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Min sidste formandsberetning til NB's generalforsamling får desværre ikke den indledning jeg for 1 år siden havde håbet
på.

Mit håb var den gang at klubbens bedste seniorhold efter oprykningen til serie 3, som minimum kunne holde denne
status sæsonen efter.
Det lykkes som bekendt ikke.

Der var ellers meget optimisme i seniorafdelingen inden sæsonstarten.
Seniorudvalget, trænerstaben og spillerne var "gearet" til at spille i en bedre række og man så generelt igen mere lyst på
den sportslige fremtid.

I perioder fornemmede man også denne positive ånd både til træning og kampe, men desværre kun i perioder, og ikke
over en hel sæson.

Resultatet blev en nedrykning til serie 4, det ønskede fremskridt blev altså et tilbageskridt.

Det gjorte lidt ondt når man altid er gået rundt med en mening om at NB's 1. hold som minimum burde spille i serie 2.

Denne målsætning satte vi os for et par år siden og udfra den holdning har vi i bestyrelsen arbejdet hen mod at nå dette
mål.

Om vi har båret os forkert ad, eller det ligger hos spillermaterialet, eller en kombination af det, blev diskuteret de rette
steder og derfor vil jeg her ikke komme nærmere ind på det,
men slå fast, at vores sportslige målsætning stadigvæk er den samme, og jeg forventer at alle har dette mål for øje.

Jeg vil overlade beretningen over de sportslige resultater i seniorafdelingen til seniorudvalget.

Dog vil jeg ikke undlade at ønske dameholdet tillykke endnu engang med kredsmesterskabet i 7- mandsrækken.
Træneren John Callesen har opnået - næsten - alle målsætninger han har sat sig i den forløbne sæson.
Jeg vil takke John for hans indsats og ønske ham held og lykke med hans nye job som "mandetræner".

NB's damehold har nu i adskillige år opnået topplaceringer , i starten som 11-mandshold og senere i 7-mandsfodbold_
Desværre for mig, ser det ud til at damefodbold i NB også fremover er lige med 7-mands fodbold.
En af grundene er sikkert spillermangel, men hvis vi er ærlige, så spiller de lange rejser til udekampene i denne
sammenhæng en lige så stor rolle.

Jeg er spændt på udviklingen, for det ser ud til at ungdomsafdelingen snart sørger for tilgang og så opstår der
forhåbentligt en ny situation.
Arbejdet i ungdomsafdelingen har jeg altid fulgt med stor interesse.
Det hænger nok sammen med at jeg selv har været formand for denne afdeling i en årrække og dermed ved hvad det
kræver at få en så stor afdeling til at køre.

Jeg er klar over at opgaven er blevet endnu større, for fodboldsporten skal i dag konkurrere med mange flere fritidstilbud
end den gang for mere end 17 år siden.

Derfor vil jeg "kippe med flaget" for den store indsats der er ydet af samtlige trænere, ledere og øvrige hjælpere i denne
afdeling.

Alle har sammen med ungdomsudvalget også i den forløbne sæson været meget aktive og kreativ, for at give børnene
og lederne en masse spændende oplevelser i klubben.
De ved, at i dag er turneringskampe og træning alene ikke nok til at holde de unge mennesker i klubben.
Jeg har dog fået det indtryk, at det kan blive et problem med at fordele "goderne" så retfærdigt at alle er tilfredse, når
enkelte ledere ikke udnytter disse muligheder og overlader det hele til ungdomsudvalget.

Anders kommer under sin beretning mere ind på al de aktiviteter som blev gennemført i denne sammenhæng.

Ungdomsafdelingen har udarbejdet en målsætning, der kan læses på klubbens hjemmeside eller i diverse foldere som
afdelingen har til uddeling.
Her står der bl.a. : " På det sportslige område skal der være muligheder for udfordringer i brede.Q.gjQQ".
Man satser altså ikke alene på det sociale.
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Jeg ønsker afdelingen alt godt fremover - også på det sportslige område, som efter min mening er blevet lidt forsømt de
sidste par år.
Men jeg ved, at man er i gang med at gøre noget i denne retning og det glæder mig.

Jeg vil også sige lidt om oldboysafdelingen.
De har haft deres generalforsamling for en uge siden, samme sted og med god tilslutning.
På valg var formanden Peer Christiansen som ikke uventet blev genvalgt.

Jeg ønsker Peer tillykke med valget og takker afdelingen for godt samarbejde.
Oldboys spillerne har altid været flinke til at hjælpe klubben på mange fronter og det er vi meget glade for.

Jeg havde under min formandsperiode godt nok håbet på at opleve den formelle sammenslutning af NB og
oldboysafdelingen.
Et par forsøg i denne retning løb ud i sandet og som sagt på generalforsamlingen sidste år, gør hovedforeningen intet
mere i denne sag.
Bolden ligger nu hos OB'erne - og jeg har en fornemmelse af, at de har den i "sikkert greb".

Det føler jeg ikke som et nederlag.
Vi har altid har haft et fortrinligt samarbejde og så længe de har så gode folk til at styre afdelingen, er der ingen grund til
at lave noget om.

Peer, Chresten og Alfred er garanter for, at dette "papirløse ægteskab" holder og bliver lykkeligt.

Der er flere personer som jeg gerne vil takke for deres indsats for Nord-Als Boldklub.
Uden deres engagement var det umuligt at afvikle en turneringssæson på en fornuftig måde.
Se bare på vores adresseliste hvor mange mennesker vi "beskæftiger" i klubben - og ingen kan undværes.

Dommere
Dommersituationen generelt har også i den forløbne sæson været et meget omdiskuteret emne.

Heldigvis har vi internt i klubben ikke haft de store problemer med at skaffe lokale dommere til vores kampe.
Birger Andersen har stået for denne opgave og han har ikke klaget over opbakningen.
Jeg vil gerne sige tak til Birger og hans lokale dommere for deres indsats.

Hos fodboldunionen efterlyses stadigvæk flere "sorte" dommere og som noget nyt har JBU nu taget initiativ til et
debatoplæg omkring" fremtidens jyske dommermodel".
For tiden er det jo sådan at det med at dømme kampe er dommerklubbens domæne.

Det vil JBU ændre, man ønsker fortsat et samarbejde med dommerklubberne, men fremover skal det være under nogle
betingelser og minimumskrav, som fastsattes af JBU.

Bestyrelsen har diskuteret oplægget og har en positiv holdning til ændringerne.
Hvad de vil betyde for os, vil vi selvfølgelig orientere jer om, så snart der foreligger noget mere konkret fra unionen.

Som nævnt er vi NB forholdsvis godt kørende hvad lokale dommere angår, men har altid brug for flere.
Så hvis man har lyst til det, så kan man henvende sig til Birger Andersen eller ungdomsudvalget.

Ønsker man at blive sort dommer kan man kontakte Verner Petersen som er NB's dommerkontaktperson til JBU.
Verner og NB kan glæde sig over at det i den forløbne sæson lykkedes at skaffe 2 nye dommere til dommerklubben.

Også tak til Verner for det arbejde han udfører for klubben.

Kampfordelerne
I den forløbne sæson har Per Kolmos og Birger Andersen igen stået for denne opgave.
En meget vigtig funktion i klubben, som er i gode hænder hos de to rutinerede herrer.

Materialeforvalteren
Jan Wind har de sidste 3 år holdt styr på vore rekvisitter og det har han gjort rigtig godt.
Jeg har ikke regnet med at vi kunne beholde ham så længe da jeg så hans første reaktion på mit spørgsmål
" Hvordan går det med vores bolde 1" .

Og jeg kunne godt forstå ham.
Det var mange gange ufatteligt, hvor ligegyldige et par trænere var med at passe på vore bolde.
En bold koster trods alt omkring de 200 kroner og man vil helst have at der mindst ligger 150 stykker på hylderne.

Men det er nok ikke kun derfor han er stoppet som materialeforvalter. Jan vil hellige sig andre opgaver i klubben og dem
er der bestemt nok af.

2



Heldigvis har vi hurtigt fundet en afløser for ham, og det bliver et kendt ansigt i NB, nemlig Poul-Otto Bonnerup.

"Vaskeriet"
Hvem ved at NB får vasket mere end 3000 stykker sportstøj eller arbejdstøj i løbet af et
år?
Der står faktisk en vaskemaskine et sted i Nordborg som skal klare denne opgave for os med Birgit Lyngkilde som
maskinmester. Det har Birgit sammen med Poul ordnet for os nu i over 5 år.

Fanebærere
En funktion i klubben som efter min mening burde være i hver forening med vores størrelse.
Per Petersen og Bjarne Jensen står ved behov her NB til rådighed.

Klubbladet SPORTEN og NB's Hjemmeside
Vores klubblad har uden de store problemer også overlevet sin sæson nummer 31.
I bestyrelsen er vi enige om at holde liv i SPORTEN, men om det bliver i form af papir eller via Internet vil tiden og
undersøgelser vise.
Jeg har i adskillige år haft en god medarbejder i Ib Anthony omkring klubbladet, og det vil jeg takke Ib for.

Som lovet på sidste generalforsamling er vores hjemmeside blevet meget bedre i løbet af året og fungerer nu
tiIfredssti Ilende.

Den måde vi præsenterer os her, kan vi være bekendt.
Det viser en del tilbagemeldinger jeg har modtaget fra nær og fjern også.
Selvfølgelig er alle mulighederne endnu ikke fuldt udnyttet, men også her vil vi følge med tiden.

Skolestævnet
Sidste år fik vi afviklet vort skolestævne nr. 34.
Igen et vellykket arrangement med en god tilslutning af skolerne, en god stemning i hallen og mange tilskuere.

Der er jo sket en del udskiftninger i stævneudvalget og det nye udvalg med Michael Werner og Ivan Stampe har sammen
med Ib Anthony klaret opgaven uden problemer.
De er for tiden i gang med planlægningen af dette års stævne som afvikles midt i marts.

En ny gren i foreningen er hjælperbanken.
Dannet med det formål, at registrere et antal personer, som forpligter sig til at hjælpe klubben mindst en gang om året.
Det gik faktisk bedre end jeg har regnet med.
Godt nok nået vi ikke "drømmetallet 100", men 96 registrerede personer er et imponerende udbytte.

De fleste af dem er i løbet af året også kommet i ilden, og vi kunne os glæde over at møde nye ansigter, så vore
Tordenskjolds soldater fik den ønskede aflastning.

Jeg vil takke alle som på denne måde hjalp klubben.
Jeg håber at deres navne forbliver endnu et stykke tid på listen og regner med at det magiske tal "100" opnås i løbet af
denne sæson.

Det arbejder Ken Wonsyld, Ken Christiansen og Preben Koch for.
De tre danner udvalget som "vedligeholder og plejer" NB's hjælpebank.
En stor tak for deres indsats.

Klubhuset
På sidste generalforsamling sagde jeg, at vi efter et par år med større investeringer i klubhuset nu er nødt til at spare lidt.
I dag kan jeg sige at det blev overholdt, og det lykkedes, uden at brugerne kunne mærke det.
Tværtimod synes jeg at der er sket en del positive ting uden de store investeringer.

Der er stadigvæk et par ønsker som endnu ikke er blevet opfyldt, men stort set gik året, set med "klubhusøjne",
tilfredsstillende.

Jeg fatter dog stadigvæk ikke hvorfor der ikke møder flere op, når klubhuset inviterer til det efterhånden traditionelle
"pølsegilde".
Specielt sidste år var vejret og rammerne perfekte, og så forstår man ikke, at et par hyggelige timer i selskab med
sportskamerater, gratis pølser med øl eller sodavand, ikke kan lokke flere herud.

Klubhuset blev i det forløbne år passet af Poul Lyngkilde, Claus Sørensen, Kaj Duus Jensen, Bent Duus Jensen, Marie
Meyer, Leif Nielsen, Arne Andersen, "Bikse" Petersen og Chresten Blom.
Jeg vil i denne forbindelse også nævne Birgit Lyngkilde, selvom hun ikke er "officielt" udvalgsmedlem.
Tak til alle for deres indsats for klubhuset.

3



Poul er stoppet som udvalgsformand og vil fremover hellige sig arbejdet for fest-i-by.
Heldigvis skal vi ikke have en ny formand her, for udvalget mener, at det kan de selv styre, med hjælp af Bjarne Jensen
som bestyrelsens repræsentant i udvalget.

Til klublivet hører også CLUB 22.
De har haft en sæson uden de store" high light's " hvad aktiviteter angår, men ydet den sædvanlige praktiske støtte til
foreningen, som klubben er kendt for.
Det skal klubbens medlemmer have tak for.

Næste afsnit i min beretning omhandler foreningsaktiviteter som giver os alternative indtægter.

Jeg vil starte med lottospillet.
Det blev til 39 spil i det forløbne år og der er ikke mere så længe til, vi kan fejre gæst nr. 300.000 til NB's lottospil.
Carlo Meyer er stadigvæk vor lottoboss og hvis jeg kender ham rigtig har han allerede gjort sig nogle tanker om, hvornår
det skal være, og hvordan denne begivenhed så skal markeres.

Vi har i den sidste tid ikke snakket ret meget om mangel af hjælpere ved vores lottospil.
Det har kørt rigtig godt fordi Carlo's hjælpere er meget stabile og fleksible.

Det er er selvfølgelig glædeligt, men vi kan nok ikke regne med at det bliver ved sådant.
Derfor håber jeg at vi gennem den nævnte hjælperbank kan finde personer som stille og rolig kan bruges til dette vigtige
foreni ngsarbejde.

Jeg takker Carlo og alle hans hjælpere for indsatsen og den måde de holder liv i øens populæreste lottospil.
Deres indsats har igen givet os en pæn sum penge i kassen - hvor meget, får I svar på når kassereren aflægger sin
beretning.

Kassererens udtryk ændrer sig sikkert lidt når han skal bekendtgøre resultatet fra
Fest-i-by 2000.

Efter et meget beskedent udbytte i 1999 havde vi ellers troet at nu er bunden nået og det kunne kun gå fremad.
Det var desværre ønsketænkning, for resultatet fra i fjor blev endnu dårligere.

Jeg vil ikke bruge meget tid på at komme med forklaringer på, hvorfor vi ikke er i stand til at skabe et resultat som står i
et fornuftig forhold til vores indsats.

Det har vi diskuteret internt nu i lang tid og det sidste halve år gik med at kuglegrave det sidste arrangement

Der er kommet meget på bordet og nu tror jeg på, at man fra komiteens side tager fat det rette sted for at vende
udviklingen.

Der har godt nok stået lidt i sidste nummer af klubbladet om det kommende arrangement, men hvor nytænkningen ligger
kan vi først se når programmet er sat og mandskabsplanen foreligger.

Jeg takker komiteen for deres ihærdige engagement for Fest-i-by og ønsker dem held og lykke med dette års byfest.
I år består udvalget af Bjarne Knudsen som formand, Jørgen Pedersen, Poul Lyngkilde og Bjarne Skou fra NB og Gitte
Mathiesen, Ejgil Hansen og Sven Erik Frederiksen fra NH.

Vores julebal blev heller ikke så godt som forventet.
Der var færre gæster end sidste år, knap 1100.
Udgifterne er blevet større og derfor blev overskuddet en del mindre.

Ellers var det et ganske udmærket arrangement, som vi gerne vil beholde på vores aktivitetskalender.
Der skal godt nok lidt nytænkning til for at få et større økonomisk udbytte og mulighederne blev allerede diskuteret på
sidste bestyrelsesmøde.

Endnu engang har Anders Ebsen og Karsten Sigsgaard stået for planlægningen og afviklingen af ballet.
Tak til Anders, Karsten og til alle dem der hjalp med opstilling, servering og til oprydningen.
Det med oprydningen var efter sigende ikke helt så perfekt planlagt - det må vi huske at gøre bedre næste gang.

NB's Julekalender skal også nævnes.
Den er blevet til en fast indtægtskilde for NB og har også denne gang har givet et pænt beløb i klubkassen.

Igen har ungdomsafdelingen trukket det største læs mht. salg af kalenderen og vi kunne glæde os over en stor
opbakning fra klubbens spillere og forældre.
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Tak til alle der var med i dette projekt.

Næste overskrift er sponsorarbejdet i NB.

Som bekendt har NB og Shell i Nordborg indgået en sponsoraftale.
Hvad aftalen går ud burde være bekendt og har stået et par gange i klubbladet SPORTEN.

For et par uger siden fik vi overrakt den første check fra Frederik Holm ved en lille ceremoni i forretningen, hvor der ved
samme lejlighed blev aftalt at samarbejdet fortsætter.

Ordningen omkring bilvask skal dog ændres således, at den bliver lidt mere attraktiv for kunden.

Der har selvfølgelig også været andre sponsorer der har støttet os på den ene eller anden måde i det forløbne år. Til alle
skal der lyde en stor tak.

Nord-Als Boldklub's bidrag har været at reklamere for dem i vores klubblad, på klubtrøjerne, eller vi hjalp forretningerne
ved deres arrangementer.
Så har NB i det forløbne år deltaget i flere gadearrangementer med "EM teltet" som største aktivitet.

I denne forbindelse skal der også lyde en tak tilldrætsfonden for Nord-Als og Nordborg kommune for den støtte vi
har modtaget, og Nord-Als Idrætscenter takker jeg for godt samarbejde.

Næste afsnit i min beretning omhandler bestyrelsesarbejde i Nord-Als Boldklub.

Bestyrelsesarbejde er bl.a. at sørge for at vores ledere ved given lejlighed kan få en fortjent skulderklap.
Kommunen afholder hvert år den såkaldte fritidsdag, hvor man ved et arrangement på rådhuset uddeler påskønnelser
til udvalgte klubledere.
En sådan chance tager vi selvfølgelig altid, og vores kandidat sidste år blev Jens Lund.

Jens har jo over en årrække haft mange gøremål i NB og er altid villig til rykke ud for klubben når der er brug for hjælp.
Han fik en erkendtlighed fra kommunen og jeg vil endnu engang ønske ham tillykke med det og takke ham for hans
indsats for NB.

Vores egen årlige lederpris - Arets idrætsmand - gik sidste år til Carsten Hald.
Han blev fejret og hyldet på vores afslutningsfest sidst i oktober, og også til ham et tillykke.

Bestyrelsesarbejde er selvfølgelig også at deltage i forskellige møder og arrangementer som afholdes i klubben, i
kommunen eller under fodboldunionen.

Her har der i den forløbne sæson været et par møder hvor bl.a. klubsamarbejde, frafaldsproblematikken i
ungdomsrækkernes ældre årgange, eller det at højne fodboldstandarden generelt i området, har været på dagsordenen.

Udviklingen følger vi her med interesse og deltager aktivt i diskussionen.
Så deltog vores ungdomsformand Anders for 2 uger siden i et møde hvor superligaklubben H.FK har indbudt de
sønderjyske klubber til en snak om et muligt samarbejde.

Status er nu at forskellige projektgrupper skal udarbejde oplæg om
- trænerudvikling
- talentudvikling
- sponsorer
- sociale tiltag
- og dame og pigefodbold

Endvidere skal der udfærdiges vedtægter for samarbejdet og herefter skal den enkelte klub senest den 1. september i år
melde tilbage, om man ønsker at deltage i samarbejdet.

NB deltager naturligvis i de videre drøftelser og klubbens holdning er, at vi gerne deltager i forskellige former for
samarbejde - til gavn for fodbolden i Sønderjylland, den enkelte klub og den enkelte træner og spiller.

Viljen til samarbejde gælder også kommunens øvrige klubber.
så afholdes der i nærmeste fremtid et møde med BIF, SUF og EUI, hvor vi skal drøfte mulighederne for at arbejde
tættere sammen om junior og ynglingefodbold, træneruddannelse, fælles aktiviteter og andet.

Ganske kort lidt om medlemsudvikling i NB.

Kurven viser medlemstallene fra 1992 til år 2000.
Som I ser, er der ikke sket de helt store udsving de sidste år.
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Nogen vil måske kalde det stabilitet, andre stagnation.
Men generelt kan vi - efter min mening - ikke klage over tilslutningen, når vi ser os rundt omring hvad der sker i andre
foreninger.
Selvfølgelig vil vi meget gerne have endnu flere aktive medlemmer og bruger også mange kræfter på det.

Kikker man på tallene alene, vil nogen nok kalde resultatet for mislykket.
Jeg ser det lidt anderledes - nemlig at det lykkedes os at holde medlemstallet.

Dog er tallet for passive medlemmer meget beskeden.

På sidste generalforsamling lovede jeg godt nok at vi ville satse på at få flere passive medlemmer og det er bestemt ikke
lykkedes.

En opfordring til at melde sig til kassereren, hvis man vil være passiv medlem i NB, er tilsyneladende ikke nok.
Vi må opreklamere denne mulighed lidt mere målrettet - personlige henvendelser er måske måden.

I denne forbindelse et "sur opstød".
Vi har konstateret at nogle medlemmer viser en meget dårlig moral når kontingentet skal betales.
De betaler først efter flere rykker, meget sent eller slet ikke.
Derfor er vi igen nødt til at stramme håndteringen omkring kontingentet op, og det vil "synderne" allerede kunne mærke i
den kommende sæson,

Jeg vil også sige lidt om klubbens økonomi generelt, dog uden at tage for meget stof fra kassererens beretning, som
kommer senere.

Det var med en løftet pegefinger jeg på sidste generalforsamling omtalte den aktuelle situation.
Arsregnskabet sidste år viste nemlig, at vi efter et par år hvor vi kunne flotte os med større investeringer i klubhuset,
redskaber og rekvisitter, igen var nødt til at vende hver krone inden den forlader vores klubkasse.

Vi viste af erfaring hvor sårbare vi er, hvis vore alternative indtægter svigter og budgetterne ikke holder.

Denne melding har alle ansvarlige i klubben taget til efterretning og jeg kan med glæde meddele, at vi igen er på det
rette spor.
Og det selvom både Fest-i-by og juleballet ikke holdt budgetterne.

Allerede nu er vi bekendt med, at kommunes medlemstilskud fra næste år bliver ca. 10.000 kroner mindre. Og hvad
bliver det næste?
Derfor er det rart at vi har en solid kassebeholdning som giver os tryghed et par år frem.

Det at holde en økonomisk målsætning har i min formandsperiode været meget nemmere end at leve op til den
sportslige målsætning.

Og så er jeg tilbage ved NB's t.hold, som jo er klubbens slagskib.
Det er desværre sådant, at mange kun bedømmer en klub efter hvordan dette hold klarer sig i turneringen, og det øvrige
aktivitetsniveau i foreningen træder i baggrund.

Det har irriteret mig en del i de forløbne år, selvom vi i bestyrelsen efter min mening altid har arbejdet målrettet for, at
kunne indfri målsætningen også på dette område.

Det lykkedes ikke, vores t.hold har været et elevatorhold i den tid jeg har været formand for NB og derfor forlader jeg
posten lidt skuffet.

Jeg er dog overbevist om at der nu kommer bedre tider og jeg glæder mig til at opleve det fra sidelinien.
Klubben, trænere og ledere er i hvert fald kvalificeret nok til mere end serie 4 fodbold,
og spillerne med sikkerhed også - hvis de selv kan holde sig motiveret en hel sæson.

Til sidst et par mere personlige bemærkninger.

Jeg stopper nu - som lovet - som formand for Nord-Als Boldklub.
Men med den fortid jeg har i klubben bliver det selvfølgelig ikke et generelt farvel til foreningsarbejdet.

Mit engagement i og for NB i al den tid klubben har eksisteret, har sat et meget kraftig spor i mit liv og kan ikke stoppe fra
den ene til den anden dag.
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Samtidig er der et par faste aktiviteter i foreningen som jeg har kørt ret så selvstændigt i en lang årrække og som gerne
skulle fortsætte i fremtiden.
Det vil jeg gerne være med til at sikre.

Derfor har jeg tilbudt bestyrelsen at fortsætte i udvalget et stykke tid endnu, dels for at afvikle disse sager på behørig vis
og selvfølgelig også for at støtte min efterfølger i det omfang han ( eller hun? ) ønsker det.

Det vil bestyrelsen gerne tage imod og senere fremlægge et forslag som kan gøre denne disposition muligt.

Jeg vil slutte min beretning med at sige tak til alle som har været medvirkende til
at Nord-Als Boldklub kunne gennemføre alle de mange aktiviteter, som klubben har stået for i det forløbne år.

En stor personlig tak går til Anders Ebsen, Peer Christiansen, Chresten Blom, Carlo Meyer og Poul Lyngkilde.
I har støttet mig utrolig meget gennem tiderne.
Vi har i fællesskab gennemført mange aktiviteter eller projekter, som kun blev startet fordi jeg viste, at jeg kunne regne
med jeres medvirken.

Sidst - men ikke mindst - takker jeg bestyrelseskollegerne for godt samarbejde.
Der har altid været en god tone når vi holdt bestyrelsesmøder og det har i hele taget været let at styre klubben med jer
som medarbejder.

Jeg ønsker Nord-Als Boldklub en god sæson 2001 - og alt godt i fremtiden.

Peter Glock
2001-01-26
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