
  
 

Brøndby, nov. 2016 
 
Dansk Sejlunions bestyrelse og sekretariat glæder sig over det store fremmøde og interesse 
for opstartsmødet i sports- og talentnetværket (STN). Der var i dagene efter mødet 
tilkendegivelser fra klubber og klasser om at indgå i netværket og tage del i at skabe 
samarbejde om udviklingen af flere udviklingsmiljøer. Netværket kan være med til at 
koordinere og styrke indsatser på kort og lang sigt. 
   

REFERAT FRA OPSTARTSMØDE I DS SPORTS- OG TALENTNETVÆRK 
Oplæg fra Peter Bjerremand Jensen fra Dansk Sejlunions bestyrelse, om vigtigheden af at sikre 
sejlerfokus, samskabelse og transparens i det fremadrettede arbejde i netværket, til gavn for 
den sportslige udvikling og bredde, for på sigt at kunne levere internationale og Olympiske 
medaljer. 
  
Anne-Marie Rindom og Anette Emilie Viborg Damsgaard fortalte om deres opvækst i Horsens 
Sejlklub, hvad der motiverede dem til at sejler og fortsætte gennem junior og ungdomsårene. 
Hvilke aktiviteter/ture der var i klubben og stævneaktiviteter de dyrke med venner fra klubben 
og den klasse(optimist, Europa, Laser, Nacra mm.) de sejlede. De afsluttede med at fortælle 
om vigtigheden af at have en klub som bakkede dem op og seneste med projektet Horsens OL. 
  
Snekkersten Skotterup Sejlklub ved ungdomsleder Martin Bjørk-Olsen og Christian Stahl 
fortalte om den rivende udvikling klubben har været igennem og hvilke tanker, principper og 
visioner der ligger bag. Klubben er går fra 5 til 40 sejlere på 4 år, kort kan nævnes vigtigheden 
af at få forældrene med(dit barn sejler kun hvis du deltager i klubbens opgaver), sikre den 
gode oplevelse hver gang, der er altid aktivitet selvom det er vindstille eller blæser for meget, 
klubber tager på ture sammen, kommunikation på FB med mødre og mail til fædre. Se slides 
for nærmere indsigt 
  
Netværksdialog omkring bordene, spørgsmål til alle: hvorfor er du kommet? Hvordan er den 
nuværende klubramme?,  hvilke udfordringer og muligheder ser klubberne? 
Oplæg ved Jan Christiansen og Nicolas Brandt Hansen omkring de mål og indsatser der skal 
være med til at styrke udvikling af sportslige udviklingsmiljøer på kort og lang sigt. Se slides 
og video https://vimeo.com/190055844 . 
 
  
Netværksdialog omkring bordene, spørgsmål til deltagerne om det samlede oplæg og det 
udkast der blev fremlagt til workshops for sæsonen 2017. Der fulgt spørgerunde i plenum, 
hvor deltagere kunne fortælle om deres oplevelse og komme med indspark til fremadrettet 
emner/spørgsmål/ideer som kan tages op i netværket. Se vedhæftede Word dokument “emner 
til drøftelse i netværket” 
  
Fremtidig netværksmøde dato og forslag til styregruppe blev fremlagt. Der vil fra 
styregruppens side blive arbejdet på de opgaver der blev præsenteret (se slide 40) i 
præsentation, således at netværket kan arbejde fremadrettet ud fra den politiske 
rammesætning. 
  
  

https://vimeo.com/190055844


  
 

For at sikre en smidig og fremadrettet arbejdsproces foreslår bestyrelsen at der etableres en 
styregruppe, som alle i netværket altid kan henvende sig til for at komme med input og 
detaljer for koordinering. For at skabe regional fremdrift og koordinering af samarbejde 
mellem klubber og indsatser fra Dansk Sejlunion til klubber, er der således en fælles kontakt 
person for Sjælland, Fyn og Jylland. 
  
Bestyrelsens forslag til medlemmer: 

 Ilene Eriksen ,  Yachtklubben Furesøen  er kontaktpersonen for sjællandske klubber 
 Tina Winkler, Horsens Sejlklub er kontaktpersonen for jydske klubber 
 Mette Christoffersen, Thurø Sejlklub er kontakt for fynske klubber 
 Pierre Baad, 29er klassen  er kontakt for klasser 
 Poul Topsøe Jensen, Laserklassen er kontakt for klasser 
 Nicolas Brandt Hansen er kontakt til Dansk Sejlunion 
 Jan Christiansen er kontakt til Dansk Sejlunion 
 Peter Bjerremand Jensen er kontakt til Dansk Sejlunions bestyrelse 

  
Forslaget satte gang i en diskussion omkring rammerne og styregruppens opgave. En 
diskussion, som der ikke var tid til at føre helt til ende. Dette forventes at blive genoptaget på 
næste møde. 
  
Fremadrettet Kommunikations strategi for netværket: 

1. Vigtig information om netværket findes på DS hjemmeside under ”netværk”. Siden 
indeholder, oplæg, koncepter osv. (kommer snarest og alle bliver underrettet herom 

2. Diskussion mellem medlemmerne vil foregå på en åben Face Book gruppe, hvor livet 
primært består af dialog mellem netværkets medlemmer (kommer snarest og alle bliver 
underrettet herom) 

3. Individuel kommunikation henvises til mail eller andre private kanaler 
4. En evt. styregruppe kan få adgang til Base Camp som en lukket fælles 

kommunikationsplatform  
 

 
 

EMNER/IDEER/SPØRGSMÅL SOM ØNSKES DRØFTET I FREMTIDEN 
 

• Aktivering af sejlere fra mindre klubber til større klubber, som har ambition om at 
skabe et sportsligt udviklingsmiljø for 15-23årige sejlere. 

• Aktivering af kølbådsmiljø for målgruppen. 
• Hvilke klasser skal man vælge?  
• Økonomi i fremtiden? 
• Klub økonomi, herunder muligheder via kommune, fonde og sponsorater 
• Hvordan håndterer man som klub ambitiøse 13årige sejlere? 
• Klubber, klasser og kraftcentre Koordinering af aktiviteter, hvad og hvordan? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



Kontaktpersontype Navn Mail Tlf
Fyn
Thurø Sejlklub Ungdomskontakt Mette Christoffersen 7111@mail.dk 2337 6876
Assens Sejlklub Ungdomskontakt Lone Storgaard lonestorgaard@yahoo.dk
Faaborg Sejlklub Formand Jakob Frost formand@faaborg-sejlklub.dk 2016 6609
Middelfart Sejlklub Formand Søren H. Trolle sh-trolle@outlook.dk 6016 0663
Bogense Sejlklub Ungdomskontakt Jacob Kronborg Andersen jacob@kastaniestrik.dk 2464 9418

Jylland
Horsens Sejlklub Tina Winkler tina.winkler@hotmail.com
Sønderborg Yacht-Club Ungdomskontakt Brian Lybæk Petersen b.lybaekpetersen@gmail.com 2236 0769
Bork Bådelaug Formand Niels Bliddal bbl.formand@gmail.com 2291 1154
Skive Sejlklub kontakt Søren Johnsen soren1461@hotmail.com
Horsens Kite & Windsurfing Klub Formand Mathijs Broersma mathijsbro@gmail.com 5194 5470
Kaløvig Bådelaug Ungdomskontakt Michael Vogelius michael@familienvogelius.dk 4073 2725
Kolding Sejlklub Ungdomskontakt Christian Frank Andersen ksungdom@gmail.com 5138 8361
Egå sejlklub Ungdomskontakt Jesper heegaard jesperheegaard@gmail.com 2077 5152

Sjælland
Yachtklubben Furesøen Ungdomskontakt Ilene Eriksen ilene@ilene.dk 5338 5383
Hellerup Sejlklub Ungdomsleder Tomas Krüger tka@atp.dk
Hvidovre Sejlklub Suset Ungdomskontakt Svend Jørgensen svib@private.dk 2168 3551
Hørby Bådelaug Ungdomskontakt Thomas Jensen thom_jensen@hotmail.com
Kongelig Dansk Yachtklub Ungdomskontakt Ann-Marie Mohr amm@kdy.dk 2964 9113
Roskilde Sejlklub Niels Henrik borch nh@nhborch.dk
Sejlklubben Køge Bugt Ungdomskontakt Peter Toft pto@skb.dk
Sejlklubben Snekken Ungdomskontakt Dorthe Larsen dortheroesdahl@gmail.com 2381 9561
Frederikssund Sejlklub Ungdomskontakt Erik Bak Regueira erik@baxit.dk 3095 4375

mailto:soren1461@hotmail.com
mailto:ilene@ilene.dk
mailto:tka@atp.dk
mailto:thom_jensen@hotmail.com
mailto:nh@nhborch.dk


Skovshoved Sejlklub Meta Lier Hansen meta@ungdomssejlads.dk
Sletten Bådeklub Ungdomskontakt Niels Ole Sloth niels@assurancepartner.dk 2811 2031
Snekkersten Skotterup Sejlklub Ungdomsleder Martin Bjørk-Olsen mao@foak.dk

Klasser
29ér kontakt Pierre Baad pierrebaadjensen@hotmail.com
Laser kontakt Poul Topsøe-Jensen topsoe.jensen@gmail.com
OCD Formand Karin Dahlberg-Gaarde karindg9@gmail.com
ECD Kontakt Jørn Erhardsen j.erhardsen@gmail.com
Ynglingeklassen Formand Jørgen Ring jring@jring.dk
505 klassen  Jens Bønnelycke Vestergaard jbv.soroe@gmail.com 2288 6074

Dansk Sejlunion
Dansk Sejlunion Bestyrelse Peter Bjerremand Jensen peter@horsenstilol.dk
Dansk Sejlunion Talentudvikler Jan Christiansen jan.christiansen@sejlsport.dk
Dansk Sejlunion Konsulent Nicolas Brandt Hansen nicolas@sejlsport.dk
Dansk Sejlunion Sportschef Thomas Jakobsen Thomas@sejlsport.dk

mailto:meta@ungdomssejlads.dk
mailto:pierrebaadjensen@hotmail.com
mailto:topsoe.jensen@gmail.com
mailto:karindg9@gmail.com
mailto:j.erhardsen@gmail.com
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mailto:jbv.soroe@gmail.com
mailto:jan.christiansen@sejlsport.dk
mailto:nicolas@sejlsport.dk
mailto:Thomas@sejlsport.dk


Netværksmøde for sports 
og talentnetværk 

 

Styrkelse af rammen omkring 
sportslige udviklingsmiljøer for 

sejlere 
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Dagsorden 

1.  Intro til ideen med netværket ved DS Bestyrelse. 

2.  Inspiration fra nye og eksisterende klubber som arbejder 
med sportslig udvikling 

3.  Networking mellem deltagerne om netværkets udfordringer 
og muligheder (emner som ønskes drøftet i fremtiden) 

4.  Mål og indsatser for at engagere sportslig udvikling ved DS 
Medarbejdere 

5.  Årshjul, med uddannelse, træningslejre, workshops og 
stævner, ressourcer 

6.  Fremtidige netværksmøder  
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Klub og klasse og Dansk Sejlunion repræsentanter 
Klubrepræsentanter 

Ilene Eriksen    Yachtklubben Furesøen 

Thomas Jensen/Lasse Jarl   Hørby Bådelaug 

Christian Frank Andersen   Kolding Sejlklub 

Ann-Marie Mohr mfl.   Kongelig Dansk Yachtklub 

Niels Ole Sloth/Morten Ullmann  Sletten Bådelaug 

Lone Storgaard mfl.   Assens Sejlklub 

Christian Stahl/Martin Olsen   Snekkersten Skotterup Sejlklub 

Jacob Kronborg   Bogense Sejlklub   

Niels Bliddal    Bork Bådelaug 

Erik Bach mfl.    Frederikssund Sejlklub 

Jakob Frost/Gudrun Harboe   Faaborg Sejlklub 

Tina Winkler    Horsens Sejlklub 

Mathijs Broersma   Horsens Kite og windsurf 

Søren Johnsen   Skive Sejlklub 

Brian Lybæk Petersen   Sønderborg Yacht Club 

Svend Jørgensen   Hvidovre Sejlklub 

Søren Trolle    Middelfart Sejlklub 

Niels Henrik Borch   Roskilde Sejlklub 

Peter toft/Philip Larsen   Sejlklubben Køge Bugt 

Dorthe Larsen   Sejlklubben Snekken 

Meta Lier    Skovshoved Sejlklub 

Mette Christoffersen/Ditte Juul  Thurø Sejlklub 

Michael Vogelius   Kaløvig Bådelaug 

Jesper heegaard   Egå Sejlklub 

Tomas Kryger / Marie Louise B. Svendsen  Hellerup Sejlklub 
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Klasserepræsentanter 
 
29´er   Pierre Baad 
ECD  Jørgen Erhardsen 
OCD  Karin Dahlberg-Gaarde 

Laser   Michael Faubel/Poul T. Jensen 
Ynglinge  Jørgen Ring/ Frederik Løppentin 

505er  Jens Vestergaard/ Henrik Buhl 
 
 
 
 

Dansk Sejlunion 
 
Bestyrelse  Peter Bjerremand 
Bestyrelse   Christian Hangel 
Sportschef  Thomas Jakobsen 

Talentudvikler Jan Christiansen 
Kraftcenter Ø Christian Rasmussen 

Kraftcenter Ø Adam Malling 
Kraftcenter V Finn beton Jensen 
Klubkonsulent Mads Flyger 

Klubkonsulent Nicolas Brandt Hansen 
 



Ideen bag sports og talentnetværket   
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Ideen bag sports og talentnetværket   

DS bestyrelse ønsker at styrke 
talentarbejdet: 

•  Udvikle et transparent og kontinuert 
samarbejde mellem klubber, klasser og DS 

•  Formaliseret struktur  

•  Få mest mulig talentudvikling på de 
ressourcer der er til rådighed 

•  Indflydelse på ressourceanvendelsen 
•  Rød tråd til det bredde juniorarbejde 
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Ideen bag sports og talentnetværket   

Drivere 

•  Sejlerfokus  

•  Samskabelse 

•  Transparens 
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•   

Horsens Sejlklub 



Et godt sejlermiljø 

Hvorfor dyrker vi sejlsport 
•  Socialt fælleskab (mange på samme alder), sjovt, lærerigt, frihed 

og selvstændighed, konkurrence og alle de mange ture med 
kammeraterne 

•  Ondt i maven – deltog alligevel!   
Hvad har haft betydning for udviklingen – Mulighederne var der 
•   Træning i hverdagen (boede tæt på vand), dygtige træner, 

opbakning fra forældrene, sommerture, træningslejre, ture til 
stævner (gardaturen), vintertræning, svømning, vælteprøver, 
teoritræning 

•  Der foregik noget hele tiden!  



Satsede på én båd 
Efter optimisten  
 

•  E-jollen – 20 både til træning 
•  Mere ansvar – vi hjalp hinanden 
•  Færre klubture og flere klasseture 

– den daglige træning fortsatte 
•  Styrketræning og 

sæsonplanlægning 



Fra 5 til 40 

Opbygningen af Snekkersten Skotterup Sejlklub 
opti 

 
Christian Stahl & Martin Olsen 



Snekkersten Skotterup 
Sejlklub 

•  Lille havn nord for København 

•  Privat ejet og meget traditionel klub 

•  Flittigt brugt under krigen som rute til Sverige 

•  Pengene er små og traditionerne mange (Vi plejer…) 

•  Havn og grundejerforening = konflikt de sidste 30 år 

          

             Vi tilpasser os og har fokus på det vi (juniorer) vil 



Tal 

•  2012 = 5 opti, 5 Feva 

•  2013 = 6 opti, 4 Feva 

•  2014 = 12 Opti, 3 Feva + 3 29’er 

•  2015 = 30 Opti, 2 Feva + 2 29’er 

•  2016 = 10 Krabbeklub, 40 Opti, 3 Feva + 2 29’er, 1 Zoom, 5 
SUP’s 

•  2017 = 10 Krabbeklub, 40 Opti, 4 Feva + 2 29’er, 3 Zoom, 5 
SUP’s 



Undervisning 

 

 

 

 

 

 

 
Sejlere er inddelt i Krabbe, D, C, (C+, B, A) og joller. Vi træner grupperne separat 
med to trænere pr. gruppe.  

Teori	  
opstart	  
I	  uge	  8	  

På	  
vandet	  

Forårst
ræning	  

Somme
r	  Clinic	  

EHerår
strænin

g	  

EHerår
sferie	  
Clinic	  

Vintert
ræning	  
=l	  jul	  



Udstyr 
 

 

 

 

 

 

 

Men det fungerer ok! Vi klarer os og vil også kunne klare os 
fremadrettet. Det gør ikke noget vi underspiller på udstyr 



SSS Vision 

 
30 – 30 

 



Opskrift på progression 
•  Den bedste fest er altid den fest hvor man selv er med til at 

definere og lave festen. Det er jo svært ikke at syntes om 
noget man er en del af 

•  Annerkendelse af tredje halvleg + veninder 

•  Fast dag for alle 

•  Maks. 1:8 og minimum 8 

•  Fokus på pædagogik i træning snarere end faglighed 

•  Inklusion af alle.  

•  Vi vil KUN have gode oplevelser 

•  Kommunikation, kommunikation og kommunikation 



Bold ambitions 
•  Past: 

•  Garda 

•  Dubai 

•  Hold DM 

•  Clinic 

•  Næststørste 1-dags jollestævne i Danmark 

•  Vi har noget som fungerer i opti 

•  Due: 
•  Ranglistestævne hos os 

•  8 A-sejlere 

•  3 til NM, EM og VM 

•  8-10-12-14 

•  De andre joller skal med 



Børnene flytter hjemmefra 

•  Vi kan ikke tilbyde alle former for sejlads efter opti 

•  Til og med opti vil vi gerne fastholde i klubben 

•  Vi er derfor nød til at have stærke alliancer med 
naboklubber: 

•  I opti kører vi clinics samt vintertræning sammen med KDY og 
Sletten 

•  I Zoom laver vi fællestræning på skift med Sletten og Espergærde 

•  Vi prøver at opbygge det samme i Feva og 29’er 

Vi er dog en lille klub og børnene flytter hjemmefra 
før eller siden. Det er også ok hvis blot de husker 

deres barndomshjem som godt og trygt 



	  
2	  VM,	  	  

EM	  &	  NM	  

4	  A-‐Sejlere	  

8	  C+	  og	  B-‐Sejlere	  

10	  C-‐Sejlere	  

	  14	  D-‐Sejlere	  (Delt	  jolle)	  

2	  Feva/Zoom	  8	  

4	  Feva/Zoom	  8	  

8	  Laser/29’er	  

2	  Feva/Zoom	  8	  

Kun	  Op=	  

Træning	  i	  vores	  klub	  

Træning	  med	  andre	  klubber	  

Core	  i	  vores	  klub	  



Networking  

•  Hvorfor er du/i kommet i dag? 

•  Hvad er jeres nuværende ramme? 

•  Hvilke udfordringer har i? 
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Fællesskab og videndeling mellem 
klubber, klasser og Dansk Sejlunion 
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Talentstrategi 

Bredt	  samarbejde	  om	  talentudvikling	  
	  
2	  KraHcentre	  
	  
Alle	  klubber	  der	  vil	  
(mindst	  25	  klubber	  i	  2020)	  



Talentstrategi 

”Talentarbejdet	  er	  et	  fælles	  projekt,	  som	  involverer	  en	  bred	  skare	  af	  mennesker:	  	  
sejlere,	  forældre,	  trænere,	  klubledere,	  klasseorganisa:oner,	  kommuner,	  sponsorer,	  	  
Team	  Danmark,	  Dansk	  Sejlunion”	  

Klubudvikling	  og	  samarbejde	  er	  i	  fokus	  
1.  Klubsamarbejde	  med	  sportslig	  vinkel	  (sejlere	  =15-‐20	  år)	  

•  Analyse	  og	  samarbejde	  om	  udvikling	  
•  Ak=vering	  af	  lokale/regionale	  ressourcer	  

2.  Videndeling	  
•  Synliggøre	  viden	  	  
•  Træner	  udvikling	  	  
•  Leder	  udvikling	  
•  Klubudvikling	  

3.  Netværk	  
•  Sports-‐	  og	  talentnetværk	  



Og formelle uddannelser… 

Sportslig	  lederuddannelse	  	  
•  Miljø	  og	  kultur	  
•  Årsplanlægning	  
•  Fondsøgning	  
•  HR	  og	  udviklingssamtaler	  
•  Emner	  som	  netværket/klubber	  
	  eHerspørger	  	  
	  



Individuel	  
sejler	  Sejlermiljø	  



”Vores	  drøm	  med	  jeres	  sejlere”	  
	  
Sen	  specialisering	  
	  
Bredt	  kompetencegrundlag	  



Almanakken	  
•  DS	  lejre	  
•  GP	  serien	  
•  Klassens	  lejre	  
•  Klassens	  konkurrencer	  
Klasseorganisa=oner	  
•  Kalendere	  
•  Interna=onale	  stævner	  
•  Klub	  og	  sejler	  iden=fika=on	  og	  hjælp	  
Banecoaches	  
•  Service	  og	  hjælp	  =l	  alle	  sejlere	  
•  Dialog	  med	  trænere	  

Sejlermiljø	  

Sejlermiljø	  



Unge	  sejlere	  (sportslig	  udvikling)	  
•  Klasseorganisa=oner	  

•  Træning	  og	  coaching	  
•  KraHcentre	  

•  Træning	  og	  coaching	  
•  Klubber	  med	  sportsligt	  miljø	  
Unge	  sejlere	  (personlig	  udvikling)	  
•  Life	  Skill	  
•  Sportslige	  valg	  og	  beslutninger	  

•  KraHcentre	  
•  Talentudvikler	  

Elitesejlere	  (sejlerkarriere)	  
•  Take-‐off	  grupper	  
•  Karrierevejledning	  
•  Træning	  og	  coaching	  

Individuel	  sejler	  

Individuel	  
sejler	  



Folkeskoler	  
	  
Gymnasier	  og	  andre	  adgangsgivende	  uddannelser	  
	  
Erhversuddannelser	  
	  
Videregående	  uddannelser	  

Uddannelse	  



AU	  Elite	  
Mere	  end	  200	  atleter	  

Uddannelse	  



Formidling	  

Sejlsport.dk	  



Formidling	  

Dansk	  Sejlunion	  Sport	   Dansk	  Sejlunion	  Trænernetværk	  

Facebook	  



Talentstrategi 

”Talentarbejdet	  er	  et	  fælles	  projekt,	  som	  involverer	  en	  bred	  skare	  af	  mennesker:	  	  
sejlere,	  forældre,	  trænere,	  klubledere,	  klasseorganisa:oner,	  kommuner,	  sponsorer,	  	  
Team	  Danmark,	  Dansk	  Sejlunion”	  

Klubudvikling	  og	  samarbejde	  er	  i	  fokus	  
1.  Klubsamarbejde	  med	  sportslig	  vinkel	  (sejlere	  =15-‐20	  år)	  

•  Analyse	  og	  samarbejde	  om	  udvikling	  
•  Ak=vering	  af	  lokale/regionale	  ressourcer	  

2.  Videndeling	  
•  Synliggøre	  viden	  	  
•  Træner	  udvikling	  	  
•  Leder	  udvikling	  
•  Klubudvikling	  

3.  Netværk	  
•  Sports-‐	  og	  talentnetværk	  





Netværk	  2	  
15	  minu_er	  
	  
	  

Hvad	  siger	  I	  =l	  det	  samlede	  oplæg?	  
	  
	  
Hvad	  er	  jeres	  reak=on	  på	  de	  valgte	  temaer	  og	  omfang	  af	  	  	  
workshops,	  master	  class	  mv?	  Har	  I	  relevante	  emner?	  	  



Fremtidige netværksmøder 
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Forslag til styregruppe i netværket 
 

•  Dansk Sejlunion bestyrelse Peter Bjerremand 

•  Dansk Sejlunion Talentudvikler Jan Christiansen 

•  Dansk Sejlunion konsulent Nicolas Brandt Hansen 

•  Øst  fælles repræsentant Ilene Eriksen 

•  Fyn fælles repræsentant Mette Christoffersen 

•  Vest fælles repræsentant Tina Winkler 

•  Fælles klasse repræsentant Pierre Baad/ Poul Topsøe-Jensen 
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Styregruppens opgave 

•  At formalia for netværket fastsættes, herunder 
kommissorium og forretningsorden 

•  Forslag til mål for netværket 

•  At modtage problemstillinger til drøftelse i 
netværket 

•  Diskutere og fastlæggelse af aktiviteter 

•  Udfærdige Dagsorden for møder 

•  Lave referater på baggrund af møder 

•  Indkalde til fremtidige møder 
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Dato for næste netværksmøde 

 
Onsdag den 22 marts 2017 

 
Lokation og program sendes til alle 4 

uger før afholdelse 
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TAK FOR JERES BIDRAG  
 

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER IGEN 
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