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Årets Juletræ
købes hos SØFTEN GF

Vi gentager sidste års succes
Tilbud
Vælg lige præcist det træ du synes er smukkest, fæld
selv eller få hjælp af os.
- vælg blandt 600 træer (Normannsgran)
- vælg mellem mange størrelser
- vi sælger billigt: 150-200 kr. (efter størrelse)
- vi udbringer gerne mod gebyr: 25 kr
- kan også købes via SGF Fodbold`s web-shop:
www.SGF-fodbold.dk/shop
Alle lørdage & søndage i december. Kl. 10.00-15.00.
2./3. december, 9./10. december, 16./17. december.
Salgssted: Rønbækvej 42 (vejen mod Grundfør, og få meter fra Århusvej).
På pladsen er der mulighed for lidt varmt gløgg, varm chokolade
og æbleskiver.
Du kan betale med: Kontanter og MobilePay.

Telefontorvet 10, 8000 Aarhus
Vittenvej 90 . DK 8382 Hinnerup . Tel. +45 8764 6464

Samsøvej 34, 8382 Hinnerup. Tlf. 86 98 33 44
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Ekkovej 4, Søften

Tilbageblik på året, der gik…
Nu hvor året er ved at rinde ud, er det
tid til at se tilbage på, hvordan 2017 er
gået. Der har igen i år været stor aktivitet
i SGF.
På idrætsanlægget ved Neptunvej har
der hele sommeren været stort pres på
banerne. Det våde efterår har gjort det
svært at afvikle turneringskampe samt
opretholde træningen. Der er udarbejdet
et projekt med at flytte hele anlægget
syd for byen ved Engdalsvej, så der også
i fremtiden vil blive plads til at rumme
såvel de gamle medlemmer samt de nye
beboere, som flytter til byen. Kommunen
har lavet en tidsplan for projektet, som
forventes at stå færdigt i 2021.
På tennisanlægget har der også været
stor aktivitet både i senior- og ungdomsafdelingen, men også her har der
været udfordringer med den store nedbørsmængde.
Petanque-afdelingen har hygget sig
med stort set samme medlemstal som
tidligere år.
I Præstemarkhallen er bordtennisafdelingen godt i gang som sæsonen, alle
pladser er fyldt op.
Badmintonafdelingen er kommet godt
fra start på sæsonen, men der er plads til
flere. På seniorsiden er samarbejdet med
HOG fortsat i Team Favrskov Badminton.
Håndboldafdelingen fortsætter holdsamarbejdet med GUI, HOG og KIF i
Team Favrskov Håndbold. Her er medlemstallet stigende, og især ungdomsholdene klarer sig godt.
Alle indendørs afdelinger har det seneste år været tidsmæssigt presset grundet
tagkollapset i Rønbæk Idrætscenter, men
opbygningen ser ud til at gå planmæssigt, så hallen bliver klar til påsken i 2018.
SGF har her i efteråret opstartet en ny
afdeling, Senior Idræt, hvor alle efter
lønnere, førtids- og folkepensionister i
hal 2 i SKIC. Se annoncen andet steds i
bladet.
SGF´s venner har igen lavet et stort

stykke arbejde og samlet mange penge
ind til glæde og gavn for vores børne- og
ungdomsspillere. Med vennernes støtte
er det muligt at give spillere tilskud til
oplevelser ved udenbys stævner.
Sponsorudvalget har i årets løb lavet et
stort arbejde, så alle vores afdelinger kan
blive i stand til at tilbyde deres medlemmer gode sportslige tilbud til rimelige
kontingenter. Vi er glade for samarbejdet
med vores hovedsponsor, Sparekassen
Kronjylland, samt alle de øvrige sponsorer, som på en eller anden måde har
støttet SGF i det forløbne år. Støt vore
sponsorer, de støtter os.
Hovedbestyrelsen vil gerne nu, hvor
året er ved at rinde ud, takke alle frivillige
ledere, trænere, bestyrelsesmedlemmer,
sponsorer samt SGF´s venner, for deres
store arbejde i klubben.
Uden jeres hjælp og støtte ville det ikke
være muligt at udføre alle de aktiviteter,
som der sker i afdelingerne.
Hovedbestyrelsen
Søren Peter Poulsen

advokat (L) Niels Søndergaard
advokat (H) Jette Jessen
advokat (L) Kirsten Skodborg
Bogøvej 15, 8382 Hinnerup
Tlf. +45 87 64 11 11
E-mail: hinnerup@ret-raad.dk
www.ret-raad.dk/Hinnerup
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SGF’S VENNER

PETANQUE

SUSANNE ESPERSEN, 86 98 79 40

LILI PUJOL, 86 98 56 83

Julenyt fra SGF's Venner
Indlæg SGF´s Venner december 2017
I skrivende stund er vi kommet til tiden
med tidlig mørke og hygge inden døre.
Det er også blevet tid til salg af SGF´s
Venners julekalender – en kalender med
foto af en masse sportsglade børn (mon
de kan finde sig selv á la ”Find Holger”?).
Det er muligt at vinde fine præmier på
kalenderen – obs. nummeret på bagsiden!! Vinderliste offentliggøres i Rema
den 12/12.
1. søndag i advent (3/12) var der
Juletræsfest i Forsamlingshuset efterfulgt
af tænding af byens Juletræ. Desværre
havde Julemanden så travlt med juleforberedelser, så han ikke kunne komme.
Heldigvis kunne hans søde Julekone
komme og synge og lege med børn, forældre og bedsteforældre og hun havde
også taget slikposer med!
Tidligere på efteråret har Vennerne
været beskæftiget med Ålegilde i
Forsamlingshuset, bemanding af pølsevognen ved Søften Revyen, ligesom der
har været gang i udlejning af telte mm.
Alle disse tiltag kan ikke udføres uden
alle vores hjælpere, så STOR tak til dem.
Vi vil gerne ønske dem, deltagere ved
arrangementer og alle vore sponsorer en

SGF - PETANQUE SPILLER

Spilletidspunkt:
Tirsdag fra kl. 19.00 / Søndag fra kl.10.00
på vores dejlige anlæg ved klubhuset på Neptunvej.
Kom og se hvad det går ud på.
I kan altid låne kugler og vi hjælper jer meget gerne i gang.
Det tager kun et par minutter at lære reglerne.

rigtig Glædelig Jul ogog Godt Nytår og
tak for hjælpen i 2017.

Fastelavnsfest
Det bliver snart tid at tænke på aktiviteter
til næste år.
Vi starter med Fastelavnsfesten i SKIC
den 11/2 - 2018. Vi håber at se rigtig
mange udklædte børn til tøndeslagning
mm.

Reminder
Obs., der er stadig nogle, der endnu
ikke har indbetalt deres sponsorbeløb
til Cykelløbet. Det er helt sikkert en forglemmelse?!
Alle beløb går ubeskåret til børne-og
ungdomsidrætten i Søften.

Medlemslotteriet
Januar:
Februar:
Marts:
April:
Maj:
Juni:
Juli:
August:
September:
Oktober:
November:
December:

nr. 449
nr.
55
nr. 939
nr. 313
nr. 242
nr. 655
nr. 1153
nr. 122
nr. 800
nr. 167
nr. 643
nr.
64

Har du et af ovennævnte numre
og medlemskontingentet er betalt,
har du vundet 400,-kr.
Gevinsten kan afhentes hos
kasserer Hans Jørgen Andersen,
Stjerneparken 13, Søften.

Petanquesæsonen blev afsluttet med hyggeligt samvær den 27. august.

Petanqueturneringen er afsluttet
En ganske våd sommer har dog ikke
holdt Petanquespillerne væk fra banerne.
Sæsonen blev afsluttet med ”mester
skaber” den 27. august hvor vi var begunstiget med sol hele dagen.
Igen i år kunne Josè Pujol trække sig tilbage til den sociale del af mesterskaberne
med ”pokalen” under armen.

Josè Pujol vandt årets sociale "pokal".
Vi er nu gået i ”vintermode” men er klar
igen til forår dog afbrudt af den traditionelle julefrokost den 20. januar
Glædelig jul og godt nytår fra Petanque

og HUSK! Petanque er for alle
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FODBOLD
MORTEN LÜBKER, 24 84 46 55

Et tilbageblik på efterårssæsonen 2017
i seniorafdelingen
Efterårssæsonen 2017 har været et mærkeligt og vejrmæssigt fugtigt bekendtskab, som desværre endte med to nedrykninger, men også med godt spil og en
optimistisk fornemmelse for fremtiden.
På herresiden startede sæsonen flot for
Jyllandsserien med syv point i de første
kampe. Men en smal trup, flere skader
end vi har haft i flere sæsoner, to stamspillere der tog til udlandet for at studere
samt en virkelig stærk pulje, betød at det
ikke var muligt at følge op på den gode
start, og efter en stribe nederlag var nedrykningen desværre en realitet. I sæsonens sidste kamp kom DGL2000 på besøg
i en kamp, hvor der også skulle siges farvel til fire stamspillere, som efter lang og
tro tjeneste på klubbens førstehold havde
sidste kamp. (Se mere på vores hjemmeside og på facebook).
Mange tilskuere var mødt op for at støtte holdet i sæsonens sidste kamp, og de
blev belønnet med en 3-0 sejr. Det har i
det hele taget været rart at se den opbakning der har været omkring holdet, selv
om resultaterne ikke har været positive
hele sæsonen. Bliv endelig ved med det.
Serie 5 startede sæsonen modsat Jyllandsserien og indkasserede tre
nederlag i sæsonens første tre kampe,
inden den nye mand i trænersædet, Lars
Dinesen, og spillerne fik holdet ind på en

MURERARBEJDE
Såvel nyt som reparationer udføres

Murerfirmaet Klemmensen ApS
Merkurvej 1, Søften, 8382 Hinnerup

Tlf. 86 98 70 21

Rene mobil 40 76 70 21
mail: klemmensen@webspeed.dk
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Gamle stjerner på pension efter 3-0 sejr mod
DGL2000.
vinderkurs, og sæsonen sluttede med en
godkendt andenplads.
Inden sæsonens sidste udekamp kunne
Martin Lübkers tropper i damernes
Jyllandsserie med en sejr sikre sig en flot
andenplads i puljen. Desværre blev det
ikke til den forventede sejr, og sæsonen
sluttede med en femteplads i en meget
tæt pulje.
Vores nyoprykkede hold i serie 1 måtte
erkende, at der er et spring fra serie 2 til 1
og må desværre en tur ned i serie 2 igen
efter en sæson, der ikke bød på mange
point, men på mange gode oplevelser og
godt sammenhold. Et sammenhold der er
gennemgående i dameafdelingen.
Nu er turneringen lagt bag os, og
afslutningsfesten veloverstået, men dermed er det ikke slut med aktiviteter
i senioraf
delingen. Der trænes vinteren
igennem en gang i ugen, og så er der
den traditions
rige juleboldturnering d.
24/12. Der er også juletræssalg, træneropstartsmøder og et enkelt hold tilmeldt
i futsalturneringen. Vi er også allerede
i fuld gang med at planlægge næste års

Her ses dame serie 1 holdet som desværre må spille serie 2 fra næste sæson.
sæson, og det er med optimistiske øjne vi
ser frem mod 2018.
Her hvor året synger på sidste vers vil
jeg gerne ønske god jul og godt nytår og
sige tak for 2017. Tak til spillere, trænere, de mange tilskuere, der kommer og

støtter vores hold weekend efter weekend og ikke mindst vores sponsorer –
husk at støtte dem, de støtter os.
Glædelig jul & godt nytår!
Peter Madsen
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U15 pigerne tog på fodboldtur
til Barcelona
Vi var i efterårsferien 2017 i Barcelona med vores fodboldhold. Vi deltog i
Costa Brava Cup og spillede i alt 5 kampe. Vi spillede ikke optimalt, men det
gode humør kom hurtigt igen.
Artikel skrevet af: Terese Hallingdal, Josefine
Olesen og Nicoline Hansen

Sagrada Família & La Rambla
Lørdag havde vi hele dagen inde i
Barcelona centrum, hvor vi startede ud
med at shoppe på Ramblaen, byens gågade. Solen skinnede og det var dejligt
varmt, vi holdte nogle pauser undervejs,
for at få noget at drikke og spise.
Efter et par timers shopping, skulle vi
videre. For at komme hen til Sagrada

Der var arrangeret bustur ind til Camp Nou, hvor vi gik rundt og så det fantastiske stadion.

Senior
idræt

Nyt i Præstemarkhallen/SKIC
Senior idræt for alle efterlønnere, førtidseller folkepensionister i hal 2 i SKIC.
Torsdage fra kl. 09.30 – kl. 11.30.
Har du lyst til at dyrke motion
i dagtimerne,så kom til senior idræt
om torsdagen.
Man bliver ikke inaktiv af at være gammel
– man bliver gammel af at være inaktiv.
Har du spørgsmål til aktiviteten,
så kontakt
Søren Peter Poulsen på
tlf. 4093 9854.
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Afslapning ved hotellets pool.
Família, gik vi 3 km gennem byen.
Sagrada Família er en utrolig smuk
kirke, og det var en meget stor oplevelse
at se den. Vi nød alle sammen rundvisningen, på trods af den lange gåtur.
Ud over at shoppe og se Sagrada
Família, brugte vi dagen på at fejre en af
vores holdkammeraters fødselsdag.

Camp Nou
Mandag efter vi havde spillet vores første
kamp, skulle vi med bus ind til Camp
Nou, hvor vi skulle rundt og se stadion.
Vi fik taget en helt masse billeder, og det
var en helt vild oplevelse for os.
Onsdag skulle FC Barcelona spille
Champions League kamp mod
Olympiakos, så vores træner og hold-

ledere havde sørget for, at vi kunne
komme ind og se kampen. Vi skulle med
en bus fra vores hotel ind til Camp Nou.
Vejret var ikke med os, det styrtede ned,
men det ødelagde bestemt ikke vores
humør og den vilde fede oplevelse. Vi
havde fået super gode pladser, og kunne
se alt hvad der foregik inde på banen.
Alle synes det var en kanon fed aften
med masser af fodbold og grin.

Kampene
Vi spillede kampe mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Kampene kunne have
gået bedre, vi manglede en masse gejst
og kommunikation.
Nogle af vores kampe gik okay, men alt
i alt kunne vi godt have gjort det bedre.

Torsdag begyndte det at regne, da vi spillede vores først kamp. Da vi skulle spille
vores anden kamp, stod banen under
vand, så vi fik valget mellem at spille
to gange 10 minutter eller gå direkte i
straffesparkskonkurrence.
Vi gik direkte i straffesparkskonkurrence og vandt 3-2.

Hotellet
Vi boede på værelser 3 og 3, nogle boede
ved siden af andre fra holdet, mens andre
boede ved siden af andre danske hold.
Stemningen på hotellet var for det meste
i top, alle snakkede med alle, og vi hyggede os alle sammen med hinanden. På
vores hotel gang, boede der mange andre
danske hold, som vi fik et utroligt godt
forhold til på turen. Vi har alle sammen
> læs mere fodbold næste side ...

Lars Sørensen

Stjerneparken 10 - Hinnerup
Tlf. 86 98 66 12 - Bil 40 18 50 84
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Tak til vore
sponsorer som har
støttet SGF
i det forløbne år.

Glædelig jul og Godt Nytår
Husk julefodbold 24. december

U15 pigerne er klar til fodboldkamp.
fået nye venner rundt omkring i landet.
Næsten hver dag fik vi presset en badetur ind, vi havde det skide sjovt nede
i poolen, fik spillet med badebolde og
lavede en masse bomber.

Vi havde også tid til, at ligge og slikke
sol, så vi kunne komme hjem med lidt
farve. Alle nød varmen, og de hyggelige
stunder.

Bliv medlem af SGF's Venner
Som medlem af SGF´s Venner er du med til at støtte børne- og
ungdomsidrætten i Søften. Pengene går til spillertøj og hjælp til spillernes
egenbetaling ved stævnedeltagelse.

Husk den traditionsrige julefodboldturnering for alle nuværende og tidligere
senior spillere i Søften GF.
Vi nærmer os julen, og det skal selvfølgelig fejres med en gang ”Julebold” den
24. december kl. 12.00 (omklædt). Joh den
er god nok, vi afholder det tranditionelle... ... julearrangement - for nuværende
og tidligere herresenior og damesenior.
Først byder vi på en spændende og ikke
mindst hyggelig omgang bold – og derefter vil vi i klubhuset nyde ”en bettet øl”
og et par æbleskiver.
Vi ønsker hinanden glædelig jul og går
hjem til mor/far og spiser and.
Så mød op til et par hyggelige timer
sammen med ”gutterne” og husk der

er 50% større
chance for at
vinde mandelgaven, hvis
du deltager i
”julebold” alle
er velkommen
til at deltage,
tilmelding
ikke nødvendig.
Skulle vi ikke ses den 24. december til
”julebold” så ønsker fodboldafdelingen
allerede her ”glædelig jul og godt nytår” og
på gensyn i 2018 til en ny og fantastisk
spændende fodboldsæson.
Med venlig hilsen,
Søften GF, fodbold

Vi støtter hvert år ungdomsarbejdet i SGF med 250.000 – 300.000 kr.
Beløbet indsamler vi i årets løb ved forskellige arrangementer: opsætning af
flagallé ved højtider/fester, ålegilde, fastelavnsfest, vinsmagning ell. lign.,
julekalendersalg/juletræsfest, sommerfest/sponsorcykelløb,
udlejning af pølsevogn/telt/borde/stole(m/u personale), servering ved
private fester, vinteropbevaring af campingvogne samt kontingent
fra mange husstande i Søften!
Et medlemskab koster 125 kr./år.
Beløbet kan indbetales på konto nr. 6112-904 2465453 eller på
MobilePay nr. 21 22 55 70 med angivelse af navn og adresse.
Som medlem deltager du i lodtrækning om gavekort på 400 kr.,
der udtrækkes hver måned.
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Næste nummer sendes/afleveres til redaktionen senest

20. april 2018

sgfnyt@gmail.com
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HÅNDBOLD

ser også ud til at forældrene får lidt sved
på panden.

OLE HENRIKSEN, 40 82 63 39

Senior

Nyt fra håndbold i Favrskov
Vi er i fuld gang med 1. halvdel af turneringen i Team Favrskov Håndbold.
Vores turneringshold er kommet godt i
gang med turneringen og vores minimix
er på vej ud til stævner i de grønne TFH
trøjer.
Vi er pt. 30 turneringshold og oplever

lige nu stor tilstrømning til især de yngre
årgange hvilket er meget glædeligt.
Vi har rigtig fint fat i ”Håndbold for
sjov” for de mindste 3-5 årige og det er
virkelig en oplevelse at se de små kommende stjerner udfolde sig med stort
engagement og højt energiniveau – det

Herrerne i 3.division er kommet godt i
gang med sæsonen og ligger i den øvre
ende af tabellen. På damesiden er målet
at rykke op og pt. Er pigerne ubesejrede
med en positiv målscore på +75 mål så
det ser meget positivt ud – hvis de fortsætter rykker de allerede op 2 kampe før
tid.

Ungdom
Vores U16 piger rykkede i 1. division og
møder modstand fra nogle af jyllands
absolut bedste hold. Så der skal kæmpes
hårdt for at få point.
Vores U14 piger har også klaret sig
rigtig flot og har spillet sig i 1. Division
og møder her også rigtig god modstand
– pt- ligger holdet nr. 4. Pigernes hold 2
spillede sig i 2. division og ligger også pt.
Nr. 4. 3. holdet ligger nr. 1 i A-rækken.
Vores U14 drenge har kæmpet forbilledligt i 1. division og trods en smal trup
ligger de nr. 3 i rækken, 2. holdet spiller
i A-rækken og kommer tættere på point
hver weekend.
På U12 siden har vi bl.a. et 2. hold i
B-rækken der ligger nr. 2 og et 1. hold der
har spillet sig i A-rækken og er flot med.
> læs mere næste side ...

U12 drenge.
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NYT
Ansvarshavende redaktør:
Ivan Hansen
Jernaldervej 26, Søften
3136 1376
E-mail: sgfnyt@gmail.com
Tryksted: Lasertryk
Manuskript til næste nummer:
Sendes/afleveres til redaktionen senest
22. april 2018.

HOVEDBESTYRELSEN
Forretningsudvalg:
Formand:
Søren Peter Poulsen
Næstformand:
Hans Espersen
Hovedkasserer:
Jens-Ole Hesel 
Sekretær:
Winni Ditlev 

86 98 75 16
86 98 79 40
86 64 03 03
86 98 75 16

Kontakt: sgf@soeften-gf.dk
Hjemmeside:www.soeften-gf.dk

AFDELINGSFORMÆND
Badminton:
Peter Sahl

30 59 50 44
Bordtennis:
Thomas Riis 
25 29 46 88
Fodbold:
Morten Lübker
	 24 84 46 55
Håndbold:
Ole Henriksen		 40 82 63 39
Motion:
Michael Rosenlund Brogaard 40 68 65 75
Tennis:
Christian Neve 
24 47 76 80
SGF's Venner:
Susanne Espersen 
86 98 79 40
Petanque:
Lili Pujol 
26 12 82 93
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Vi har 4 drenge hold. Vi har hold i A, B
og C-rækken og alle hold klarer sig flot.
På U10 årgangen har vi 5 pige hold i B
og C række. På drenge siden har vi 3 hold
i B og C-rækken og der strømmer flere
spillere til. Ekstra ordinært er det at vores
2009´ere som reelt er minimix spillere klarer sig forrygende på den store bane
og de fører pt. C-rækken.
Vi har I igen i år ansat en trænerkonsulent i Lennart Mogensen der hjælper flere
trænere i hallen. Det håber vi at kunne
fortsætte med.
Vi har afholdt fælles minimix lørdag
hvor vores minimix spillere får spillet en
masse håndbold og lærer hinanden bedre
at kende – vi håber at der kommer endnu
flere til de næste og skulle der være børn
mellem 6-8 der har lyst til at prøve er alle

velkomne. Datoerne kan findes på vores
hjemmeside.
Vi har rigtig godt gang i målmandstræning for alle årgange. Der er stor tilslutning og alle giver den max gas til de
velforberedte øvelser. Så indtil videre er
det er en stor succes.
Vi har aftalt samarbejde med skolernes
SFO´er i efteråret og håber at vi kan vise
hvor sjovt det er at spille håndbold så
nogle måske får lyst til melde sig ind i
klubben.
Vi afholder stort JHF Minimixstævne i
SKIC lørdag den 11/11 hele dagen så der
bliver der liv og glade dage.
Vi holder juleafslutninger for ungdom
torsdag den 14/12.
Vi vil gerne benytte lejligheden til at
sige tak til alle de frivillige som uge efter
uge lægger et kæmpe stykke arbejde
[FP

Udlejning af pølsevogn
U12 drenge.

1.000 kr. pr. døgn (uden personale)
2.000 kr. pr. weekend (uden personale)

som trænere, holdledere, koordinaterer,
udvalgsmedlemmer, forældre og andre
der er medvirkende til at få det store
aktivitetshjul til at dreje rundt. Vi har i
TFH blandet haft seniorer og andre frivillige til at hjælpe med forskellige opgaver
omkring ; Lions Oktoberfest, 90´er fest
på Cykelbanen, Søften byfest og meget
andet.

Hold øje med opdateringer på vores
Facebookside og hjemmeside – for der
er stadig masser af aktivitet i de kommende måneder. www.Teamfh.dk el.
https://es-es.facebook.com/teamfavrskovhaandbold/
På vegne af styregruppen
Ole Busk Henriksen
Formand

Vognen udlejes med personale efter aftale.
Festtelt 6X10 m udlejes
Henvendelse til SGF´s Venner
Steffen Kroneberg, mobil: 2752 7874
mail: udlejning@sgfs-venner.dk
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86 98 78 50
Fax 86 91 18 45

byg-mal@byg-mal.dk ● www.byg-mal.dk
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Der hvor du er
når det skal
være tæt på
Susanne Pia
Espersen

Jesper Lindgren
Kjærskov

Jacob Graugaard
Andersen

kunderådgiver
jlk@sparkron.dk
direkte 87 62 37 82

kunderådgiver
jga@sparkron.dk
direkte 87 62 37 76

Line Sahl
Sandager

Dorthe Seeberg

Anette Krog

erhvervsrådgiver
lss@sparkron.dk
direkte 87 62 37 74

afdelingsdirektør
dse@sparkron.dk
direkte 87 62 37 70

kundemedarbejder
lkr@sparkron.dk
Direkte 87 62 37 72

Claes Thatt
Jensen

Louise Hansen

souschef
ctj@sparkron.dk
Direkte 87 62 37 73

trainee
lha@sparkron.dk
Direkte 87 62 37 71

Hinnerup afdeling | Pakhusvej 1
8382 Hinnerup | tlf. 70 26 83 82
sparkron.dk
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kundemedarbejder
spe@sparkron.dk
direkte 87 62 37 77

