
SP   RTEN 
Nord-Als Boldklub’s klubblad - 40. årgang - Nr. 2 - april 2009 

NB’s 1. hold i Rødekro (med ”skiftetrøjer”). Læs mere om seniorfodbold på siderne 14-15 

Snart er der FEST-I-BY!  
Se det spændende program på siderne 2-3 

Vi er klar til årets fodboldskole i Nordborg! 
Læs mere om skolen på siderne 5-7 
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FEST-I-BY 2009 
Torsdag den 7. maj  
Kl. 16.00 Fyraften i Ølteltet og pølseboden – specialpriser indtil kl. 19.00  
Kl. 19.00 Festpladsen åbner med KJÆRS TIVOLI , FEST-I-BY-boder og 

Kræmmermarked 
Kl. 21.00 Diskotek i Festteltet . OH-DISKO spiller. Fri entré     
Kl. 02.00           Festpladsen lukker 

Fredag den 8. maj  
Kl. 13.00  DAMEFROKOST  i Festteltet. Musik: TIP-TOP-PARTY-BAND. 

Billetter á 300 kr. kan købes  hos MATAS i Nordborg og Nebeling 
i Guderup. Italiensk meny, vin, øl og vand ad libitum indtil kl. 17.  

 Teltet åbner kl. 12.30, Frokosten slutter 18.00  
Kl. 14.00   Festpladsen åbner med KJÆRS TIVOLI , FEST-I-BY-boder og 

Kræmmermarked    
Kl. 18.00   Festteltet åbner 
Kl. 20.00          TIP-TOP-PARTY-BAND spiller op til dans i Festteltet 
Kl. 02.00   Festpladsen lukker 
 

Lørdag den 9. maj  
Kl. 13.00   DIN TØJMAND-CUP  
          Fodboldturnering på banerne ud imod Stationsvej 
Kl. 14.00 Festpladsen åbner med KJÆRS TIVOLI , FEST-I-BY-boder og 

Kræmmermarked 
Kl. 14.00  HYGGEEFTERMIDDAG med Richard Ragnvald og Broager 

Tyrolerorkester i Festteltet. Amerikansk lotteri   
Teltet åbner kl. 13.30. Hyggeeftermiddagen slutter kl. 17.00 

 Entre incl. snitsel, brasede kartofler, ærter og brun sovs samt  
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 kaffe m/ hjemmebagte småkager kr.75,-.  
Billetter kan købes hos SuperBrugsen i Guderup og Kvickly i 
Nordborg. Arrangementssponsor: Nordals Brugsforening 

Kl. 18.30 Herrefrokost i Ølteltet 
 Meny: Grillet svineskank (grilles på Festpladsen), marinerede 

kartofler og weinkraut. 
 En rigtig herremenu der leveres af JM-Madexpressen  

Billetter á 100 kr. inklusive 1 genstand kan købes hos Shell i 
Nordborg og hos Café Friends 
Arrangementssponsor: Shell i Nordborg 

Kl. 21.30     FESTAFTEN i Festteltet – fri entré, Musik: TIP-TOP-TRIO                                                        
Kl. 02.00 Festpladsen lukker  

Søndag den 10. maj  
Kl. 11.00 SØ-LØBET starter fra Festpladsen. Ruten er på ca. 7,5 km og 

går hele søen rundt. Flotte præmier sponseret af Sportigan . 
Salgsstand med løbesko af mærket New Balance. 

 Tilmeldingsgebyr kr. 40,- 
Kl. 12.00 Festpladsen åbner med KJÆRS TIVOLI med nedsatte priser 

på alle de kørende forretninger. Kræmmermarked 
Kl. 12.00 Gratis sildebord i Ølteltet , sponseret af JM-Madexpressen og 

Holm Pølser. Sildebordet slutter kl. 13.30 
Kl. 14.00     Børneunderholdning ved Niels Plys fra Lalandia 
                                                     1. afdeling. Fri entré 
Kl. 15.00           Børneunderholdning ved Niels Plys fra Lalandia 
                                                       2. afdeling. Fri entré 
Kl. 17.00 FEST-I-BY 2009 slutter 
 

Ret til ændringer i programmet forbeholdes 
Det er ikke tilladt at medbringe egne drikkevarer på Festpladsen, i Festteltet og i Ølteltet 
Tobaksrygning er forbudt både i Festteltet og Ølteltet 
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Tak for denne gang 
 

Måske ikke helt uventet besluttede jeg at stoppe min trænergerning i NB. Det 
var ikke en let beslutning, men fakta er, at vi som familie nu bor, arbejder og 
går i skole i Hørup. Det mest rigtige for at styrke integrationen i lokalsamfun-
det for både Emma og jeg er, at vi fremover koncentrerer os om at træne og 
spille bold i det sydalsiske. 
 
Når jeg skriver, at beslutningen ikke har været let, 
skyldes det flere forhold. For det første holder jeg 
utroligt meget af de fodboldpiger (U13 og U15), som 
jeg har trænet gennem flere sæsoner, og derfor har 
kunnet følge på allernærmeste hold og været vidne til 
deres positive udvikling. Vi har sammen nået flotte 
fodboldresultater, og samtidig har vi haft fokus på 
godt kammeratskab og fairplay, og Emma har knyttet 
gode venskaber. 
 
Som træner er det vigtigt, at man har en klub, som 
støtter og bakker op omkring en som træner. Her kan 
jeg kun sige, at klubben har været helt fantastisk. Jeg 
er sikker på, at der ikke findes mange klubber som 
NB, hvor man kan finde så kompetente og engagere-
de personer fra klubledelse og nøglepersoner, som 
yder en så utrolig stor indsats for pigeafdelingen. 
Jeg har følt mig velkommen lige fra min første dag i 
NB til min sidste dag i NB. I HAR MIN DYBESTE RESPEKT! 
 
Til kredsen omkring et velfungerende pigefodboldhold hører også en foræl-
dregruppe, som aktivt bidrager med praktiske ting som kørsel, chokolade, 
kaffe m.m., men vigtigst er dog, at forældre på ægte vis engagerer sig i deres 
børns liv i en idrætsforening. Tak for al jeres interesse og støtte! 
Jeg ved, I nu ”har fyldt trænerhullet” ud. Jeg ønsker jer al mulig held og lykke 
fremover. 
 
Jeg er i fuld gang som træner i Hørup. Selvom vi nu har en anden farve tøj 
på, håber vi begge, at vi stadig vil få lejlighed til at ses fx til turneringer og 
stævner. Vi ses i hvert fald til PIGECUP i NB. Jeg hepper med glæde på beg-
ge hold. Den tid jeg havde med pigerne i Nordals er fyldt med mange gode 
minder J. 
 
Fodboldpiger i Nordals - TAK FOR DE MANGE GODE TIMER, vi tilbragte 
sammen. 
Karin 
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www.danskebank.dk 
 

Tænk på penge 
når det passer dig... 

Nord-Als Boldklub arrangerer i samarbejde med 
DBU - en uge med fodbold på skoleskemaet i feri-
en! 
DBU’s Fodboldskole er den originale, danske "Fodboldskole".  
Fodboldskolen er for alle drenge og piger født 1995-2001 og afvikles på 
Nordals Idrætscenter i uge 31 i dagtimerne fra mandag til fredag.  

Der er åbent for tilmelding for børn og unge, der såvel i forvejen spiller fod-
bold i en klub, som for dem der bare gerne vil være med til en sjov fodbold-
uge i sommerferien. 
 
Piger på Fodboldskole? 
Ja, absolut! Når grupperne på fodboldskolerne bliver sammensat, prioriterer 
vi fortsat at pigerne så vidt muligt kommer i rene pigegrupper på de enkelte 
fodboldskoler. 
 
Billetbestilling og pris 
Temaet i 2009 er 'SPIL dig på Landsholdet' - teknisk træning gennem spil. 
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”Fodboldskoleholdet 2008” i Nordborg 
 
Et tema, der i høj grad knytter sig til DBUs nye koncept inden for dansk børne
- og ungdomsfodbold. Udgangspunktet er, at al træning skal være med bold. 
Der spilles på mindre baner og med flere boldberøringer. Dette giver delta-
gerne god mulighed for at lære alle tekniske færdigheder i spilrelaterede situ-
ationer. Læs gerne mere om årets tema på www.dbufodboldskole.dk 
 
Spillerne inddeles efter alder i grupper med maksimum 16 piger/drenge, og 
så vidt muligt forsøges det også at lave rene pigegrupper. Der vil således 
blive rig lejlighed til at sparke, drible og heade til bolden under kyndig vejled-
ning af vores dygtige fodboldskoletrænere. 
 
Deltagerne bor hjemme, og må i samarbejde med deres forældre selv sørge 
for transporten til og fra fodboldskolen hver dag. Frokost skal medbringes. 
 
Deltag på DBUs Fodboldskole og få blandt andet: 
 
• En flot landsholdstrøje, landsholdsshorts, landsholdsstrømper 

(udebanesættet). 
• En uge med spændende og lærerig fodboldundervisning med hensyn-

tagen til alder og niveau. 



LANGESØ 

HERREFRISØR 
v/ John H. Rasmussen 

Mågevej 2, Tlf. 74 45 12 31 
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• Muligheden for at møde nye venner 
• Et diplom for deltagelse på DBUs Fodboldskole 2009 
• En sponsorgave 
• Mulighed for gruppefoto 
 
Pris pr. deltager: kr. 649,- inkl. gebyr. 
 
Har du spørgsmål til NB´s Fodboldskole, så kontakt fodboldskoleleder 
Søren Sørensen på tlf. 74 49 07 89.  
 
Da det erfaringsmæssigt hurtigt bliver udsolgt, bør man være hurtigt på af-
trækkeren. Ellers ”løber” andre med de lokale pladser!  
 
Salget slutter, når der er solgt 27.000 billetter i hele landet. 
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Sportigan Cup sponsoreret af Bundgaard Tøj  
Mudderkamp på en barsk søndag i februar, for det var da ikke i marts, vel? 
Nå pyt med det. 
Baneforholdene stillede denne formid-
dag helt specielle krav til aktørerne, 
som skulle forsøge på at leve op til de 
prangende og berømte klubnavne så-
som Milan, Barcelona, Real Madrid, 
Manchester United og Liverpool. 
 
Lad mig straks sige: Ikke alle bestod 
prøven lige godt, men på trods heraf 
blev det til nogle fornøjelige timer, 
uden de helt store skader, som man 
havde kunnet frygte på de helt umuli-
ge baner. 
 
Takket være de meget myndige og 
fremragende to topdommere, 
(navnene udelades af beskedenhed), 
så slap alle helskindet igennem stra-
badserne, men hvor så vi dog ud bag-
efter! Selv dommerne var nærmest 
uigenkendelige af bare mudder. 
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Nordborg 



10

De gamle drenge  
har som sædvanlig spillet sig igennem vinteren og vel at mærke udendørs, 
for vi er ikke så ”pivede” som andre! 
Tilslutningen har været stabil og god, og nu vejrer vi så duften af grønt spi-
rende græs. 
Hugo og undertegnede har sammen med Oldboys formand Erik Raun været 
et smut i Nybøl til et møde med andre ledere under JBU region 4, og her fik vi 
en debat omkring oldboys spillernes kommende sæson og indplacering i de 
respektive kredse. 
 
Også nyskabelsen "Masters" og "Super Masters" blev diskuteret, og glæde-
ligvis viste det sig, at der er langsom grøde blandt de ældste spillere. 
Efter ønsker fra bl.a. os blev det besluttet, at aktiviteterne søges henlagt til 
mandag aftener, idet unionens forslag om søndag blev skudt ned. >>> 

Dette klarede et godt brusebad, og så var der ellers dømt Sus`s altid lækre 
biksemad med lidt til at skylle efter med. 

Præmierne til de dygtige (heldige) vindere, jeg mener at kunne huske, at det 
var Barcelona-drengene, som løb af med 1. pladsen, blev overrakt af Jørgen 
Bundgaard, og der var også præmier til de øvrige bedst placerede hold. 
En rigtig god traditionsrig dag sluttede med selskabeligt samvær i klubhuset. 
For nogle blev det lidt senere end for andre! 
                                                                                                            Carl-Erik 
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Stationsvej 4 , Nordborg 
tlf. 74 45 05 33 

  

  

  

  

 

 

Skal der festes ? 
Vi udlejer 

Borde-stole-tæppeplader-scene 

I/S COM.-ARR. 
Tlf. 74 45 19 19  

Tips & Lotto 

SHELL NORDBORG 

Frederik Holm 
Th. Brorsens Vej 1 

Tlf. 74 45 17 04 

MATAS NORDBORG ApS 
Stationsvej 8  -  Nordborg  -  Tlf. 74451711 

Storegade 15  -  Nordborg 

 

Serviceproblemer ? 
Ring til din 

el-fagmand ! 

Stationsvej  -  Nordborg 

Tlf. 74 45 05 33 

Kun åben 365 dage 

Langesø 

Storegade 27,  tlf.  73 63 10 10 

Holmgade 39 

Tlf. 74 45 14 57 
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Jeg fik en mail fra unionsrepræsentanten med nogle oplysninger om de p.t. 
tilmeldte hold, samt at man har besluttet at udskyde sidste frist for tilmelding 
til den 15. april. 
Godt at konstatere, at der synes at komme gang i sagerne! 

Vor dygtige og altid aktuelle redaktør Peter Glock dukkede forleden aften op 
og fik et billede af aftenens 9 fremmødte aktører. 
Glædeligt var det, at vor gode ven Erik Nørskov, som netop har fejret sin 70 
årsdag var mødt op og viste sig at være i fin form, når man betænker hans 
"liggen i vinterhi"! 
Det var lidt om de forløbne vintermåneder samt udsigten til det, der skal ske 
de kommende måneder. 
                                                                                                              Carl-Erik 

Ny hjemmeside og ny webmaster - igen 
Når den nye sæson starter her i april har vi garvede brugere af NB’s hjemme-
side længe fulgt med i en masse små og store ændringer på www.nordals-
boldklub.dk 
Nord-Als Boldklub skiftede kort efter nytår igen webmaster og får med dette 
skift igen et nyt hjemmeside-layout. Alle, der nu klikker ind for at se resultater, 
nyheder og søge information møder her en superfin hjemmeside.  
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Vor nye webmaster hedder Preben Lund Christensen og han er et kendt an-
sigt klubben. Han er primus motor i mangt og meget i klubben. Og nu med så 
meget skærm-arbejde (han har mange hjemmesider at holde styr på) burde 
ansigtet jo nok blive glemt. Men det regner vi da bestemt ikke med, idet Pre-
ben også sidder i vort ungdomsudvalg som sekretær. Og det kræver, at han 
viser sig ret ofte! 
 
Vi ser således frem til Prebens ideer på hjemmesidefronten og kan i den 
sammenhæng kun opfordre til, at samtlige i klubben fodrer Preben med infor-
mationer, fotos (stort set alle har mobil med kamera!) og andre input. Preben 
har godt nok tit sit kamera med rundt på anlægget. Og han skriver sandelig 
også en del nyheder. Men han kan ikke holde siden levende alene. Derfor er 
det meget vigtigt, at alle bidrager med input til siden. Også fra helt ”uventede 
kanter” – som spillere, trænere og forældre. Det ville glæde os meget med 
mere input herfra. 

                         Preben (tv) og Peter Glock - hjemmeside og fotograf-folk i NB 
 
Vor tidligere webmaster, Søren Vang Jørgensen, måtte af jobmæssigt grun-
de videregive opgaven. Derfor er NB meget taknemmelig over at Preben 
Lund Christensen med kort varsel kunne træde til. 
 
Held og lykke med projektet, Preben. 
                                                                                                                                Jens, formand 

Foto Jens Hansen 
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Stemningen har været rigtig god i afde-
lingen og på kvindesiden ser det rigtigt 
lovende ud. Det var fra træningsstarten 
lidt usikkert om vi kunne stille et dame-
hold, men et par nye ansigter og nogle 
gamle kendinge tilbage i folden, er det 
afgjort at vi får et 7-mandshold, som i 
denne sæson bliver dirigeret af Ulrik 
Lund. 
På Herre-siden har der været 18 spille-
re til træning i gennemsnit, hvilket gør 
at intensiteten til træning har været 
meget høj. Det har også bevirket at 
konkurrencen om pladserne på 1. hol-
det er blevet skærpet, både til gavn for 
1. holdet men helt sikkert også for 2. 
holdet. 
Det skal ikke være en hemmelighed at 
vi har haft store problemer med at fin-
de en træner/holdleder til klubbens 2. 
hold. Grunden hertil, vil vi ikke bruge 
kræfter på, men i stedet glæde os over 
at Kim Dyg Koch og Morten ”MOB” 
Knudsen sagde ja til at hjælpe med 2. 
holdet. De er begge erfarne fodbold-
spillere og ved hvad der kræves når 3 
point skal i hus. Helt fantastisk bliver 
det når man ser på de resultater der er 
opnået i træningskampene og ikke 
mindst når man oplever den gejst og 
det humør der er på holdet. Vi håber at 
dette forsætter sæsonen ud og med en 
1-0 sejr over Svenstrup i den første 
turneringskamp, kunne 2. holdet ikke 
få en bedre start.  

Nyt fra Seniorafdelingen 
Vi er nu gået i gang med sæsonen igen, efter at have holdt pause med turne-
ringsbold siden oktober sidste år. De sidste par måneder har været hårdt slid 
på lysbanen hver tirsdag, torsdag og lørdag. Og for kvindernes vedkomne om 
onsdagen.  

Taktikmøde i de nye omklædningsrum 

Opvarmning før kamp 

På udebane i Rødekro 

Endnu engang velkommen til Kim og Morten i seniorafdelingen. 
1. holdet har også spillet træningskampe med lige så gode resultater som 2. 
holdet. Mange spillere har fået chancen for at vise at de skulle stå på hold- 

Foto: K.D. 

Foto: K.D. 
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holdkortet til den næste 1.holdskamp.  
Uanset om man ikke er med næste 
gang, så bliver der stadig gået til den 
til træning. For bliver 1. holdet ramt af 
skader, karantæner eller afbud, jamen 
så er man klar til at gå ind og hjælpe til 
på højde med de andre. Og den ånd 
er utrolig vigtigt for os som afdeling og 
så sandelig også som klub. Desuden 
ligger den helt i tråd med seniorafde-
lingens målsætning for de to herre-
hold. Henning og Walter i Rødekro 

Også 1. holdet kom fra start med 3 point efter en sejr i Rødekro på 2-1. Så på 
det sportslige plan tegner der sig allerede et godt forår. Kriterierne er at det 
hårde arbejde på træningsbanen fortsætter. 
Seniorudvalget har i vinterperioden sammen med Peter Glock udarbejdet en 
folder til hver seniorspiller. Folderen er ment som et redskab til den enkelte 
spiller, hvori han kan finde nyttige informationer om afdelingen og klubben 
generelt. Den er blevet godt modtaget og vi vil sige mange tak til Peter for det 
store arbejde. 
 
Afdelingen er desuden involveret i ungdomsafdelingen, hvor flere af spillerne 
gør sig som trænere. Vi har også haft to mand med på nyligt afholdte dom-
merkursus. 
 
Desuden har afdelingen oprettet et Lotto-hold som hjælper Jørgen Nissen og 
hans Lotto-gruppe med at afvikle NB´s store Lottospil i Havnbjerg Aulaen. 
Det er dejligt at se så aktiv en Seniorafdeling, hvis målsætning også indehol-
der en  ”Yde før du kan nyde”. 
 
Som noget nyt vil der hver mandag blive lagt kampreferater fra 1. holdets og 
2. holdets kampe ud på hjemmesiden under siden ”Seniorhold”. 
 
Seniorudvalget barsler med mange nye idéer og dem vil i høre mere om se-
nere, enten via klubbens flotte nye hjemmeside eller her i Sporten. 
 
Til sidst vil vi gerne takke vores tidligere Dametræner Preben Christensen for 
hans indsats i Seniorafdelingen gennem de sidste år. Uden dig havde vi ikke 
haft Kvinde fodbold i NB i dag. Vi håber at få lige så stor glæde af dig i din 
nye funktion som webmaster på den flotte hjemmeside. 
Vi vil gerne ønske alle hold held og lykke her i foråret. 
 
På seniorudvalgets vegne 
Kristian Dreyer 
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Søndag den 29.marts blev 10 nye dommere ”udklækket” i Nordborg! 
Der blev afholdt kursus i NB’s klubhus over to weekender og nævnte dag 
blev dette billede taget med de nye ”sorte” dommere og kursuslederen Knud 
Erik Nyby fra Broager (stående t.h.). Kursisterne kam fra Midtals IF, Notmark 
SU, Svenstrup UF og Nord-Als Boldklub (med hele 6 deltagere). 

I dagene 13.-15.marts afholdt klubben sin populære NB Skole-Cup . 
Billederne viser en ”fyldt” hal under stævnet og Pernille, som holder pokalen, 
som hun ønsker at hendes far (spillede på et af lærer-/forældreholdene) vil 
vinde. Du kan hente flere billeder og oplysninger fra stævnet på NB’s hjem-
meside nordals-boldklub.dk og derfra via link til stævnets egen side. 
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NB – nu med ”klippekort” 
NB og Frisør Sacha  på Storegade 33 
i Nordborg har indgået en samarbejds-
aftale, hvor både klub og medlemmer 
kan nyde godt af ordningen. 
 
Afleverer man sit særlige 
”NB-klippekort” efter en klipning får 
man således en markering i kortet. Er 
kortet fyldt med 5 markeringer får man 
25 kr. i rabat på denne 5. klipning. 
Herefter beholder Frisør Sacha  kortet 
og man modtager et nyt kort. NB mod-
tager ligeledes 25 kr. i sponsorstøtte 
for hvert fyldt kort (5 stempler). 
Klippekortet fås i NB’s klubhus eller 
ved henvendelse til Frisør Sacha. Så 
husk at bruge kortet til gavn for både 
dig og NB. 
NB takker for støtten! Frisør Torsten Sacha er NB-Fan! 
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Læserbrev modtaget den 1.april  
 

Ken(dt) i Brøndby? 
Jeg har aldrig været i tvivl om, at NB er en super klub, med rigtig mange go-
de folk – og det lader åbenbart til at være kommet andre for øre – idet 1. april 
(nogen ville måske hævde det var lidt tidligere) lød meldingen: 
 

Ny mand i trænerstolen i Brøndby! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som billedet antyder, er det da et ansigt vi Ken-der til her hos os! 
 
Selvom det lyder utroligt, og vi dagligt præsenteres for kreative animationer 
af andre Ken-disser, er den altså go’ nok. Det er nemlig ligeledes lykkedes 
SPORTEN, at komme i besiddelse af afslørende billeder – det vil sige af sel-
ve det endelige - helt officielle og meget formelle ”hand-sake”-møde med vor 
formand midt på Brøndbys træningsanlæg – selv TV2 Sporten så måbende til 
og var vidner til denne meget mindeværdige og store stund i NB’s historie. 
Spillertruppen blev i øvrigt straks kritisk vurderet – mon der inden længe er 
transfers i luften i Brøndby!? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om det er den førnævnte dato, som spiller et lille puds skal være usagt, men 
øjne lyver som regel ikke – og dette historiske øjeblik er nu hermed foreviget 
for altid – for hvem ved, om vi nogensinde vil se en anden NB’er i Brøndbys 
varme trænerstol. 
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Der florerer ligeledes rygter omkring det økonomiske – hvad var transfersum-
men!? Passer det at dele af bestyrelsen i NB forlangte handlen annulleret, 
idet rygter ville vide, at vi skulle betale os fri af kontakten!? 
Svar på dette og evt. yderligere detaljer kan uden tvivl hentes hos de to impli-
cerede, men måske der er lusk med i spillet her – de blev senere set i højt 
humør ved VIP indgangen til Brøndby Stadion samt i det pulserende Køben-
havnske natteliv, såååå hvem ved hvad de 2 lige har haft gang i !? 

På vegne af en fortrolig kilde / Jesper Thomsen  

Vi ses til Fest-i-by 

7.-10.maj 

på ”Luffes Plads” i Nordborg 



20 

Ansvarlig redaktør 
Skribent, NB generel 
Skribent, senior/oldboys  
Distribution 

: Peter Glock 
: Jens Hansen 
: Jesper Thomsen 
: Ib Anthony 
: Benny Jørgensen 

74453179  
74491747 
74450890  
74450500 
25474123 

peterglock@sport.dk 
jens@danbonet.dk 
jesper_thomsen@danfoss.com 
ibanthony@mail.dk 
xpost@sport.dk 

Nord-Als Boldklub’s klubblad 

SPORTEN har ”fanget” U-17 holdet en træningsaften et par dage før de sam-
men med andre NB-hold drog til Holland for at deltage i et stort ungdoms-
stævne i byen Arnhem i påskedagene. 
Det bliver spændende at læse i næste SPORTEN hvad de har oplevet på 
denne tur. 


