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Klubbens  hjertestarter 

 
Nord-Als Boldklub har placeret en hjerte-
starter udendørs på væggen til venstre 
for indgangen til klubhuset. 
 

Oplysninger om hjertestarte-
ren: CardiAid hjertestarter CT0207RF 
med serienr. 314040323 
 

CardiAid er designet så den kan bruges af 
hvem som helst, hvor som helst. Det gør 
CardiAid til én af de mest brugervenlige 
hjertestartere på markedet. 
 

CardiAid tænder automatisk når låget 
åbnes. 
 

CardiAid har forudtilsluttede elektroder. Det er tidsbesparende og gør 
hjertestarteren lettere at bruge. 

CardiAid vejleder brugeren trin for trin via stemmekommandoer, illu-
strationer og lys. Det gør det nemt at udføre alle trin korrekt, selvom 
førstehjælperen har begrænset viden og erfaring. 

CardiAid guider brugeren til korrekt hastighed i hjerte-lunge-redningen 
(HLR) via metronomiske signaler. 

Enhver uvæsentlig funktion er udeladt på CardiAid hjertestarteren. In-
tet distraherende EKG display og ingen tænd/sluk knap. 

CardiAid er helt sikker at bruge! Det er ikke muligt at give elektrisk 
stød, med mindre hjertestarteren vurderer, at det er nødvendigt. 

Evt. yderligere oplysninger på: 

http://cardianordic.com/da-dk/hjertestartere 

N.B.’s kontaktperson: Jesper  Larsen: 

jesper_sporten@hotmail.com og tlf. 40550759 

http://cardianordic.com/da-dk/hjertestartere
mailto:jesper_sporten@hotmail.com
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Sportens budbringere 
Jens Lund  
Preben Christensen  
Fredy Naef  
Ib Anthony  
Karin Schmidt  

Formand  
Jesper Larsen  
Mobil: 40 55 07 59  
E-mail:  
jesper_sporten@hotmail.com  

 

Redaktør 
Preben Christensen  
Tlf. : 25 88 18 50  
E-mail: pc@pebbe.dk  

Distrubition  

Ib Anthony  
Tlf.: 74 45 05 00  
E-mail: iban@bbsyd.dk  

Adresseændring 
Mail: miw@werner.dk 

I sne og slud – Sporten skal 

ud 

 .... men vi oplever nogle gange, 
at der mangler navn og/eller 
adresser på postkasserne. For at 
vi kan levere Sporten til de rette 
modtagere, vil det være en 
STOR HJÆLP, hvis du lige check-
er at din postkasse har de kor-
rekte oplysninger. 
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Vi går et spændende år i møde 

Vi er nu allerede godt inde i 2020 

og bolden ruller enten inden – eller 

udendørs for de fleste hold. Jeg hå-

ber at I alle sammen er kommet 

godt ind i det nye år og at I alle er 

klar til endnu et NB år, som jeg lo-

ver, bliver spændende.  
 

 Der er flere spændende tiltag som 

forhåbentlig vil gøre gavn for vores 

klub i 2020 og heraf bør nævnes:  
 

I efteråret 2019 slog bestyrelsen 

stillingen som sportschef i NB op. 

Bestyrelsen mente at en sportschef 

ville være en givtig vej at gå, for at 

udvikle klubben sportsligt, men kun 

hvis den rette søgte stillingen. Det 

skete heldigvis og Hans Jørgen Han-

sen kunne således præsenteres som 

ny sportschef i NB. Han starter for 

alvor sit arbejde i foråret 2020. Det 

bliver spændende at følge hvilken 

effekt det vil få på klubben fremad-

rettet.  
 

E-fodbold starter op i NB! Fra 

foråret har NB tilmeldt sig DBU Jyl-

lands E-fodbold turnering. I første 

omgang er to hold tilmeldt, men 

bliver det en succes er vi klar til at 

melde flere hold til i efteråret. I E- 

fodbold turneringen dystes i FIFA på 

Playstation i hold af to spillere. Der 

dystes mod andre fodboldklubber 

ved stævner. Programmet for tur-

neringen offentliggøres i løbet af 

marts måned. Vi har investeret i en 

Carlsberg Gaming Arena bestående 

af 50 tommer skærm, Playstation 4, 

kunstgræstæppe, læderpudder, det 

nye FIFA spil og controllere. For 

øjeblikket arbejdes der på en place-

ring for Gaming Arenaen. Jeg tror 

på dette kan blive stort og jeg er 

stolt af at vi som klub i løbet af 

2020 kan tilbyde vore medlemmer 

denne aktivitet. Det er vigtigt at 

pointere at hvis man vil spille E-

fodbold i NB, skal man samtidig væ-

re medlem og som minimum træne 

fodbold en gang om ugen. Således 

sikrer vi at E-fodbold kombineres 

med bevægelse.  
 

 

Formanden har ordet 



Formanden har ordet 
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I foråret 2020 vil der igen være 

serie 2 fodbold på Langesø stadion, 

når 1. holdet igen er at finde i serie 

2 og det med et nyt trænerteam. 

Kristian Dreyer og Klaus Kjærgaard 

vil således styre NB’s drenge i serie 

2.  
 

I slutningen af januar afholdt vi tra-

ditionen tro klubbens ordinære ge-

neralforsamling i klubhuset. Inden 

den officielle del var der fællesspis-

ning i NIC’s cafeteria. Hele 44 NB’e-

re deltog i fællesspisning og gene-

ralforsamling, hvilket er et utroligt 

flot deltagerantal. -og hvad der er 

endnu flottere er at det høje delta-

gerantal faktisk er en lige så fast 

tradition, som biksemaden til fæl-

lesspisningen.  Der kan læses mere 

om generalforsamlingen andet steds 

i dette blad, men jeg gerne frem-

hæve to afsnit fra min beretning, 

som kan læses i sin fulde længde på 

hjemmesiden:  
 

Ved 2019´s indberetning af 

medlemstal til DIF og DGI indberet-

tede NB et medlemstal på 290 akti-

ve fodboldspillere. I indrapporterin-

gen af medlemstal tælles alle som 

har været medlem af NB i mindst 3 

måneder også selvom de ved indbe-

retningstidspunktet er udmeldt. 

Denne indberetningsmetode skaber 

et billede af hvor mange fodbold-

spillere der findes i den enkelte klub 

på et helt kalenderår. NB’s indbe-

retning i 2018 til DIF og DGI var på 

314 medlemmer. Tallene viser såle-

des et fald i medlemstallet fra 2018 

til 2019. Jeg er ikke bekymret for 

NB’s evne til at fastholde medlem-

merne og ej heller for evnen til at 

tiltrække nye medlemmer. Klubbens 

tre afdelinger, ungdom, senior og 

old boys, har gennem en årrække 

gjort en stor indsats for at rekrutte-

re nye medlemmer. Stabiliseringen 

af medlemstallet, dvs. fastholdelsen 

af medlemmer er absolut mere 

krævende end rekrutteringen. Det 

er arbejdet med at fastholde spiller-

ne, som afdelingerne hele tiden er i 

gang med, samtidig med at de skal 

sørge for at sikre kvalitet for det 

enkelte medlem og forny sig. Det 

skal være et sjovt fællesskab, lære-

rigt, udfordrende og give oplevelser 

at gå til fodbold. Jo, det er ikke let 

at være forening eller fritidstilbud i 

dag, men det gør blot arbejdet de-

sto mere spændende og udfordren-

de. Vores afdelinger har som jeg ser 

det, været dygtige og iderige i løbet 

af 2019 og har skabt nogle fantasti-

ske rammer for alle; spillere, træ-

nere, forældre, ledere og tilskuere. 
 

NB kom ud af 2019 med et over-

skud på 100.426 kr., hvilket er 

yderst tilfredsstillende og langt over 

forventning. Bestyrelsen havde i 

budgettet sat 120.000 kr. af til jubi-

læumsarrangementer. Det viste sig 

dog at langt de fleste arrangemen-

ter også økonomisk blev en stor 

succes. Her bør retro julbal naturlig-

vis nævnes som alene gav et over-

skud i omegnen af 100.000 kr.  



Udover retro juleballet skyldes det 

positive resultat primært klubbens i 

2019 største indtægtskilde, nemlig 

Lotto. NB’s lottospil har i 2019 over-

gået sig selv, været en enestående 

indtægtskilde og har afleveret hele 

206.673 kr. Det er et enormt stort 

afkast, som må tilskrives de frivilli-

ge omkring lottospillet som onsdag 

efter onsdag yder en stor indsats og 

som får spillet til at køre. Uden ind-

tægterne fra Lotto var NB ikke den 

klub som den er. Indtægterne bety-

der bl.a. at vi formår at holde kon-

tingentet i den lave ende og at vi 

giver spillere og trænere muligheder 

for oplevelse og kurser.  En anden 

indtægt som overraskede positivt 

var det kommunale tilskud fra Søn-

derborg Kommune. Tilskuddet ud-

regnes hvert år efter en fordelings-

nøgle, hvorfor det kan svinge fra år 

til år. Det kommunale tilskud endte 

på 86.396 kr., som bl.a. godtgør 

uddannelse af trænere. Således 

gennemgik 7 NB trænere DBU’s B1 

kursus i foråret 2018 og udgifterne 

herfor blev godtgjort af kommunen i 

2019. Desuden må det bemærkes 

at Fest i By igen igen kom ud med 

et flot overskud på 58.207 kr. Det 

er et stort arbejde at holde Fest i By 

og derfor også dejligt og velfortjent 

at det giver et godt økonomisk af-

kast. Det er vigtigt for mig at be-

mærke at NB gennem 2019, ikke 

har sparet på udgifter. Desuden 

giver et sådan flot overskud klub-

ben mulighed for at investere i vo-

res medlemmer i 2020 og det vil 

uden tvivl og tøven komme til at 

ske.  
 

Jeg vil glæde mig til at følge alle i 

NB i 2020 og så glæder mig til at 

hilse på og snakke med så mange 

af Jer som overhovedet muligt. –og 

har du en god idé til nye tiltag, for-

bedringer eller ønsker du at være 

frivillig, så prik mig eller et andet 

bestyrelsesmedlem på skulderen, vi 

har altid tid til en snak!  
 

Jeg ønsker alle en rigtig god forårs-

sæson 

Jesper Larsen 
Formand  

Nordals Boldklub 

Formanden har ordet 
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Bestyrelsen 2020 

 

Formand  Jesper Larsen  

Kasserer  Michael Werner  

Ungdomsformand  Jørgen Bundgaard  

Seniorformand  Lars Møllerskov  

Oldboysformand Jesper Smidemann 

Bestyrelsesmedlem Jakob Sigsgaard  

Bestyrelsesmedlem  Anders Ebsen  

Bestyrelsesmedlem  Ken Christiansen 

Bestyrelsesmedlem  Thom Jørgensen 

Bestyrelsessuppleant  Poul Erik Antonisen 

Bestyrelsessuppleant  Ken Wonsyld  
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Bliv spilleklar til 2020 
sæsonen for bare 
300kr. 
NordAls Boldklub præsente-
rer igen i år et flot tilbud 
om spillersæt til alle spillere 
iUngdomsafdelingen. 
Kravet er at du har betalt 
dit kontingent for indevæ-
rende sæson. 
 

Spillersættet består af: 
• Hættetrøje 
• Lange bukser 
• Tshirt 
• Shorts 
• Sokker 

 

Det er det helt nye Hum-
melsæt 2020 model.  
Alle sæt er inkl. NBlogo på 
trøje og t-shirt, og NB giver 
tilskud for ét sæt pr. spiller.   

(Vejl. udsalgspris er 
1.050kr.)  
Du kan også få dit eget 
navn på tøjet! 
 

Din pris er 300kr. for 
HELE sættet (5 dele) 
Tøjet bestilles og købes 
hos Bundgaard Sport i 
Nordborg.  
Kom ind og prøv og 
bestil allerede nu.  
 

(de lange bukser leveres i 
starten af 2020 – resten fås 
nu) 
 



Nordals Skolen spiller bold efter skoletid 
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Hver fredag kl. 14 mødes 29 elever 

fra Nordals Skolen og spiller fodbold 

sammen på fodboldlinjen. Fodbold-

linjen er for både piger og drenge 

og det hele foregår efter skoletid 

fredag eftermiddag i hallen ved Nor-

dals Skolen.  

 

Det er fedt at mødes efter skoletid 

og spille fodbold og være sammen 

med vennerne. –og det er også fedt 

at være sammen med to af vores 

lærere på en anden måde end i sko-

len, siger Valdemar Bundgaard og 

Stinna Jensen, som går i 9. og 8. 

klasse på Nordals Skolen.  

 

Nordals Skolen har i en årrække 

tilbudt fodboldlinje for udskolingen, 

som en del af linjefagsundervisnin-

gen på skolen. Nye og anderledes 

krav til bl.a. eksamener i udskolin-

gen betød at linjefagsundervisnin-

gen måtte tænkes om, hvorfor fod-

boldlinjen ikke længere kunne være 

en del af skoledagen.  

 

Børnene efterspurgte simpelthen 

fodboldlinjen og fællesskabet på 

tværs af årgangene og det ville vi 

selvfølgelig gerne honorere. Samti-

dig ser vi det også som en stor ge-

vinst for både os og børnene at vi 

kan være sammen på en anden må-

de udenfor skoletiden, siger Kim 

Hansen som er udskolingslærer på 

Nordals Skolen og fodboldtræner i 

Nord-Als Boldklub i fritiden.  

 

Fodboldlinjen er et frivilligt, men 

forpligtende tilbud til børnene som 

går i 7.-9. klasse. Det er frivilligt 

om man vil være en del af fodbold-

linjen, men er man meldt til, så for-

pligter man sig også til at komme. 

Lige som tidligere samarbejder Nor-

dals Skolen med byens fodboldklub, 

Nord-Als Boldklub omkring linjen. 

Fodboldklubben stiller materialer og 

frivillige timer til rådighed.  

 

Vi har faciliteterne på skolen til at 

have et sådan tilbud, hallen er per-

fekt til fodbold om vinteren. -og når 

børnene efterspørger samvær på 

tværs af årgangene og idræt, ja så 

var der for mig ingen tvivl. Fodbold 

er her rammen, men fællesskabet 

blandt de unge er det primære og 

det vil vi voksne på skolen gerne 

være med til at dyrke også efter 

skoletid, siger viceskoleleder på 

Nordals Skolen Frank Andersen.  

 

De voksne som er tilknyttet fod-

boldlinjen på Nordals Skolen er ud-

over at være lærere på skolen også 

fodboldtrænere i deres fritid. På 

fodboldlinjen og på Nordals Skolen 

er alle velkomne. Man behøver ikke 

gå til fodbold i forvejen, ej heller gå 

på Nordals Skolen for at være med. 

Lysten til at være en del af et 

stærkt og betydende fællesskab 

skal være drivkraften.  
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Futsal herresenior  

 



Generalforsamling 2020 

Fredag d. 31. januar afholdt Nord-
Als Boldklub sin ordinære general-
formsaling i NB’s klubhus.  
Hele 44 medlemmer mødte op og 
alle deltog i den hyggelige fælles-
spisning i Nord-Als Idrætscenters 
cafeteria inden selve generalfor-
samlingen gik i gang. Traditionen 
tro stod menuen på biksemad.  
 

Der var i øvrigt deltagelse af tre 
æresmedlemmer, nemlig Peter 
Glock, Carlo Meyer og Poul Lyngkil-
de. 
Et deltagerantal på hele 44, vidner 
om at NB’s generalforsamling er et 
tilløbsstykke og om at klubbens 
medlemmer sætter en ære i, at føl-
ge med i årets gang i deres klub. 
Derudover nyder medlemmerne det 
hyggelige samvær, som generalfor-
samlingen i aller højeste grad også 
rummer. Som afslutning på den 
officielle del, blev der traditionen tro 
serveret lagkage, kaffe og rødvin, 
samt trukket lod i NB´s støttemed-
lemslotteri.  
 

Tidligere NB leder Mogens Chri-
stensen blev valgt som dirigent og 
skulle dermed styre forsamlingen. 
Dette klarede han på fornemste vis.  
 

NB-formand Jesper Larsen lagde i 
sin beretning vægt på klubbens ini-
tiativer og tiltag for at rekruttere og 
fastholde medlemmer og glædede 
sig over at klubben har fundet den 
rette sportschef. Desuden gennem-
gik han jubilæumsåret 2019, hvor 
klubben rundede de 50 år og hvor 
jubilæet blev markeret med 10 ar-
rangementer. Senere modtog Carl 
Erik Rasmussen klapsalver og aner-
kendelse fra forsamlingen, for at 
have revideret samtlige NB-
regnskaber gennem tiden dvs. 50 

regnskaber. Carl Erik Rasmussen 
fortsætter i øvrigt som klubbens 
ene revisor.  
Tilslut takkede NB formanden arkiv-
gruppen for deres store arbejde 
med arkivportalen.  
 

Senere lagde ungdomsformand Jør-
gen Bundgaard vægt på ung-
domsafdelingens store aktivitetsni-
veau og mange frivillige kræfter. 
Herefter var det seniorformand 
Lars Møllerskov og oldboysfor-
mand Jakob Steinvigs (denne 
gang med Jesper Larsen som vikar) 
tur, hvorefter kasserer Michael 
Werner fremlagde et flot regnskab 
med overskud for 2019, samt bud-
get og kontingentsatser for 2020. 
Klubbens flotte overskud investeres 
krone for krone i medlemmerne i 
2020. 
 

Der var nyvalg til Jesper Smide-
mann som afløser Jakob Steinvig 
som oldboysformand. Desuden blev 
Martin Nissen valgt som seniorud-
valgsmedlem, mens Jakob Steinvig 
blev nyt oldboysudvalgsmedlem i 
stedet for Alfred Hansen.  
 

I øvrigt var der genvalg til:    
Ungdomsformand : 
Jørgen Bundgaard 
Kasserer : 
 Michael Werner 
Bestyrelsesmedlem : 
Ken Christiansen 
Bestyrelsesmedlem : 
Thom Jørgensen  
Suppleant : 
Ken Wonsyld 
 Revisor  : 
Carl Erik Rasmussen 
 

Se bestyrelsens sammensætning 
side 6 
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Generalforsamling 2020 
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Damefodbold 2020 

NYT DAMEHOLD 

SÅ ER DER IGEN ET DA-

MEHOLD I NB.  
I år prøver vi at starte et damehold 

op igen i NB. Efter et par års pause 

fra fodboldbanen vender jeg tibage 

som senior dame træner.  
 

Vi er et nyt hold med en masse nye 

spillere og nogle af de damespillere 

jeg har trænet før er også vendt 

tilbage. Vi spænder bredt alders 

mæssigt, den yngste er 15 og den 

ældste er 36.  
 

Vi satser på at starte træning op i 

starten af marts og tager på træ-

ningslejr sammen med senior her-

rer d. 20-21 marts.  
 

Jeg glæder mig utrolig meget til at 

starte op igen og se hvad pigerne 

kan. Alle er velkomne og skulle man 

nu sidde derude og godt kunne 

tænke sig at spille er der i forårs 

turneringen fri kontingent til alle 

dame senior spillere.   
 

Jeg håber at se en masse til første 

træning  som  bliver d. 9 marts. Vi 

træner på lysbanen fra 18.30 – 

20.00. 
                                  Brian Wind  

Dameholdet 2012 
Bagerst fra venstre: 
Jan Skov Petersen, Malene Poulsen, Line, Tanja Mathiesen, Mette Hedegaard, Christina Hansen 
Michaelsen, Brian Wind 
Forrest fra venstre: 
Cecilie Esbjerg, Mette Behrendt, Sofie Billerbeck, Dorthe Fine, Tina Moos  
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Seniorafdelingen 2020 
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Seniorafdelingen har i vinterhalv-

året/jan.2020 haft 1 hold med i 

futsalturneringen. 
 

Holdet sikrede sig en flot 2. plads, 

som efterfølgende gav adgang til 

region 4 kval.-stævne i Rødding.  
 

Der blev det til en 5. plads/5 hold. 

Forårssæsonen blev for seniorher-

rer skudt igang torsdag d. 9. januar 

2020(27 fremmødte).. 
 

Der blev spillerne præsenteret for 

træningen/spillestilen og de værdier 

som Vi trænere ville bygge senior-

afdelingen op omkring. Efterfølgen-

de var der træning på lysbanen og 

da den var overstået, da ventede 

der aspargessuppe/hygge i klubhu-

set. 
 

Der trænes om  tirsdagen fra kl. 

19.00-21.00 på lysbanen v/

Nordalshallen og om torsdagen fra 

kl. 19.00-20.30 på kunst i Guderup. 

Alle nye/gamle spillere er velkom-

ne. 
 

Lige nu spilles der træningskampe 

hver weekend, så spillerne kan bli-

ve kampklar til forårssæsonen sky-

des igang. 
 

Fra fredag d. 20. marts til lørdag d. 

21. marts tager seniorherrerne på 

træningslejr i Løgumkloster/

Klosterhallerne. 
 

Spillerne glæder sig meget til igen 

at skulle spille fodbold på Langesø 

Stadion foran et som altid, fanta-

stisk hjemmepublikum.  
Lars Møllerskov 

Holdleder 2. holdet 
Bo Rasmussen 

Træner 2. holdet 
Lars Møllerskov 

Træner damer 
Brian Wind 

Træner 1. holdet 
Kristian Dreyer  
Klaus Kjærgaard 
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 Lottospil 

Hver onsdag kl. 18.30 afholder Nord-Als Boldklub lotto-
spil i kantinen på Udviklingshuset HR  
(tidl. Havnbjerg skoles aula). 

Der er kontante pengepræmier på over kr. 14.000 og 
herudover er der flotte kødvarer fra Slagter 
Nielsen, Langesø. 

Vi spiller Københavner Banko, 1-2-3 spil, Super-
Chancen, Den lyserøde og Den gule med mulighed 
for dobbelt gevinst m.m.   

Der kan købes kaffe, sodavand, franskbrød og kage til 
populære priser. 

Vi ses til NB’s lottospil ! 
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Årets NB’er 2019 
Gitte Mathiesen 



NB piger og drenge U14 og U15 
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20 drenge og piger til den første udendørs træning i blæsevejr og smadder.  

https://www.facebook.com/groups/1016905611665417/?ref=group_header
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DBU Fodboldskole 2019 
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NB AFHOLDER FODBOLDSKOLE 
Vi håber ikke, at det er gået din næse forbi, at klubben i uge 28  af-
holder DBU Fodboldskole i Nordborg. 
 
Køb din billet til DBU Fodboldskole 2020 fra mandag den 2. decem-
ber 2019 kl. 10.00. 
 
På fodboldskolen får du: 
- Fem dage med fodboldtræning fra kl. 9.00 - 15.00 
- Nyt og forbedret træningsprogram, der tager udgangspunkt i 
xDBU’s børne- og ungdomstræneruddannelse 
- Tøjpakke fra hummel 
- SELECT TALENTO-bold 
- Drikkedunk 
- Diplom 
 
Prisen for det hele er kun 879 kr. og du køber din billet lige her: 
https://fodboldskole.dbu.dk/for-deltagere/tilmelding/?id=6046  
 
Ps. Alting er sjovere sammen med vennerne! Sørg endelig for at 
prikke holdkammeraterne på skulderen og mind dem om, at de og-
så skal tage med på fodboldskolen til sommer! 

DBU Fodboldskole 2020 

https://fodboldskole.dbu.dk/for-deltagere/tilmelding/?id=6046


Regionsmestre 
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U15-Regionsmestre efter tre sejre og en uafgjort. 

Bundgaard  

SPORT & TØJ 
Storegade 34 - 6430 Nordborg 
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Sporten nr. 2. 2020 udkommer i juni. 
Indlæg kan sendes til sporten@nordals-boldklub.dk 
 

 

Bliv støttemedlem i NB 
Nord-Als Boldklub er i gang med en fantastisk udvikling både på senior- og 
ungdomsiden. Dette betyder, at der skal mange penge til for at drive klub-
ben. Dette kan du hjælpe med ved at blive støttemedlem for kun 150 kro-
ner om året. 
 

Alle skal kunne være en del af Nord-Als Boldklub, lige meget om man er en 
stor fodboldspiller, en trofast fan eller bare en, der vil støtter op om klub-
ben. 
 

     - Som støttemedlem opnår du en række fordele: 
     - Adgang til klubbens generalforsamling (dog uden stemmeret). 
     - Nord-Als Boldklubs medlemsblad Sporten tilsendt på hjemadressen 
     - Personligt medlemskort 
     - Adgang til klubbens arrangementer 
     - Fællesskab med alle klubbens medlemmer 
 
Blandt klubbens støttemedlemmer trækkes der hvert år lod om 
kontante præmier. 
Halvdelen af årets kontingent – dog. min. 5.000 kr. – uddeles som 
præmier. 
Lodtrækningen sker i forbindelse med generalforsamlingen. 
 
Kontaktperson : Michael Werner 
Mobil : 30 54 35 65 

callto:+4574450500

