrød.
Derefter gik turen hjemad, og hen på efter-
middagen var vi hjemme igen, godt trætte
men i godt humør. Jeg tror ikke mine børn
og jeg er de eneste, der gerne vil med på
en lignende tur igen.
Endnu en gang tak til John Callesen og
Michael Werner for planlægningen al
turen, til Karin for indkøb og madlavning,
til alle flinke mennesker i AGF, som tog S2
godt imod os. Lisa Trøster

Endnu et ungdomshold har faet nye trøjer, Det er Kurt Kallesens's lilleputhold som fik skænket
trøjer af ABC EL & VVS ved Jørgen Hansen. NB siger tak for støtten.

Karin havde lavet en kæmpestor gryde
millionbøf, og Iwan kogte pasta 'AL
DENTE' ad flere omgange.
Derefter gik turen til AGF, hvor vi skulle
se Iiieputholdet spille om det Jyske
mesterskab mod Vejle. AGF vandt 4-2.
Her fik vi så at vide, at superligakampen
mod Silkeborg, som vi skulle se om
søndagen var aflyst pga. vand på
Aarhus Stadion, det var ærgeligt. Nu

yde man så mulighed for, at se Dan-
rksserieholdet spille mod Nørre-

sundby. Lykken var gjort, da Flemming
Poulsen pludselig dukkede op for at se
sin lillebror Peter spille, han delte
glædeligt autografer ud.
Om aftenen havde forældrene til nogle af
de spillere, der havde været til NB cup i
august, arrangeret fællesspisning i et
andet klubhus, hvor der var en bar med
utroligt lave priser. Maden var god og
der var en hyggelig stemning.
Næste morgen hentede John og Lone
rundstykker, der blev fortæret med stor
appetit, nogl h vde dog også brug for



Næste ar i serie 4 f Tillykke til NB 's 2.hold som blev nr.2 f sene 5, pulje 126.

En god sæson for begge
Far og søn var begge på podiet ved
klubbens afslutningsfest for at blive hyldet
for en god præstation i den forløbne sæ-
son.
Peer Christiansen for indsatsen på super-
veteranholdet som blev kredsvinder, og
sønniken Ken der blev "årets spiller" på
2. holdet og oprykker til serie 4.

Kontakt formanden
Nu har du mulighed for at kontakte
NB's formand via e-rnail.
Har du spørgsmål der vedrører Nord-
Als Boldklub eller vil du sende et
indlæg til klubbladet SPORTEN så
skriv til

pegl@get2net.dk
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[(øb en stærk multimedia PC gennem din klub
Det uuuler både du og klubben ved ...

Vil du have ('II Mil'" 1111'"1"11'1'(' 1'"1' pl'll 'I',
og s,··-c' idig ~tolll' dill 111111"~II 111'11t di, d dl'lIt·

god 1l1I1,HIIIII kllll 111I,\d,'~ Id 111"111"1111111"i
klubber 1111d,'"I )/1111111111,,,Id, 11'1 JoCIIIIIIIIII. I hl lur

en hornslu-rk lijl'llIlIll' 1'(:. d,·, li id,· 11111111111'I'

til ar!H'jd,., IIllilll/lli, IIlIdtillll·dlll ,·11"1 '1I'Ii'"1 111.11

ud til k<l1l1<'1Iul' HI 1\'1'1111'11.1'1'11'1'111111111'1,IlIlId"1I1
og et års gmtis Illlcnl('I0l'kllltlillg 1'111".,' 1111"1.(),

med 12 måneders gratis tcldllll,~lIpl'0I'1 /"'11

PC-Bl'okers - mod normalt kun I 1I11'illf'd 1\1111

du altid ri lige og få hjælp. H('1e 11I'rliglwd('1I kOHt"I'

1111111'.8.495. Trods den lave pris går der 250 til
klllhh('1I lill' hver! nu-dlern, der benytter dette
t illuu], SI:", til 1111- d,'n kvalitet linder du ikke til

~IIIIIIIW pri, 1Il1dn' ~I(·d('r. F[, en brochure i din

Id,d" ,·11,'" HI'0rg lIill lortnand hvor du kan Ja den.
1':11"1'I'ill ' til I'( :-III'Clk,'rH 1'[, 1('ld(JIl 44 20 1065

1111/ '/I/il'll 1'(.",," ",1'1/1'1' "I.II./Hl: If)" skærn«,
:!(d)MII /11/1('1'8.11I1;:1;. Mil {(JIM. len l lurdtlisk,
MIII/i"II'IIiIlIIlIlIJ,/II1II1I1"I; .'iM\ 1'11'.1' ,,11I(/1'1/1 II{!.

II i"dllll" 'm. --------- - ---- ---- - ---- - - -----------'-
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