
 

 

 
Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer 

Maj-juni 2020 

 
Laks 7,6kg 90cm fanget på flue af Mik Prinz 18.april 2020. 

 

 



 

 

Maj-juni 2020

Status på fiskeriet 

 

Det har været koldt og tørt, men 

laksefiskeriet har været godt her i april og 

starten af maj måned. Der er således 

landet mange rigtig flotte laks på vores 

vand. 

Top 10 ligger nu fra 9,7 til 18kg hvor vi på 

samme tidspunkt i 2019 lå mellem 10 og 

15kg. 

 
Top 10 laks pr. 7. maj 2020. 

 
Nogle af fiskene kan i nyde billeder af i 

dette nummer af Gudenå Nyt. 
 

Laks 9,65kg 102cm fanget på spinflue af Ole Martin 
Kristensen 24.april 2020. 

 

 

 
Gudenå en tidlig morgen -  påskelørdag 2020. Foto: Søren 
Agesen 
 

 
Gudenå en tidlig morgen -  påskelørdag 2020 med frost, 
men klar til at udfordre Gudenåens laks. Foto: Søren 
Agesen 

http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/fiskeri/top-10-fisk/top10-2020.aspx


 

 

 
 

Covid-19 

Corona \ Covid-19 pandemien sætter i den 

grad sit præg på samfundet herunder BSF. 

Heldigvis ser det ud til at den stille og roligt 

slipper sit modbydelige tag. 

Foreningen følger situationen tæt og tager 

de nødvendige tiltag. Følg med i nyheder 

på hjemmesiden. 

 

Anbefaling om fiskeri Covid-19 

 Hold afstand. Hold mindst 2 meter 
afstand til andre – også selvom du er 

udendørs. 
 Hold god håndhygiejne. Vask 

hænder og sprit af. Tag håndsprit 

med i bilen og i jakkelommen. 
 Fisk lokalt. Undgå så vidt muligt at 

rejse langt i forbindelse med 
fisketure. Skal du rejse, så forsøg at 
pakke mad, udstyr, med videre 

hjemmefra, så du ikke behøver at 
købe ind ved destinationen. På den 

måde undgår du at sprede evt. 
smitte på tværs af landet. 

 Fisk så vidt muligt alene. Fisk så 

vidt muligt alene, eller evt. med 
andre fra din husstand. 

 Kør så vidt muligt alene. Fisker du 
med andre end dem fra din 
husstand, så sørg for transport 

enkeltvis. 
 Fisk ikke med særligt udsatte. 

 
Arrangementer 

Indtil videre er alle arrangementer fortsat 

aflyst i BSF 

 

Laks 6,9kg 90cm fanget på reje af Gert Nielsen25.april 
2020. 

 

 
Laks 6,1kg 85cm fanget på reje af Jørgen Andersen 7- maj 
2020. Foto: Jørgen Andersen ©BSF 
 

http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/media/598428/kortbog_2020_a4_combined.pdf


 

 

 

Laks 9,8kg 98cm fanget på spinner af Carl Chr. 
Christiansen, Calle 15.april 2020. 
 
 

Laks 9,8kg 98cm fanget på spinflue af Søren Agesen 14-
april 2020. 
 
 
 

 

Husk indberetning af alle fisk ! 

Alle fisk – både havørreder, laks og gedder 
skal indberettes senest 5 dage efter 

fangsten på foreningens hjemmeside. 
Uanset om du hjemtager eller genudsætter 

fisken. 

Du har mulighed for at være anonym. 

Er du så heldig at fange mere end en fisk 
så skal de ind på hver sin rapport – og det 

er ganske nemt, for når du har indsendt 
den første, så står vinduet stadig åbent og 
du kan tilrette data på fisk nummer to og 

indsende denne og så fremdeles. 
Årsagen er den simple at vi har brug for en 

dækkende statistik, og denne er baseret på 
automatisk udtræk af fra databasen – så 
husk en fisk = en rapport. 

Vigtigheden af fangststatistik kan ses i 
havørredprojektet hvor eksperterne roser 

vores gode statistiske grundlag til skyerne 
 

Fangstrapport 

Vi har lidt bøvl med at vise listen over 

fangster for 2020. Hvis man klikker på det 

normale link på forsiden får man listen fra 

2019 og ikke 2020. Vi har lavet et ”quick 

fix” med et link over seneste fangstrapport, 

se billede: 

 
På hjemmesiden skal du klikke på det med gult markerede 
link for at se listen over fangster i 2020  
 

  



 

 

Vi har samlet en række spændende artikler 

som i kan hygge Jer med: 

Artikler i dette nummer: 

(spring til en artikel: CTRL+klik) 

Fortsat skærpet kontrol mod tyvfiskeri ..... 5 

Vigtig information om parkering .............. 6 

Dagkortsalg og Corona/covid19 .............. 7 

Regel om at fiskekort skal bæres synligt 

sanktioneres fremadrettet! ..................... 7 

Gedder på leg ....................................... 8 

Et billede siger mere end 1000 ord .......... 9 

Vandpleje Møllebækken ........................ 11 

Havørredprojektet ............................... 12 

Aktivitetskalender ................................ 13 

 

 

Fortsat skærpet kontrol mod tyvfiskeri 

Af: Bestyrelsen 

Foreningens fiskerikontrollører har 
fortsat øget indsats og bestyrelsen 

beder om din hjælp til kontrol 

Der er tale om bevidst snyd. Altså erfarne 
fiskere som helt sikkert ved at de fisker på 

foreningens vand og som kender reglerne 
omkring fiskekort. 

Det virker til at tyvefiskeri er noget mere 

udbredt på vores vand end - jeg ihvertfald 
havde forestillet mig. 

Det skal stoppes nu - så derfor en 
opfordring til medlemmerne om at I også 

udfører kontrol ved mistanke om snyd på 
vegne af foreningen. 

Fiskekort skal bæres synligt så hvis en 

fisker ikke bærer sit kort fra DSF synligt er 

det en klar indikation på at personen ikke 
har kort. 

Lige et oprids: 

 Hadsten lystfiskerforening har 
medfiskeret i zone 6. 

 Silkeborg fiskeriforening og Aulum 

Haderup Sportsfiskerforening har 
hver 2 byttekort. 

 Alle andre tidligere aftaler er opsagt. 

Normalt bruger jeg ikke tid på at 
kontrollerer kort da jeg egentligt helst bare 
vil nyde naturen og fiskeriet, men jeg 

synes det er for galt at folk bevidst fisker 
uden kort på vores vand - så lad os holde 

lidt ekstra øje med vores fælles fiskevand 
den kommende tid. 

  



 

 

Vigtig information om parkering 

Af:  Bestyrelsen 

Sandskreddet 
Vi er blevet kontaktet af lodsejerne 
omkring Sandskredet. 
 

Vi har som gæster adgang til åen via stien 
og trækstien men IKKE adgang til skoven 

da hele området er privat. 
 
Antallet af biler på P-pladsen skal 

overholdes - er der fyldt SKAL man benytte 
en af de andre P-pladser i området. 

Alt affald tages med til bilen og efterlades 
ikke i skoven eller ved åen. 
Ophold i skoven og brug af åben ild er 

strengt forbudt. 
 

 
Oversigt over P-pladser ved sandskreddet. På P-
pladsen til højre må der maksimalt holde 4 biler og på 
den nye P-plads til venstre er der fint plads til 5 biler. 
Fra P-pladserne følges stierne til åen. Husk det er ikke 
lovligt at holde på den nederste som er overstreget.  

 

 
  
Oplever du som medlem andre som ikke 
forstår dette budskab er du mere end 

velkommen til at kontakte bestyrelsen. 
Husk det er jer medlemmer som 

bestemmer om vi næste år kan fiske på 
sandskredet eller må gå i en stor bue uden 
om dette. Blot fordi nogle få medlemmer 

ikke vil efterleve de få regler vi har ved 
vores vand. 

 
P plads krumkagen - nu 5 biler tilladt 
Vi har aftalt med lodsejeren at det er ok 

med 5 biler på P-pladsen (nr. 16) ved 
Krumkagen. 

 
I disse corona tider skal i naturligvis tage 

hensyn til hinanden og holde den 
anbefalede afstand og iøvrigt 
følge vejledningen. 

 
Husk der er bevægeligt fiskeri på hele 

BSF's fiskevand, og der står laks overalt, 
og ikke kun på hotspots!! 
 

Kørselsvejlning finder i som sædvanlig på 
hjemmesiden 

  

http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/foreningen/nyheder/anbefalinger-ifm-covid19-coronavirus.aspx
http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/fiskeri/fiskevand-kort.aspx
http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/fiskeri/fiskevand-kort.aspx


 

 

Dagkortsalg og Corona/covid19 

 
Af: Bestyrelsen  

Bestyrelsen besluttede 28/3-2020 at 
suspendere muligheden for at købe 

gæstekort og ikke åbne for dagskortsalget 
foreløbigt.  

 
Det skete for at tilsikre at der ikke kom 
mere pres på fiskevand og 

parkeringspladser end vi kan stå inde for. 
Årsagen var COVID-19 situationen. 

Fiskeriet var derfor forbeholdt medlemmer. 
 

Bestyrelsen besluttede efterfølgende at 
åbne for dagskort salget lørdag 18.april. 
Årsagen var at fiskeriet var startet ved de 

vestvendte åer, og det betyder et markant 
mindre fiskepres på vores vand. 

 

Regel om at fiskekort skal bæres synligt 
sanktioneres fremadrettet!  

Af: Bestyrelsen 

VIGTIGT!!!!  

Træffes en fisker, der har glemt fiskekortet kan fiskeribetjentene fremover sende 

vedkommende hjem efter fiskekortet, eller bede vedkommende om at stoppe fiskeriet for 

idag! 

Foreningen har over flere omgange det 

sidste års tid indskærpet at alle skal bære 

fiskekortet synligt. 

Årsagen til at kortet skal bæres synligt er 

at det letter fiskebetjentens kontrol og 

synliggør for andre fiskere at en medfisker 

har fiskekort og fisker lovligt på 

foreningens vand. 

Ved manglende synligt fiskekort har det 

indtil videre medført en påtale. 

Denne praksis har vist sig ikke at have den 

fornødne effekt. Derfor har bestyrelsen 

besluttet at betjentene fremadrettet får 

mulighed for at sende fiskere hjem for 

enten at printe eller hente det fysiske 

fiskekort. 

Det er ikke nok at have fiskekortet på sin 

telefon da det ikke bæres synligt. 

 

Det er vigtigt at understrege at betjenten 

udfører et vigtigt hverv for foreningen, 

hvilket de seneste hændelser med 

tyvfiskeri tydeligt har vist. 

Det må desuden være i alle medlemmers 

interesse, at kontrollen kan gennemføres 

så nænsomt som muligt og at det i øvrigt 

er relativt nemt at se om en medfisker har 

kort eller ej. 

 

Ovenstående ændring af praksis vil være 

gældende umiddelbart efter påske - fra den 

14. april 2020. 

 

Husk i øvrigt at det ikke er tilladt at 

medbringe hund under fiskeriet.



 

 

Gedder på leg 

Af: Caper Pedersen 
 
Der var godt gang i gedderne i dag søndag 
19.april. 

 
Hvis i kikker godt på det første billede kan i 

se at der står 2 gedder hvor den mindste er 
ca. 100 cm og den store er vel omkring 
120 cm. På billede 2 smuttede den store og 

kun den mindste var tilbage 😂💪💪 sjov 

oplevelse.  
 

 
Hvis i kikker godt på det første billede kan i se at der står 2 
gedder den mindste er ca. 100 cm og den store er vel 
omkring 120 cm. Foto: Casper Pedersen 

 

 
På billede 2 smuttede den store og kun den mindste gedde 

var tilbage 😂💪💪 sjov oplevelse. Foto: Casper Pedersen 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   



 

 

Et billede siger mere end 1000 ord 

Af: Nicolai Parbst, kasserer 

 
Et billede siger mere en 1000 ord! 

Der skal ikke herske nogen tvivl om at 

foreningens fangstrapport er den mest 

besøgte side næst efter forsiden. Og med 

god grund – der er ikke noget mere 

bekræftende end at se når noget lykkes.  

Det er et fantastisk udstillingsvindue for 

fiskeriet i foreningens vand og er helt 

sikkert en af grundene til det stigende 

dagkortsalg og den øgede venteliste til 

foreningen. 

MEN der er altid et men – succes 

forpligter og det gælder os alle! 

 

Jeg har i år mere end tidligere modtaget 

kommentar vedr. nogle af billederne på 

fangstrapporterne.  Det gælder 

hovedsageligt billeder som følger med C&R 

fangster. 

 

I som medlemmer/dagkortfisker, vi som 

forening og alle fiskere generelt bliver i 

højere grad end tidligere bedømt og til tider 

dømt på den måde vi dokumenterer vores 

fangster på. 

Vi kan ikke slippe for bifangster, her 

tænker jeg især på havørreder som er 

totalfredet, gedderne som har været fredet 

i april og generelt fisk der er omfattet af 

mindstemål og/eller fredning. 

I disse tilfælde skal der praktiseres C&R. 

For mig betyder C&R at fisken genudsættes 

og jeg i min håndtering sikre fisken størst 

mulighed chance for overlevelse og påfører 

mindst mulig skade.  

I praksis vil det, for fisk som er omfattet af 

fredning, sige afkrogning i vandet hvis det 

er muligt ellers mindst muligt tid uden af 

vandet.  For fisk som ikke er omfattet af 

fredning, men blot genudsættes gælder det 

samme dog er setuppet omkring fiskeriet 

lidt anderledes.   

Typisk er det geddefiskeriet i vinter/forår 

og rimtefiskeriet fra nu og hen over 

sommeren som mange målrettet dyrker. 

Her medbringer mange afkrogningsmåtter 

og/eller vejeslynger til fiskene.  

Det obligatoriske trofæbillede med fisker og 

fisk hvor især gedderne understøttes 

korrekt så der ikke opstår rygskader 

accepteres stadigvæk. 

 

Tilbage til fangstrapporterne, billederne på 

fangstrapporten fortæller os og omverden 

om den kultur der lige netop er i vores 



 

 

forening. Det er forældre til kommende 

juniormedlemmer, journalister, 

lokalpolitikkerer, lodsejer og sponsorer. Vi 

skal derfor mere end nogen sinde tænke 

over hvilket billede vi vedhæfter vores 

fangstrapport: 

 Gengiver billedet den etik og moral 

vi gerne vil fremstå med? 

 Gengiver billedet det budskab som vi 

gerne vil videregive til næste 

generation af lystfiskere? 

 Gengiver billedet os som en gruppe 

der respekter fiskene og går op i at 

sikre fiskene de bedste betingelser 

igennem vandløbspleje og andet 

frivilligt arbejde. 

Gytis Su, havørred genudsættes nænsomt oktober 2019 

Som forening vil gerne have billeder på 

vores fangstrapporter, men ikke for 
enhver pris. Jeg har i år fjernet en del 

billeder og har sikkert ikke fået alle med. 
Jeg vil godt opfordre alle til at tænke sig 
om en ekstra gang når deres skal vælges 

billede til C&R fangstrapporten og i endnu 
højere grad hvis det gælder en fisk som er 

fredet. 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

Vandpleje Møllebækken 

Af: Jesper Knudsen  
 

Det var planen at gennemfører den sidste 

del af vandpleje projektet i møllebækken 

her midt i maj i forbindelse med World Fish 

Migration Day. 

Udlægning af gydegrus i Møllebækken på en regnfuld 
oktoberdag i 2019. Foto: Casper Pedersen 

 

Jeg har dog besluttet at det ikke var en god 

ide grundet Covid-19, da en del af dem der 

plejer at deltage er folk fra en aldersgruppe 

der er særlig udsat.  

I mellemtiden er World Fish Migration Day 

også blevet flyttet til 24/10-20. Så det er 

nyt planlagt tidspunkt indtil videre. 

 
Møllebækken snor sig flot via omløbsstryget gennem 
Mølleparken og uden om opstemningen ved Møllen, hvor 
mølledammen er bevaret.

 

 

 

  

https://www.worldfishmigrationday.com/
https://www.worldfishmigrationday.com/
https://www.worldfishmigrationday.com/


 

 

Havørredprojektet 

Af: Per frost Vedsted 
 
Hermed en kort status på projektet 
”Havørreden tilbage til Gudenå” 

 
Finansiering 

Vi har fået positiv tilkendegivelse fra LAG 
Favrskov, der har tilkendegivet at de vil 
give et tilskud til projektet. Det glæder os 

meget og vi ser frem til den endelige 
godkendelse af støtten og størrelse på 

støttebeløbet.   
 
”Den lille smoltundersøgelse” 

Der er mærket 75 vilde smolt fra Lilleå og 
75 vilde smolt fra Skibelund/Møllebækken. 

DTU Aqua har medio april været rundt og 
kontrollere lytteposterne og de virker alle 
og der er allerede målt vandrende smolt. 

Datamængden er dog så stor og kompleks 
at vi ikke kan vise resultater endnu. 

Det er vigtigt at vi medlemmer holder 
øje med lyttestationerne så evt. 
fejl/hærværk straks meddeles videre. 

Læs artikel herom og meld straks tilbage 
hvis en af lyttebøjerne ser beskadiget ud 

eller mangler 
skyldes

  
Lyttestation i Gudenåen marts 2020. 

  
Oddere i Tjærbæk og Brandstrup bæk 
DTU Aqua har haft vildt kamera i Tjærbæk 

og Brandstrup bæk gennem 48 døgn. 
 Brandstrup bæk. 

Der var sat 3 kameraer op og der 
blev registreret oddere på alle 3 
kameraer: Op til 3 oddere på samme 

billede (sikkert en mor og to store 
unger) 

 Tjærbæk 
Der var sat 2 kameraer op, men der 
blev ikke registreret oddere. Dette 

kan skyldes at der kun er 3km 
mellem de to vandløb og en odder 

har et territorie på ca. 10km, så den 
samme familie kan have begge 

vandløb og opholdt sig måske i 
Brandstrup bæk i den periode DTU 
Aqua undersøgte. 

  
BSF burde sætte kameraer op i 

 Skibelundbækken 
Her blev der ved bestandsanalysen 
blev set døde og delvis spiste fisk, og 

odder er et problem på dambruget 
der ligger indenfor 1 km fra 

Skibelund bæk 
 Møllebækken 
 Gullev Bæk 

 Hagenstrup bæk 
 

Oddere spiser helst de lidt større fisk, dvs. 
særlig farlige for smolt. 
Hvis vi kunne lave en måleserie over 

længere periode vil det være en god ting. 
Kameraer kan også dokumentere 

prædation fra mink, skarv og fiskehejre 
udover odder. 
Måske der er nogle frivillige indsjæle der vil 

sørge for det praktiske? 
Jeg tænker BSF kan sponsere kameraer og 

SD kort. Interesserede må gerne henvende 
sig til undertegnede. 
 

 

  

http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/foreningen/nyheder/havoerredprojektet-hjaelp-med-at-passe-paa-lyttestationerne!.aspx
http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/foreningen/nyheder/havoerredprojektet-hjaelp-med-at-passe-paa-lyttestationerne!.aspx
http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/foreningen/nyheder/havoerredprojektet-hjaelp-med-at-passe-paa-lyttestationerne!.aspx


 

 

Aktivitetskalender

Lystfiskeriet dag - AFLYST 

17.maj. Juniorerne tilbyder gratis fiskeri og 

information om lystfiskeri. AFLYST PGA 

COVID-19 

Gudenåkonkurrencen  

18. september 16:00 til 19.september 

16:00. Køb af deltagerbevise på 

fiskekort.dk, lystfisk.dk, GoFishing, 

Bamsebo, 07-22kiosken 8850, Randers 

Sport og Fiskeri, JaFi. 

Læs mere her 

Gule ærter 

10. oktober. Bliver annonceret senere. 

Tilmelding Erik Søndergaard tlf 8696 6650 

Udlægning gydegrus Møllebækken 

24.oktober. Ved omløbsstryget. Tilmelding 

til Jesper Knudsen  

Sidste frist forslag generalforsamling 

30.oktober – sendes til formanden 

 

Gennemgang gydebække 

Lørdag 7. november. Annonceres senere 

Sidste fiskedag Gudenå 
15. november 2020 

 
Senioraften 
Hver anden mandag (ulige uger) i 

klubhuset Gudenåvej 22a, kl 19:00. 
November til marts. 
 

Generalforsamling  

3.december 2020 Bjerringbro Idrætspark. 

Annonceres senere 

* =Junior ture Pris og tilmelding 

Alle ture undtagen turen til Mandal turen er 

gratis, for juniormedlemmer. 

Tilmelding på sms til Keld på 2083 3449 

eller sidste klubaften op til turen.   

  

http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/goef/gudenaakonkurrence/gudenaakonkurrence-2020.aspx


 

 

Bestyrelse, fiskeribetjente og 

udvalg mv. 
BSF Bestyrelsen 
 

Casper Pedersen 
tlf 5370 9440 
Formand og VPU 
formand@bjerringbro-
sportsfisker.dk 
 

Per Frost Vedsted 

Næstformand og GØF 
naestformand@bjerringbro-
sportsfisker.dk 
 
Nicolai Parbst 
Kasserer 
kasserer@bjerringbro-

sportsfisker.dk 
 
Rasmus Ottesen 
Bestyrelsesmedlem og juniorklub 
rasmus_ottesen@hotmail.com 
 

 

Søren Agesen 
Bestyrelsesmedlem 
lsagesen@gmail.com 
 
Erik Søndergaard 
Bestyrelsesmedlem og vpu 

efs@fiberpost.dk 
 
Kim Sørensen 
Bestyrelsesmedlem 
meki@bknet.dk 
 
Jesper Knudsen 

Bestyrelsesmedlem og vpu 
jesperknudsen1976@gmail.com 

 
Jesper Hougaard 
Bestyrelsessuppleant og vpu 
jrhjjh@hotmail.com 

 
BSF Bestyrelsen 
Fælles email til hele bestyrelsen 
bestyrelsen@bjerringbro-
sportsfisker.dk 

BSF fiskeribetjent, Gudenå 
Verner Jensen 

Tlf. 6170 6784 
 
 
BSF fiskeribetjent, Gudenå 
Steen Juhl Nielsen 
Tlf. 3035 6971 

 

 
BSF fiskeribetjent, Gudenå 
Erik Schøler 
Tlf. 2263 1424 
 
 
BSF fiskeribetjent, Gudenå 

Teddy Laursen 
Tlf. 2512 3618 
 
BSF fiskeribetjent, Gudenå 
Gheorghe Nan  
Tlf: 2144 9777 
 

BSF fiskeribetjent, Tange Sø 
Leif Kramer 
Tlf. 4088 8547 
 
BSF’s fiskeribetjente 
Fælles email adresse 

fiskeribetjent@bjerringbro-
sportsfisker.dk 
 
 

Fiskeristyrelsens kontrollør, 

distrikt Randers 
Fiskeribetjent Lars Høgild 

Tlf. 7218 5687 
 

Vandpleje 
Jesper Knudsen, formand 

Erik Søndergaard 
Jesper Hougaard 
 

Både Tange Sø 
Nicolai Parbst (nøgler) 
Casper Pedersen (vedligehold) 

 

Gæstekort til Aulum Haderup og 
Silkeborg 
Kim Sørensen  
 

Ørredfonden 
Per Frost Vedsted 
 
 

Gudenåsammenslutningen 

lakseprojektet 
Casper Pedersen 
Søren Agesen 

 
 

Juniorklub 
Lasse Aagesen, formand 
aagesenlasse@gmail.com 
 
Keld Nielsen, kasserer 
Rasmus Ottesen, juniorleder 

Jeppe K. Christensen, juniorleder 
Jan Kristensen, 
forældrerepræsentant 
 

Gudenå Nyt 
Per Frost Vedsted 

naestformand@bjerringbro-
sportsfisker.dk 

 

Veje og P-pladsen 
Kim Sørensen 
meki@bknet.dk 
 
 

Klubhus adresse og bestyrer 
Gudenåvej 22A 
8850 Bjerringbro 
Kim Sørensen, bestyrer klubhus 
Tlf. 2049 1859 
 

Broer, bænke og skilte 
Søren Agesen 
lsagesen@gmail.com 
 
Kim Sørensen 

meki@bknet.dk 

Lodsejerkontakt 
Niels-Jørgen Ottesen 
Tlf. 8668 3929 / 2217 7750 
njottesen@hotmail.com 
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