
6

VEGGERBY
JAGTFORENING

17. årgang nr. 2

www.veggerbyjagt.dk

EFTERÅRSPROGRAM 2017

Bladsponsor: Kraghs Jagt og Fiskeri

 



62

Formanden har ordet
Ænder og fasaner er ved at være klar til udsætning, aftaler er på 
plads, kort sagt - vi er klar til en ny jagtsæson.
Fremtiden for vores skydebane ligger hen i det uvisse, men at vi 
på sigt skal flytte fra Banesvinget i Støvring er der nok ingen tvivl 
om. Det er bare særdeles svært at finde et nyt egnet sted, selvom 
SSVs bestyrelse er kommet med konstruktive løsninger. 
Det skal dog ikke holde nogle fra at benytte skydebanen som den 
er nu.
Sidste års nye påhit, at leje andejagt i Halkær, bliver udvidet lidt, 
så man må tage en kammerat med.
Det skulle gøre det bedre for dem uden hund, og måske mere 
hyggeligt.
I skrivende stund har vi også gang i noget regulering af mårhund. 
Elon står for dette.
Jytta er så småt begyndt at planlægge vores 50 års jubilæum til 
næste år.
I alle udvalg arbejdes der på at give medlemmerne af Veggerby 
Jagtforening stort set hvad de kan ønske.
Der er rigtig mange som vi skylder en stor tak for deres enorme 
indsats.
Er der et medlem der har et ønske eller en ide, er de meget vel-
kommen til at rette henvendelse til det udvalg som det drejer sig 
om eller til bestyrelsen.
Nu skal vi snart ud på jagt igen. Jeg håber at I alle får et godt 
udbytte af jagtsæsonen, og husker på at et godt udbytte ikke kun 
måles i antal stykker vildt, men også i gode jagtoplevelser.
Pas godt på jer selv og hinanden, håber at vi kan mødes på nogle 
af vores jagter.

Formand Veggerby Jagtforenng      Tage Ørsnæs
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Hjemmeside/Nyhedsmail/Facebook
På Veggerby Jagtforening (www.veggerbyjagt.dk) finder du op-
dateret kalender med arrangementer, fotos og informationer om, 
hvad der sker i foreningen. Vi forsøger at holde hjemmesiden 
opdateret, men vil gerne have inputs fra jer medlemmer, som fx. 
jagtoplevelser og fotos m.v.
Vi udsender løbende nyhedsmail med påmindelser og tilmelding 
til arrangementer m.v. Såfremt du ikke modtager nyhedsmail, 
kan du tilmelde dig på hjemmesiden ved at indtaste navn og e-
mail adresse på forsiden. 
Vi er også på facebook. Gå ind på Veggerby Jagtforening og ”Sy-
nes godt om”, så får du også nyheder via denne vej.
 
Fællesjagt
Søndag d. 22. oktober kl. 09.30 afholder vi fællesjagt på til 
rådighed stillede arealer. Da arealerne er stillet til rådighed af 
mange forskellige, vil der blive jaget efter den enkelte lodsejers 
tilladelse. 
Vildtet tilfalder ikke skytten, men den jagtberettigede.
Der kan være ca.15 jægere denne dag, heraf 6 - 7 med hunde.
Tilmelding til Tage Ørsnes 21 72 86 84/ 98 37 86 84.
Pris 100 kr.( heri indregnet mad)

Vi mødes hos mig på Hjedsbækvej 132, Suldrup
Jagtudvalget - Tage Ørsnæs
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Jægerrådet Rebild afholder
Jæger & Familiedag 2017
Lørdag den 19. august 2017 kl. 10.00-14.00 på Skydebanen

Sted: Skydebanen, Banesvinget 7B, 9530 Støvring
Program:
10.00 Velkomst og hornblæsning
10.00-11.30 Der kan skydes på Jagt og Compak Sporting ba-
nen med kyndig instruktion. Første serie er gratis, undtagen pa-
troner, som kan købes på Skydebanen.
11.30-12.00 ”Rigtige mænd” dyster med Kredsformand Grethe 
Jakobsen i skydning.
11.00-13.00 Frokost bestående af Pulled råvildtburger, samt 
grillpølser med brød.
12.00-13.00 Prøve at skyde med bue og pil
12.45-13.00 Kålskydning, demonstration af haglvåben og sik-
kerhed
13.00-13.30 Hundeopvisning
13.30-14.00 Schweisshundeopvisning
14.00  Afslutning

Øvrige aktiviteter på dagen:
Boder:
MB Jagt & Fiskeri
Jægeren & Lystfiskeren
Smykkeværksted
Udstopning af fugle
Knivværksted
Jagttegnslære
Skydning: Prøv at skyde med luftgevær på hjortebanen
Børn: Jagtsti for børn

Alle er velkomne denne dag, hvor hyggeligt samvær og jagt er i 
højsædet

Jægerrådet - Rebild
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Grøn Familiedag på Halkær mølle
Veggerby Jagtforening er igen i år med til at arrangere aktivitets-
dag på Halkær mølle. 
Arrangementet har i år fået titlen ”Grøn Familiedag” og lægger 
vægt på alle de mange spændene ting som man kan bruge na-
turen til. Programmet er stadig under udvikling og kan løbende 
følges på Veggerby jagtforenings Facebook side, så gå ind og følg 
os. 
På nuværende tidspunkt har følgende meldt sig til at deltage i 
arrangementet.  Halkær Lystfiskerforening, Halkær Kro, Veg-
ger KFUM, Vikingebyen Sebbersund, Miljøcenter Aalborg og flere 
kommer til. 
Der vil på dagen være aktiviteter for både børen og voksne, så-
som der også vil være vandreture med fortælling om Halkær møl-
le samt området omkring.
Så sæt kryds i kalenderen ved d. 17 september kl. 10-15.00 og 
kom til en spændende dag på ”Møllen” og tag endelig hele fami-
lien med. 

Skjorter og logoer
Du kan nu købe vores nye kvalitets forenings skjorte fra Härkila 
med logo til kun kr. 450,00 - 
eller løse logoer til påsyning
til kr. 40,00.

Kontakt Bjarne på tlf. 20254011.
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Andejagt Halkær sø
Foreningen fik sidste år rådighed over 2 stykker andejagt i norden-
den af Halkær sø. Stykkerne vil blive lejet ud til foreningens med-
lemmer. På stykkerne vil der blive 3-4 faste pladser, hvorfra der 
kan drives andejagt. Et kort til et af stykkerne vil koste 500 for en 
sæson. De første dage i sæsonen, vil det nok blive nødvendig at 
trække lod mellem, dem som melder sig. Inden 1 september vil 
der en aften blive fremvisning af området og pladserne. Der skal 
være en egnet apporterende hund til rådighed når der drives jagt. 
Det er tilladt at tage en gæst med, og hvis alle pladser er optaget, 
må man sidde sammen med sin gæst på pladsen. Tilmelding sker 
til Torben Larsen 21565165 torben_larsen29@hotmail.com. Når 
man har erhvervet sæsonkort kan der tilmeldes til 1 jagt/plads 
af gangen. Et sæsonkort er personligt og kan ikke overdrages til 
andre, der sælges max. 20 sæsonkort, så det er først til mølle. 
Mandag, tirsdag og onsdag er jagt frie.

Jagtudvalget - Torben Larsen

Gåse- og fasanjagt i Helberskov 
Agner Bruun har igen i år inviteret os på jagt på hans fantastiske 
arealer lige ud til Mariager fjord. Her er der fasaner og gæs, som 
skal jages, og gæs er der masser af på Agners marker. Agner 
har ikke helt aftalen på plads med gæssene, om hvornår de vil 
komme, så datoen for jagten kommer først senere. Det bliver 
som noget nyt en fredag. Derfor kan i roligt tilmelde jer jagten, 
der bliver rift om pladserne. Jagten bliver som sagt en fredag, så 
snart datoen er på plads sendes den rundt via. Nyhedsmail, og 
kommer på hjemmesiden. Pladserne fordeles efter først ”først 
til mølle”. Pris for denne jagt er kun kr. 60. Tilmelding til Torben 
Larsen på mail torben_larsen29@hotmail.com eller 21565165. 

Jagtudvalget - Torben Larsen



6 7

Hundetræning foråret 2017
Så fik vi afsluttet endnu en sæson hundetræning og tilslutningen 
har igen i år været god. Vi har været ca. 25 hunde samt fører for-
delt på 3 hold, hvilke er gode hold størrelser. Vi har som vi plejer 
trænet lydighed, apportering på land og vand samt slæb, og de 
fleste aftner er blevet sluttet af med en øl / vand, samt en lille 
pølse når Bjarne havde grillen med. Vi som trænerer sætter stor 
pris på det hyggelige sammenværd efter træning, hvor alt mellem 
himmel og jord bliver vendt. 
Vores sædvanlige vandhul er desværre blevet overtaget af en 
vandplante, som snart dækker hele søen. Planten består af lange 
”trevler” som gør det farligt for hundene at svømme i, da de risi-
kerer at blive viklet ind i det. Vi har diskuteret meget hvad løsnin-
gen kunne være, på at komme problemet til livs. Det har resul-
terer i at vi har lavet en ansøgning til Danmarks Jægerforbund´s 
tilskudspulje, og ansøgt om penge til at få et firma til at klippe det 
og samle det ind til land. Herefter skal vi så selv have det læsset 
på trailer og kørt det bort, for det ikke bringer nyt næring til søen, 
hvis det nedbrydes i søen. Vi håber på planen virker, og vi efter en 
klipning eller to kan komme den til livs, og igen til vores efterårs 
træning kan bruge søen. 

Vores afslutning i år blev afholdt i godt vejr og afsluttet med grill-
gris og tilbehør. Som vanlig havde Preben Drastrup sponseret en 
Ø-gris og Bjarne stod for grilleriet og tusind tak til jer begge. 
Vinderne i år blev:

1 vinder unghunde Bent Pedersen med Diesel.
2 vinder unghunde Lars Høygaard med Buster.

1 vinder åbenklasse Troels Severinsen med Mynte.
2 vinder åbenklasse Michael Smed med Thor.

Apporteringen på tid blev vundet af Mynte ført af Troels Seve-
rinsen, Mynte hentede 2 duer, 1 kanin samt 1 and på 1,43 min, 
hvilket er rigtig flot. 
Rold Skov Matchen blev i år vundet af Støvring. Deres 4 hunde 
og fører smed tilsammen kun 1 point, hvilket jeg ikke kan huske 
er sket før. Vi endte på en 3 plads, som også var en fin placering. 
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Da vi har et stort forbrug af vildt til vores hundetræning og ligger 
vægt på at vildtet er friskt og kun optøs en gang, efterlyser vi 
vildt. Vi bruger alle typer af vildt også det som skydes på regu-
lering. Vildtet skal være friskt og pænt skudt uden store huller. 
Så har i nedlagt vildt som i ikke selv skal bruge, bedes i kontakte 
os. Har nogle kendskab til folk som avler kaniner, er vi også glade    
modtagere, hvis de ikke kan komme af med dem. Ring til Kim 
Mark 29266336

Til sidst vil jeg gerne takke de lodsejere som er så venlige at låne 
os terræn, til vores træning samt tak til alle som giver en hånd 
med på en eller anden måde, og derved får vores hundetræning 
til at køre.
 
Vi har naturligvis igen i år efterårstræning, med start d. 10 august 
kl. 19.00. Vi mødes som vi plejer på P-pladsen for enden af Skov-
gaardsvej (Ved Halkærsø ). Vi træner 8 gange. Vi har lige fra 
hvalpehold til øvede hundehold. Alle er velkommen, også ikke 
medlemmer af foreningen, så tag dine jagtkammerater med. 

Tak for en god forårssæson 
Trænere og hundeudvalget. 
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Juglejagten hos Eigil Husbond
Det er en fast juletradition, at vi afholder jagt fredag d. 29. de-
cember kl.09.15 hos Eigil Hosbond.
Eigil giver en lille en til halsen om morgenen.
Efter jagten holder Eigil auktion over dagens udbytte.
Medbring en solid madpakke.
Vi mødes hos Eigil Hosbond, Dalumvej 34, Suldrup.

Bindende tilmelding til Tage Ørsnes 98 37 86 84/21 72 86 84, 
efter ”først til mølle” princippet.   Der er plads til 16 jægere, 
heraf  mindst 6 mand med hund.
PRIS: 250 kr.

Jagtudvalget - Tage Ørsnes.

Knivklubben
Opstart knivklubben tirsdag 31-10-2017. Vi mødes som vi plejer 
tirsdag aften kl.19 00 i sløjdlokallet i kælderen på Suldrup skole, 
hvor man kan lære at lave en kniv og skede, man må lave lige 
hvad man vil bukkeplader, reparere sin gamle våben, eller hvad 
man kan finde på. Kun din fantasi sætter grænsen. Ernst Frand-
sen kommer igen i år og viser sin fine knive og skeder frem.
Så har vi også igen i år udstopning af krager og skader til lok-
kefugle, det er en sjov og spændende hobby. Først at lave lok-
kefuglene og så ud og sidde i skjul og prøve dem, om de virker.
Vi kører frem til den 20-4-2018 hvor vi traditionen tro, slutter 
af med smørbrød den sidste aften. Hvis du tror det er noget for 
dig, så kig ned i kælderen på Suldrup skole.

Knivklubben - Bjarne Christensen

Jagtgudstjeneste
Jagtgudstjeneste i Sørup kirke d. 9 november kl. 17.30 og ef-
terfølgende er der guleærter i Sørup forsamlingshus. Det koster 
25 kr pr. Person børn under 18 er gratis. Senest tilmelding d. 29 
oktober til Frugravhund@gmail.com. Per Iversen kommer og spil-
ler jagthorn. Kirken vil være pyntet med udstoppede dyr og fugle. 
Det er noget nyt vi prøver i menighedsrådet. Sommetider skal der 
ske noget nyt så vi håber der kommer nogen.

På enighedsrådets vegne Annette Riis Christensen
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Kursus i vildtsygdomme og hygiejne for 
jægere
Veggerby Jagtforening afholder d. 21/09 kl. 18-22 kursus i vildtsyg-
domme og hygiejne. På Halkær Mølle

Indhold:
- Vildtlevende vildts normale anatomi, fysiologi og adfærd. 
- Unormal adfærd og patologiske ændringer som følge af sygdomme, 
miljøforurening eller andre faktorer, der kan påvirke menneskers 
sundhed, hvis vildtet spises. 
- Hygiejnebestemmelser og korrekte metoder til håndtering, trans-
port og udtagning af organer m.v. efter aflivning af vildtlevende 
vildt. 
- Lovgivning og administrative bestemmelser om dyre- og folkesund-
hed og hygiejne i forbindelse med afsætning af levende vildt.

Kurset er godkendt som hygiejne bevis for jægere der skal på jagt i 
Tyskland samt, Jægere, der ønsker at videresælge større mængder 
vildt til vildthåndteringsvirksomheder.
Medbring jagttegn da jagttegnsnummeret bruges til registrering. Der 
udstedes efter endt kursus kursusbevis på Dansk, Engelsk og Tysk.
Undervejs på kurset serveres sandwich el. lign., 1 øl eller sodavand - 
og fri kaffe
Pris: Kr. 500-
Tilmelding: Senest 21/08
Kontaktperson: Jan Jensen 30257052 jansj63@gmail.com

Jagtudvalget – Jan Jensen
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Flugtskydnig
Der trænes alle tirsdage aftener indtil udgangen af September, 
så der er rig mulighed for at få afprøvet sine træffeevner inden 
jagten starter. Der er altid en dygtige instruktører til at hjælpe 
nye og dem som har et problem. 
Banen tilhører alle i de tre jagtforeninger, ikke kun konkurence-
skytterne, men i høj grad også jægerne.
Se alle aktiviteter  på flugtskydningens egen hjemmeside  - 
www.ssvflugt.dk.

Husk vores forenings-/ pokalskydning lørdag 12. August

Flugtskydningsudvalget - Tage Ørsnæs

Riffel skydning i Engelstrup
Har du husket, at tjekke og indskyde din riffel til den kommende 
jagt sæson.! 
Vi har igen i år riffelskydning i Engelstrup, vi prøver at arrangere 
to skydninger hver måned.
Skydebanen er åben tirsdag, på følgende datoer fra kl. 18.00 og 
20.00. (indskrivning senest kl.19.00)

Pris pr. skytte 25,- kr.

- den 01. august
- den 15. august
- den 05. september
- den 19. september

Husk dit jagttegn og våbentilladelsen.!

Adresse, Bakkelyvej 25, Engelstrup 9670 Løgstør
Riffeludvalget
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Minifeltskydning
Vi afholder sædvanen tro igen i år minifeltskydning i Engelstrup
Lørdag d. 16. september klokken 0900-1400 
Sted: Engelstrup skydebane Bakkelyvej 9670 Løgstør
Skydningen forgår fra de sædvanlige 100 meter som skydeba-
nen er indrettet til, men I skal påregne anderledes skydestillin-
ger samt mål I ikke normalt vil møde på almindelige skydninger. 
(skydestillingerne vil dog have jagtlig relevans.) Skytterne skal 
forvente at skulle bruge 24 skud hver. 

Derudover vil I blive præsenteret for en hyggelig teoretisk del, 
der vil udfordre både jeres jagtteoretiske viden samt almen viden 
om alt mellem himmel og jord.

Hvert hold skal bestå af 3 personer. Så fat to kammerater og meld 
jer til på nedenstående telefonnumre eller mails. Såfremt du ikke 
har mulighed for at stable et hold på benene, så giv en melding 
alligevel, vi vil derefter forsøge at samle et hold til dig.
Arrangementet koster 210 kroner pr. hold Dette inkluderer rund-
stykker ved morgenens introduktion. Medbring selv kaffe.
Vi starter grillen klokken 1300 hvor der vil være mulighed for at 
købe pølser og vand til favorable priser. 
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Tilmelding senest d. 01-09 til

Kontaktperson 
Dan Korgaard  26221618 Mail  Klokker47@gmail.com
Ove Strøm  29319303 Mail  os_s@mail.tele.dk

Der vil ikke være mulighed for indskydning på dagen, så vi henvi-
ser til vores øvrige træningsdage på banen. 01-08, 15-08, 05-09 
Ved indskrivning vil I blive bedt om at fremvise jagttegn samt rif-
feltilladelse, så husk begge dele.
Vi ser frem til at tage imod jer til, det der plejer at være, en rigtig 
hyggelig og udfordrende dag i skydningens tegn 
Vel mødt.

Venlig hilsen Riffeludvalget
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Andejagter i Gatten
Vi har i år syv andejagter hos Agner Jepsen i Gatten.
Mødetiderne deroppe er følgende
Fredag   01. September  kl. 04.45
Lørdag   16. September  kl. 05.20
Lørdag   30. September  kl. 05.30
Søndag  08. Oktober      kl. 05.45
Fredag  20. Oktober    kl. 17.30 Bemærk aften,
Søndag   05.November    kl. 06.00
Fredag  17. November   kl. 16.00 Bemærk aften

Første fire jagter 100,00 kr. Sidste tre jagter 50,00 kr.

Ved tilmelding til Tage Ørsnes tlf. 21728684/98378684, oplys 
venligst om du har hund med.

Ingen forlader jagten/jagthytten før parolen er ovre.
Man kører/går samlet til den sø, hvortil man har trukket sin post.
Alle ænder sælges til dagspris. (30 kr.), skytten har førsteret på 
sine ænder.

Jagtudvalget - Tage Ørsnæs

Vedrørende tilmeldinger til jagterne
Da vi ofte står med tomme pladser på jagterne grundet udebli-
velse/meget sent afbud, har jagtudvalget besluttet, at der skal 
betales fuld pris for en bestilt plads, hvis man ikke møder op, 
eller ikke har meldt afbud senest 7 dage før jagten.
Dette gælder alle jagter.

Jagtudvalget
Generalforsamlingen 2017
Generalforsamlingen afholdes som sidste år på Halkær Mølle: 
Torsdag den 1. februar kl. 19.00. Dagsorden efter vedtægterne 
og forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest 3 
dage før generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen vil der 
være kaffe, kage og rullepølsemadder. Nærmere program for af-
tenen følger senere i nyhedsbrev og på hjemmesiden.

På bestyrelsens vegne - Tage Ørsnes
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Rævejagt i Halkær 2018
De sidste par år har vi desværre været nød til at aflyse vores rævejagt 
i Halkær, dette på grund af manglende tilslutning. Lidt en skam da der 
er massere af ræve i området og jagten foregår i et fantastisk smukt 
område.
Vi har derfor aftalt med lodsejerne, at der på denne jagt vil være mu-
lighed for at nedlægge råvildt, hvis muligheden byder sig. 
Man kan dog kun blive dagens rævejæger, hvis man på paraden brin-
ger en ræv. 
Jagten afholdes Søndag den 21 januar 2018.
Vi mødes ved Halkær mølle kl. 8.30 til rundstykker og morgen parole.
Efter jagten serveres der gule ærter. 
Der er 15 pladser til denne jagt, som fordeles efter først til mølle.
Tilmelding til Kim Mark på km@veggerbyjagt.dk eller 29266336.
Venligst oplys om du medbringer hund.

Nærmere orientering ved tilmelding. 
Pris for jagt og gule ærter ca. kr. 120,-

Jagtudvalget Kim Mark

Udlejning af Jagtpramme
Veggerby Jagtforening udlejer sine to pramme til medlemmerne. 
Prammene er to Tostrupbobler. Fladbundede pramme som egner sig 
godt til jagt på ænder og gæs i den frie såt.  Prammene er med alt 
i udstyr til trækjagt på fjorden. De indeholder redningsvest, pagaj, 
anorak, ankergrej og lokkefugle (Krik-, Grå- og Hvinænder).
Med Nibe Bredning lige uden for døren har du adgang til store na-
turoplevelser og fantastisk andejagt. Prammene er gratis at låne for 
medlemmer af Veggerby Jagtforening. Hvor finder du jagt og udstyr 
af den kvalitet til de penge ellers?
Vil du vide mere om strand og havjagt kan du finde information på: 
www.strandoghavjagt.dk
Prammene lånes ved at kontakte Dennis på telefon: 5170 0228 
De leveres tilbage i samme stand som ved afhentning.
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Bestyrelse og Udvalg
Bestyrelse

 Formand Tage Ørsnæs 21 72 86 84 tageoersnes@christensen.mail.dk

 Næstformand Elon Godiksen 29 41 37 66  elongodiksen@gmail.com

 Sekretær Jytta Højslet  23 27 22 49 jyttahojsleth@erhvervaalborg.dk

 Kasserer Torben Larsen  21 56 51 65 torben_larsen29@hotmail.com 

 Medlem Kristian Højsleth  40 20 95 01 kristian@erhvervaalborg.dk

Flugtskydningsudvalg
 Instruktør/formand Tage Ørsnæs 21 72 86 84 tageoersnes@christensen.mail.dk

  Kristian Højslet 40 20 95 01 kristian@erhvervaalborg.dk

 Instruktør Henning Hansen 20 30 36 73 stensgade7@mail.dk

 Instruktør Jørgen Hansen  24 63 87 39 jettestuevej@mail.tele.dk

  Lasse Grønhøj 22 17 60 41 lassegroenhoej@hotmail.com

Vores repræsentanter i SSV’s bestyrelse
  Lars Rasmussen  20 83 89 21 matterhorn83@hotmail.com

  Lasse Grønhøj 22 17 60 41 lassegroenhoej@hotmail.com

Hundeudvalg
 Formand Bjarne Christensen 22 97 85 77 gravhund.bc@gmail.com

  Kim Mark 29 26 63 36 km@veggerbyjagt.dk

  Jens Buus 98 18 89 89 m.l.buus@hotmail.com

  Fritz Toft 61 46 90 94 fritztoft@live.dk

  Jeppe Andersen 22 25 07 77 jannieogjeppe@hotmail.com

Riffeludvalg
 Instruktør Ove Strøm 29 31 93 03 os_s@mail.tele.dk

 Instruktør Mogens Drastrup 40 97 63 09 mogens@drastrup.dk

 Instruktør Jan Jensen 30 25 70 52 jansj63@gmail.com

  Bjarne Johansen 20 25 40 11  mail@idegardiner.dk 

  Dan Korgaard Hansen 26 22 16 18 klokker47@gmail.com

Jagtudvalg
 Formand Kim Mark 29 26 63 36 km@veggerbyjagt.dk

  Tage Ørsnæs 21 72 86 84 tageoersnes@christensen.mail.dk

  Torben Larsen  21 56 51 65 torben_larsen29@hotmail.com

  Jan Jensen 30 25 70 52 jansj63@gmail.com

  Lars Rasmussen 20 83 89 21 matterhorn83@hotmail.com

Webmaster
  Torben Larsen  21 56 51 65 torben_larsen29@hotmail.com 

  Bjarne Johansen 20 25 40 11  mail@idegardiner.dk


