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En rigtig GOD NYHED – DHPU er anerkendt. 
 

Vi har modtaget godkendelse af DHPU som landsdækkende organisation fra SLV. 
Godkendelsen omfatter rettigheder til at ”uddanne og udstede dokumentation for 
denne samt andre opgaver i forbindelse med drageflyvning og flyvning med 
glideskærme”. 
 

Derudover har SLV godkendt SafePro / ParaPro håndbogen 3. udgave. Så nu er der 
også lys forude m.h.t. levering af håndbøger til alle dem som allerede har bestilt og 
tålmodigt har ventet på den nye udgave. 
 
Festival-stemning på Venø! 
 

Venølejren 2007 vil nok gå over i historien som en af de mest velbesøgte i mands 
minde. 
Vi har ikke helt gået det efter endnu, men et løst overslag giver mindst 75 
”fastboende” og lige så mange besøgende på enkeltdage. Altså i alt omkring 150! 
 

Allerede søndag aften var der godt fyldt op. Mandag var der biler, telte, campingvogne 
og husvogne alle vegne. Vi var nogle fra bestyrelsen tilstede og vi blev glade, men 
også spændte på om lejren kunne bære denne tilstrømning. Det viste sig at det gik 
rimelig godt. Stemningen var ret god og det nærmede sig til tider festival-stemning, 
med folk alle vegne: til lands, til vands og i luften. I vandet var der kajakker og 
kitesurfere. 
 

Efter søndagens vedvarende 20 m/s fik vi efterhånden også en del flyvevejr. Faktisk så 
meget, at vi for første gang i mange år ikke fik opfyldt et helt teoriprogram. Derfor 
blev der heller ikke afviklet fælles teoriprøver. 
 

Der er nu nedsat et lille Venø-udvalg, der i december tager fat på at evaluere de sidste 
års lejre og sammen med dette års erfaringer kan der komme et godt bud på fremtidens 
Venølejre. I lyset af den stigende tilstrømning kræver det nok lidt mere organisation 
for ikke at den gode stemning skal krakelere. 
 

Tak for nogle dejlige dage! 
 

Birger Strandqvist. 
 
Roskilde Airshow 
 

Ganske kort herfra: Der var 
ca. 12-13.000 gæster til 
arrangementet over 
weekenden. 
 
DHPU havde en stand 
sammen med KDA i et 
pavillon telt, lige inden for 
porten. En meget god 
placering.  
 
Foran teltet havde Birger 
Strandquist opstillet én af 
sine hangglidere som 
blikfang – og det virkede. 
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 Administrationen kan  
kontaktes på følgende 
adresse: 
Dansk Hanglider og 
paraglider Union 
KDA - huset 
Lufthavnsvej 28 
DK 4000 Roskilde 
Tlf:  4614 1509 
e-mail: dhpu(a)dhpu.dk 
Web: www.dhpu.dk 
Kontortid: 
Dagligt Man.- Fre.  
10:00 - 15:00 
 
Sekretær Anders Madsen 
Bogholder Birgit Eldov 
Bank: Sydbank 
Reg. 7703 konto 0102925 
 
Stof til nyhedsbrevene 
sendes til administrationen 
Deadline for næste 
nyhedsbrev: 
29  September 2007 
Planlagt udsendelses dato: 
08 Oktober 2007 

Paragliding Hanggliding 
Nr.046 –  10 september 2007 –  6. årgang 
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Der var mange gæster henne og tale hang- og paragliding med Rasmus Rohlff, Birger 
Strandquist, Jørgen Geyti samt Niels Jensen.  

I teltet var ligeledes KDA´s standmateriale med kort beskrivelse af alle aktiviteter 
placeret, sammen med materiale fra DMU. KDA og DMU havde også repræsentanter 
på stedet hele weekenden.  www.airshow.dk fortæller om dette. 
 
"Vores" fælles forsikring! 
 

Jeg har de sidste par måneder haft en sag kørende med "vores" fælles forsikring QBE. 
 

Historik: Under HG DM på Fasterholt var jeg d. 25.05.2007 så uheldig at lave en 
udelanding nord for FHPC. Jeg lander (på fødderne...) ca. 25 m. fra en grusvej som 
fører op til gården - går straks ud til kanten af marken, sætter dragen, og går op til 
gården for at fortælle at jeg er landet på deres mark. Konen går mig i møde, og siger 
at de da er lidt trætte af at folk lander i deres korn (der landede et svævefly 2 år 
tidligere). 
Jeg beklager, og går tilbage for at pakke sammen. 5-10 min. senere kommer en traktor 
drønende, en meget ilter mand springer ud og råber og skriger. 
På et tidspunkt tror jeg faktisk at han vil i håndgemæng! 
Han krævede 3.000,. kr lige på stedet hvis jeg skulle have mit "legetøj" med! 
 

Jeg forsøgte at få ham ned på jorden, og efter ca. 20-25 min. lykkedes det mig så 
meget at jeg kunne få mit grej med, mod at jeg lover at anmelde "markskaden" til min 
forsikring - dog fortsat med trusler om retssag mod mig personligt...! 
 

Afgrøden var vårbyg ca. 15 cm højt, og jeg skønner at have nedtrådt 1-2 m² - 
maximum! Det regnede to dage efter, og jeg tror at "skaden" var umulig at konstatere 
1 uge senere. 
Jeg anmelder "skaden" samme aften via Mikkel til QBE. Endvidere taler jeg selv med 
sagsbehandleren på QBE 4 dage efter, hvor han fortæller mig at hvis der bliver bøvl 
med landmanden, vil de bare sende en taxator ud og "så vil han bare få nogle få 
hundrede kroner"! 
Jeg bliver så d. 28.06.2007 præsenteret for en regning fra "vores" fælles forsikring 
QBE på 2.000,- kr i selvrisiko!!!! De har "opgjort" samt betalt skadeslidte 2.490,- 
kroner!!!!!!!!!!!!!!  
Dét gør mig virkelig harm! Det virker da fuldstændigt latterligt at ens egen forsikring 
bare udsteder blankochecks til forsmåede landmænd, og lader forsikringstager betale. 
 

Jeg klagede til forsikringen (samme dag), fordi jeg mente at der måtte være tale om en 
fejl.  
Jeg får svar fra forsikringen d. 09.07.2007 og de mener ikke der er tale om en fejl..., 
og beder mig kontakte Unionen mht. betaling af selvrisikoen. Det gør jeg (osse 
samme dag...), men har endnu ikke fået svar fra bestyrelsen. 
Men, kan det virkelig være rigtigt at ens "egen" forsikring ikke varetager 
forsikringstagers interesse bedre? 
Mvh. Charles 
 

 
 
Bestyrelsen: 
 
Formand, kontaktudvalg,  
Miljø??: 
Rasmus Rohlff 
Godthåbsvej 12 B,3.th9280 
2000 Frederiksberg 
Tlf. 22558208 
rasmus-rohlff(a)dhpu.dk 
 
PG elite, IT, sikkerhed, 
redaktion??: 
Jens Thullesen 
Rækmarken 9, Hørby 
4300 Holbæk 
Tlf: 59 46 20 60 
Jens(a)paraglider.dk 
 
 
Uddannelse??: 
Birger Strandquist 
Rendebakken  16, Gelsted 
4160 Herlufmagle 
Tlf. 20 10 70 60 
Bstrandqvist(a)privat.dk 
 
 
 
Projektarbejde, bredde??: 
Lasse Brahe 
Lassebrahe(a)mail.dk 
Tlf. 26202200 
 
 
Ansvarsområde??: 
JeppeKrogh 
Kabbelejevej 3, 1.th 
2700 Brønshøj 
Tlf. 26181594 
jeppe-krogh(a)dhpu.dk 
 
 
 
 
 
 
Information om klubberne 
findes på: 
www.dhpu.dk/klubber/ 
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Svar til Charles: 
 

Det er uheldigt at en af vores dygtig og aktive piloter føler sig dårligt behandlet i 
vores fælles union og fælles forsikring. Jeg vil ikke kommentere selve 
forsikringssagen, da jeg ikke mener at det er formandens eller bestyrelses opgave at 
overtage diverse udvalgs arbejde. Da du skrev til bestyrelsen svarede jeg dig 
personligt med det samme jeg så mailen. Hvor jeg skrev at du selvfølgelig skal havde 
et hurtigt svar og at jeg var enig i at forsikringen ikke bare skal udbetale selvrisikoen 
uden at fortage en konkret undersøgelse.  
Jeg vil gerne beklage at unionen ikke altid køre perfekt, men det er frivillig 
arbejdskraft og vi mangler faktisk meget af det stadigvæk.  
Denne sag er ikke slut endnu og jeg håber at vi kan finde en løsning som alle i 
unionen er tilfredse med.  
Med venlig hilsen  
Rasmus Rohlff, fmd. DHPU        
 
Formands beretning om unionens tilstand 
 
 

Kampen for naturen.  
BL 7-16 har fyldt meget i mit arbejde for fri flyvning i kongeriget Danmark. BL 7-16 
er blevet sat i verden pga. en enkelt hændelse på Møns klint, hvor en falkeunge døde 
pga. helikopter, der skulle filme klinten for Møns klints geologiske center.  Dette blev 
til et spørgsmål til ministeren om, hvad hun ville gøre for at sikre, at dette ikke 
gentager sig. 
Og så kom BL 7-16 fra SLV med forbud om flyvning under 300 meter. Desuden 
henviser vores egen BL 9-5 i stykke 8.1.2.e direkte til BL 7-16 og forbyder flyvning 
under 150 meter i disse områder. En vedtagelse af denne BL 7-16 vil derfor være en 
katastrofe for skræntflyvning i store dele af Danmark. Heldigvis har jeg fået stor 
hjælp lige fra information fra medlemmer og klubber til høringssvar fra både flyvende 
biologer, DIF, KDA og Friluftsrådet, som alle er sendt til SLV.  
Desværre er kampen for fri flyvning i naturområder lang fra slut, selvom denne BL 7-
16 ikke bliver vedtaget. Miljøministeriet vand- og naturplan kan danne grundlag for 
flyveforbud, hvis der i nogle af 246 natur 2000 områder i Danmark bliver rapporteret 
om at vi forstyrrer naturen. Da det drejer sig om meget materiale, der er specifik på 
lokalområder og kan kræve lokal kendskab, vil jeg opfordre alle lokale naturelsker 
om løbende at kikke forbi www.vandognatur.dk. Her er alle naturområderne 
beskrevet herunder trusler og vigtige naturværdier. Jeg er sikker på, at alle DHPU’s 
medlemmer vil respekterer naturværdierne i de på gældende områder og sætter ekstra 
meget pris på vores fælles fantastiske natur. Det er derfor meget vigtigt, at DHPU 
bliver gjort opmærksom på negativ omtale af friflyvning i forhold til natur og dyreliv, 
da dette vil blive brugt imod os af folk, der mener, de har ene ret til fugle, vildt og 
naturen. Hvis fejlagtige påstande om at vi belaster naturen, får lov til at bliver noteret 
i lokale naturrapporter, er det vigtigt, at vi straks får anfægtet disse. Heldigvis har vi 
stærke organisationer som DIF og Friluftsrådet på vores side. Gennem deres dygtige 
jurister har vi fået støtte i gode gennemarbejdede høringssvar til SLV. Med krav om 
detaljeret dokumentation på præcis hvilken kritisk forstyrrelse, der er tale om. Ingen 
af os vil accepterer, at vi forbyder adgang til naturen uden et konkret dokumenteret 
bevis for, at et flyveforbud er nødvendigt.  
 

Hvorfor er DOF ikke fascineret af at flyve med fugle? 
 

Vi har tidlige indgået aftaler med Stevns og Møns klint naturcentre om at lade 
reddepladser til de utrolige vandrefalke være i deres yngleperiode. Dette har været på 
frivillig basis og uden at de skulle vise dokumentation for, at vi endelig var en 
forstyrrelse for disse fugle. Vi har faktisk et godt forhold til disse naturcentre og det er 
mit håb at de en dag kan dokumenterer, at disse fugle ikke er kritisk forstyrret af os 
langsomme og klode fugle.   
Jeg tror at alle der vælger at flyve som og med fuglene, er store naturelskere. Jeg er 
derfor uforstående for DOF’s manglende forståelse og modstand mod os mellem 
fuglene. Da jeg blev skolet i Dragen 77, tog min instruktør altid mere skrald med 

 
 
PG elite udvalget: 
 
 
Mads Syndergaard 
Storegade 10, Husby 
5592 Ejby 
Mobil 40 83 87 70 
mads(a )syndergaard.dk 
 
 
Marcus Malmqvist 
Lille Strandvej 18E 3.tv. 
2900 Hellerup 
Mobil 61 65 56 44 
marcumulus (a ) gmail.com 
 
 
HG elite udvalget: 
 
 
Lars Bo Johansen 
Voldbjergvej 12, Hee   
6950 Ringkøbing 
Tlf. 21 49 72 82 
 
 
Nils Ole Dalby 
Holcks Plads 16,1 
2700 Brønshøj 
Tlf. 22859920 
nody(a)lundbeck.com 
 
 
 
Ordens / amatør 
udvalget: 
 
Palle J Christensen 
Søbakken 14 
8800 Viborg 
Tlf. 86 67 40 48 
 
 
Steen Thorø 
Brunkulsvej 1, Søby 
7400 Herning 
Tlf. 97 14 73 31 
 
 
Keld  Eilrich 
Ny Gothersgade 23 
8700 Horsens 
Tlf. 75 61 57 61 
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hjem fra stranden end han havde medbragt. Vi blev opdraget som elever til at 
behandle naturen ordentligt og sætte pris på de fantastiske naturområder, som vi var 
så glad for at benytte. Jeg ved at rigtig mange instruktører gør det samme og at 
DHPU’s piloter altid hjælper hinanden med at rydde op efter en fed flyvedag. Jeg kan 
heller ikke forstille mig at vi vil ødelægge de skrænter som netop er vores 
eksistensgrundlag ved skræntflyvning. Vi vil også beskytte naturen og skrænterne, 
men vi vil ikke nægtes adgang uden grund.   
       
Administration, papir og mails, der skaber gode resultater. 
 

Jeg har også arbejdet meget med vores regler og administration, der ikke altid er 
hensigtsmæssige eller dokumenteret særlig godt for medlemmerne. Dette håber jeg vil 
blive bedre med små skridt og en masse  
hjælp fra alle de aktive folk i DHPU.  
 

Der bliver for tiden undersøgt muligheden for at lave et separat kursus under DHPU, 
der kan underviser piloter i lov og regler fra S-teori til trin 4. Det kan måske hjælpe 
flere piloter til optrækspladserne og fede danske termik oplevelser.  
 

SIV-kursus for PG har også været noget, der foregik på et fremmet sprog i et fremmet 
land. Derfor er jeg meget glad for, at jeg har lavet aftaler med to af Danmarks bedste 
acro piloter. Med lidt støtte fra unionen er Dennis the Dane blevet kendt i acrotoppen 
og er virkelig blevet en dygtig acropilot. Og Essie har som altid skolet mange nye 
medlemmer til unionen og har i år afholdt SIV light kursus for sine piloter i Airwave. 
Disse to gode folk er nu gået i gang med at uddanne sig til og skabe et dansk SIV 
kursus, som forhåbentligt inden for få år kan afholdes i dansk luftrum. Vi håber snart 
at kunne starte op med kurser på dansk i Norge. Senere er det vores håb, at vi får 
tilladelse til at lave sikkerhedskurser på optrækspladser placeret ved vand i både 
Jylland og på Sjælland. Dette er dog et stort arbejde og jeg håber at mange vil hjælpe 
med arbejdet, så de to gode piloter også får tid til deres andre aktiviteter som 
elitepiloter og eliteinstruktører. Deres privatliv foregår alligevel kun på Hang- og 
Para-gudernes almisser.  
 

Dette er også tilfældet for resten af de mange hårdtarbejdende frivillige i klubberne og 
i DHPU. Jeg vil derfor gerne påminde os alle om, at dagligt huske at takke de 
frivillige piloter, som bruger deres fritid på at hjælpe os til alle de tilbud og 
grundlæggende arbejde som klubberne og DHPU udfører for deres medlemmer. Vi 
mangler altid god arbejdskræft til at udfører arbejdet med at fremme fri flyvning i 
kongeriget Danmark. Jeg vil derfor gerne opfordre alle, der brænder for flyvning, om 
at bakke op om vores fælles union af klubber i Danmark. Der er især brug for dig, der 
kan uddanne instruktører, formidling, it, afholde mesterskaber og kurser.  
 

Unionen prøver løbende at forbedre og vedligeholde vores ydelser til klubberne og 
medlemmerne. Der er masser af ideer, men der mangler arbejdskræft til flere områder. 
Det er vores håb at flere folk vil hjælpe til i udvalgene. Der er brug for alle folk til 
store og små opgaver og der er dog ingen krav om at familien skal ofres til Hang- og 
Para-guderne. Tal selv med folkene i vores udvalg og hør om mulighederne.  
 

Der er allerede gang i mange udviklingsprojekter udover vores årlige drift af unionens 
tilbud. Med ny uddannelseschef og sikkerhedschef, håber vi at støtte og udvikle 
instruktørers og piloternes flyvekundskaber, så der bliver færre uheld. Og med bedre 
støtte til udvalgene og analyse af unionen, håber vi, at gøre tingene nemmere for både 
medlemmer og frivillige. 
 
Piloten bag formanden  
Her til sidst lidt personligt sommer nyt fra piloten og mennesket bag formanden. 
Sommeren blev tilbragt på Venø med min gamle Mac Eden fra 1998. En dejlig 
sommerlejer med en masse flyvning, sjov, sammenhold, læring og hyggelige stunder. 
Der var det hele lige fra gode diskussioner, acroflyvning i flagstangen, mad i jordovn 
til små speedskærme(grundhandling only…) og besøg fra tyske hangglider designer 
og udefinerbare speeddværge. Der blev lært en masse af både elever, instruktører og 

 
 
Havari kommission: 
 
 
Vest: 
Kurt Grotkjær 
Tlf fastnet 86 84 73 93 
Mobil 20 64 86 73 
kaja-kurt(a)mail.tele.dk 
 
Ivan Jensen 
Østersøvej 14 
7471 Sunds 
Tlf fastnet 97 14 40 04 
Mobil  
E-mail:  
 
 
Øst: 
John Carlsen 
Tlf fastnet 57 61 12 47 
Mobil 40 42 12 47 
kyhne(a)worldonline.dk 
 
Michael Roland Hansen 
Gladsaxemøllevej 95, 1TV 
2860 Søborg 
Tlf. fastnet 39 56 32 28 
Mobil 51 50 23 26 
Mic_r(a)get2net.dk 
 
Henrik Roland Hansen 
Gladsaxemøllevej 95, 1TV 
2860 Søborg 
Tlf. fastnet 39 56 32 28 
Mobil 23 21 50 19 
hrh(a)tele2adsl.dk 
 
 
 
 
Materiale til nyhedsbrevet 
må meget gerne skrives i 
word. 
Formateringen er Times 
New Roman, størrelse 11. 
Så skal jeg ikke lave alt om 
efter modtagelsen. 
 

Der kan også indsendes 
enkelte billeder der er 
relevante / vigtige for det 
indsendte materiale. 
 
Mvh 
Niels Jørgen  (redaktør) 
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arrangører. Selvom det næsten lyder utroligt, så tror jeg, det bliver mindst lige så godt 
næste år. Vi kan f.eks. blive bedre til at optimerer oplevelsen for eleverne, der 
benytter lejeren til intensiv skoling ved bedre opdeling af skrænten og hensyn til 
eleverne fra dem, der nu engang har lært at flyve. Teoriundervisningen blev også lidt 
presset, da ikke alle var mødt op i starten af lejren pga. dårligt vejr. Da vejret så bare 
blev bedre og bedre var det svært at finde tidspunkt, hvor der ikke kunne flyve. Det er 
ikke i lejerens ånd, at lokke folk væk fra skrænten med teori og prøver, når der kan 
flyver lige uden for. Husk at komme fra starten, hvis du skal deltage i 
teoriundervisning.   
 

Efter Venølejren ville jeg gerne have været på termit 1 kursus, men en ændring pga. 
min manglede S-teori fik planerne flyttet til lidt termiktræning i Kössen. Jeg har før 
været i bjerge og prøve at vende mig til at vingen er lidt mere urolig og der er meget 
langt ned. I påsken i Bassano troede jeg at nu skulle det være. Men igen var det 
psyken, der fik mig til at søge væk fra bjerget og boblerne. Den gamle skæm som jeg 
fløj i, havde jeg heller ikke samme tiltro til som en ny skærm med nye liner. Jeg har 
ikke gjort noget ved mine line de sidste 2 år, hvilket er en fejl. Nedflyvninger fra 
bjerg er også både flot, sjovt og godt til at træne manøvre, men jeg ville nu gerne 
flyve rigtig termik og mærke turen op med mulighed for at kunne tage sig en tur op 
og ud over bjergene. Så med en ny skærm Obsession fra U-turn og ny sele fra AWA 
sport, skulle det være. Så hjem fra Venø og hente skærmen, der har været 4 måneder 
under vejs og til Sverige og hente sele.  
Så afsted til Kössen med 3 gode folk fra Venø - en god gammel termikpilot og os 
andre termiknovicer. Og denne gang blev det til god termikflyvning for mit 
vedkommen. 3 gange 1½ timer i termik over Action Hill Underberg. Desværre ligner 
min nye skærm en rigtig blærerøvs skæm og jeg havde held til at ligge øverst og først 
i boblen et par gange, hvilket medførte at nogle troede, at jeg var en rigtig bobbelhaj. 
Jeg tror nogle tyskere blev fælt skuffet over denne danske elitepilots evne til at lede 
og finde de bedste bobler. Men den nye skærm virker, fornuften har taget over 
højdeskrækken og alt det de andre piloter har fortalt begynder at give god mening og 
det virker sku… Det har taget mig lang tid at overvinde dæmonerne som turbulens, 
højdesikkerheden og tæppebelagte 45 grader klippestartsteder. Desværre har der også 
altid været brug for hjælp til piloter, der er endt på bjerget, når jeg har brugt en uge på 
et flyvested syd på og det har jo heller ikke hjulpet. 5. gang i bjerge var altså bare 
lykken. Nu kan jeg ikke vente til at skulle til SIV-kursus eller flyve i bjerge igen. 
 

Nu har jeg fået et arbejde igen som energisagsbehandler i Banedanmark. Men jeg har 
stadigvæk travlt om aftenen med at gøre vores fælles unionen endnu bedre for alle 
vores medlemmer. Jeg få heldigvis en masse hjælp fra alle vores udvalg, bestyrelsen 
og sekretariatet, men vi har stadigvæk brug for mere hjælpe til alle de fantastiske ting 
vi kan gøre i fællesskab at fremme drageflyvning og paragliding i Danmark ved 
blandt andet gennem uddannelse og kontrol med flyvning og materiel at virke for 
flyvesikkerheden. Herunder at afholde mesterskaber, udgive oplysende publikationer 
og varetage de tilsluttede klubbers interesser.   
 

Husk at frie fugle også flyver i flok. 
Med venlig hilsen  
Rasmus Rohlff 
 
HG VM 2007 Texas. 
Lars Bo Johansen endte på en 22. plads ved VM. Lars Bo fløj gennem hele 
konkurrencen til en absolut topplacering, men en gps-fejl i femte opgave gjorde at 
podiemuligheden og en placering i top 5 gik fløjten. 
På femte opgave skulle de flyve 285 kilometer og som standarden nu engang er for 
Lars Bo, fløj han i mål, men det troede gps'en ikke på, så han fik 0 point for dagen. 
Skulle der ikke være en af DHPU’s medlemmer kan kan låne ham penge eller en 
backup PGS?? Dette må ikke ske igen! 
Attila Bertok fra Ungarn er ny verdensmester 2007. Robert Reisinger og Gerolf 
Heinrichs fik henholdsvis sølv og bronce 

 
 
De smalle nyheder: 
 
70 år. 
John Carlsen fylder 70 
år den 26 september. 
 

John var med til at stifte 
DDU / DHPU og har 
siden haft forskellige 
tillids-poster. 
Bl.a har han i en periode 
være formand. 
 

I dag er han med i havari 
kommissionen. Han har 
med hans baggrund som 
flymekaniker og mange 
de mange år hvor han har 
bygget sine egne vinger, 
en stor viden om de 
materialer der bliver 
brugt til vores vinger. 
 

DHPU (og DULFU) 
skylder ham en stor tak 
for den store arbejdsind-
sats han har leveret i 
årenes løb. 
 

 
Nye VHF radiolicenser. 
 

Følgende DHPU 
medlemmer har 23/8 
2007 bestået prøven til 
N-BEG luftfartsradio-
telefonist i Karup: 
 

1893 Peter Louis Gade, 
PGNord 
 

1933 Morten 
Thomassen, PGNord 
 

1619 Morten F. Olesen, 
PGNord 
 

1095 Niels Jensen, 
Dragen Nordjylland 
 
 

Tillykke med beviserne! 
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