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Formanden har ordet

	Af Ole Andersen
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Ny bestyrelse 2022

	Mød den ny bestyrelse per 14. oktober 2021

FORMANDEN HAR ORDET
Kære medlemmer
Allerførst en stor tak til udvalgene og bestyrelsen
for en flot indsats og et konstruktivt samarbejde i
jagtforeningens interesse.
Nu er endnu en jagtsæson veloverstået, så vi går en
ny tid i møde med aktiviteter fra diverse aktivitetsudvalg.
Der er lige blevet afholdt hundetræning for hvalpe,
og hundeudvalget har planlagt hundetræning for
foråret. Skydeudvalget har planlagt flere skydninger
både med hagl og riffel.
Vi har haft en aften for alle vores udvalg, hvor
interesserede kunne melde sig som nye. Det har
resulteret i, at der er kommet seks nye udvalgsmedlemmer. Det var rigtigt flot, og herfra skal lyde en
stor tak til alle, både nye og gamle kræfter. Dette
gælder også medieudvalget, som p.t. arbejder på at
gøre den nye hjemmeside færdig.
Er der endnu flere, der har lyst til at prøve kræfter
med nogle af vores udvalg, er I velkomne til at tage
kontakt til disse - vi kan altid brug nye hænder!
Jeg håber, vi går en god forårssæson i jagtforeningen
i møde med de aktiviteter, udvalgene disker op med,
og at det snart er slut med corona, så vi kan mødes,
som vi kunne førhen.
Venlig hilsen
Ole Andersen, formand
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SKANDERBORG JAGTFORENING

NY BESTYRELSE 2022

Bestyrelsen Skanderborg Jagtforening per 14. oktober 2021
Fra venstre, forreste række: Ronny Johanneson, Uffe Jakobsen, Ole Andersen, Claus Olsen.
Fra venstre, bagerste række: Bryan Clifford, Mads Nørdam, Peder Poulsen, Helle Baarstrøm, Frank Nørgaard, Niels Christian.

BESTYRELSEN 2021/2022
NAVN

POST

TELEFON

MAIL

Ole Andersen

Formand

20 59 45 08

ole.ingvar.andersen@gmail.com

Frank Nørgaard

Kasserer

30 13 47 00

frank@norgard.eu

Peder Poulsen

Næstformand

Mads Nørdam

Bestyrelsesmedlem & Jægerråd

Bryan Clifford

Besrtyrelsesmedlem

Helle Baaerstrøm

Bestyrelsesmedlem

Uffe Jakobsen

Bestyrelsesmedlem

Niels Christian

Suppleant

Ronny Johanneson

Suppleant

Claus Olsen

Suppleant
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INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Der indkaldes til ordinær generalforsamling

Onsdag d. 30. marts, kl. 19.00 i jagtforeningens lokaler, Vestermølle
Foreningen er vært med en kop kaffe og lidt sødt til ganen. Tilmelding er ikke nødvendig.
Dagsorden iflg. vedtæfter:
1.
Valg af dirigent
2.
Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling
3.
Fremlæggelse af det af revisoren gennemgåede årsregnskab til godkendelse
4.
Indkomne forslag
5.
Fastlæggelse af kontigent
6.
Valg af Formand
7.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
8.
Valg af suppleanter
9.
Valg af en revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt
Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen skal fremsendes til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Forslag fremsendes på mail til: Formand ole.ingvar.andersen@gmail.com
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DET AT GÅ PÅ JAGT

Af Peder Poulsen
I jagtsæsonen, når jeg om mandagen møder på job,
bliver jeg ofte spurgt: ”Har du været på jagt og har
du skudt noget?”

havde haft heldet med mig, besluttede mig til at tage
mit kamera og et bukkekald med, når jeg tog ud på
vores jagtterræn.

Næsten lige så ofte kan jeg svare ”ja” til den første
del af spørgsmålet og knap så ofte ”nej” til den an-

Flere gange lykkedes det at kalde nogle unge rådyr ind
og nyde synet af disse smukke dyr på meget tæt hold

den del. Lidt jagtlykke har jeg da ind i mellem 😊.

og samtidig kunne vise kollegaerne nogle fine fotos.

Det bedste er jo, at mine kollegaer spørger, for så
kan jeg berette om en god jagtsituation eller om
nogle naturoplevelser, som efterhånden er blevet
vigtigere end at ”få noget på tasken”.

De har lidt mere svært ved at forstå begejstringen, når
jeg beretter om glæden ved at skyde efterårets første
skovsneppe eller den efterfølgende bukkefeber, når
bukken nedlægges 3 minutter før lukketid.

Når mine kollegaer hører om, at jeg i en aften i den
forgangne bukkejagt oplevede, hvordan en ræv
passerede nedenfor det tårn, jeg sad i, med et nyfødt rålam i flaben. Det er ikke noget man oplever
ofte og det var dog 2. gang, det skete for mig.

Derfor tager jeg altid afsted med en forventning om
oplevelser – og hvis der så også skulle være en dag
med jagtlykke, så bliver jagtdagen jo ikke ringere.

Efterårets første sneppe
Naturen er til tider nådesløs – og der er ingen ”Disney-romantik”. Det kan de have svært ved at forstå,
men de sultne unger hjemme i graven skal jo også
have mad.
Eller hvordan jeg, da jeg meget tidligt i bukkejagten
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VESTERMØLLE
RESTAURANT

stor

brunch
buffet
Lørdage & Søndage 10.00 – 11.45
Velkomst Bobler
Græsk yoghurt - Varmrøget laks - Håndpillede rejer
Hønsesalat - Pølsebræt
Røræg – Brunchpølser - Lun leverpostej – Bacon
Frikadeller
Amerikanske Pandekager - Hjemmelavet Nutella
Kraftig Chokoladekage – Triﬂi - Frisk Frugt - Oste
Udvalg af Friskbagt lyst og mørkt Brød
Små croissanter
Kaffe - The - Mælk - Juice - Hjemmelavet Limonade

275

,-
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MÆRKESKYDNING

SKANDERBORG JAGTFORENING

FLUGTSKYDNING

Vi kan komme med Stilling jagtforening til mærkeskydning i Nr. Snede

23. april
kl. 900 - 1500
på adressen:

Vinkelvej 8
8766 Nørre Snede
Der er også muglighed
for indskydning af sin
jagtriffel. Man kan på
Danmarks
jægerforbunds hjemmeside se en
nærmere beskrivelse af
mærkeskydningen, regler
og betingelser.
Arrangementet vil koste
75 kr. som medbringes i
kontanter, og tilmelding
foregår til
uffe11443@gmail.com
senest den 16. april.

Af Uffe Jakobsen, Skydeudvalget

Arrrrgghhhhhh!!

bane. Det er en lille hyggelig bane, og
man føler sig velkommen.

Vi har desværre ikke længere sted at
skyde flugtskydning, da vores gode ven

Der er endvidere en sportingbane, som
man hurtigt bliver afhængig af.

Knud har solgt gården, så vi leder med
lys og lygte efter et nyt sted hvor vi kan
afholde fra 1 til 5 skydninger i foråret.
Her må vi appellere til vores medlemmer om at granske deres hjerner, kan
det tænkes at der er én der kender én,
hvor der er mulighed for at afholde én
eller flere skydninger i forenings regi.
Sig endelig til, hvis i øjner en mulighed.
Hvis der kommer noget på banen, kommer det på hjemmesiden, og vores SMS
kæde vil naturligvis advisere om dette.

Jesper Hansen
Skeetskydning
Sølv vinder
Sommer OL 2021

Hvis fingeren skal krummes, kan man
som jeg gør, tage et par kammerater
med til Bryrup/Them og skyde på deres

Det starter op
første tirsdag i april
og kører indtil september, med en lille
sommer ferie i juli.
Der er et lille stykke vej derud:

Faurholtvej 7
7362 Hampen
(Af hensyn til letsindige sjæle, vil jeg
lige pointere at ”Hampen” er et sted, og
ikke noget der kan ryges).
Yderlige oplysninger kan findes på
deres hjemmeside.
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RIFLEN SKAL UD AF SKABET

Af Uffe Jakobsen, Skydeudvalget

Igen i år er det muligt at indskyde sin jagtriffel i Skibby
ved Harlev og adressen er:

Alle dage i tidsrummet 1630 til kl. 2000, og det koster 50
kr. i kontanter som betales inden skydningen.

		Højbyhus 1A
		8462 Harlev

Der kan skydes på 100 samt 200 m, og max cal. er 8 mm
og der må ikke bruges mundingsbremse.

I april kan der skydes
13. april
20. april
27. april

I maj kan der skydes
4. maj
11. maj

Der er altid riffelinstruktører tilstede, hvis man har
brug for hjælp. Der er ingen tilmelding, man møder
bare op, hilser på og går i gang.
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RÅGEREGULERING 2022

Af Uffe Jakobsen, Skydeudvalget
I jagtudvalget forventer vi at reguleringen af råger vil
foregå som tidligere år, hvor vi mødes på græsplænen ved Skvæt (Oddervej) tirsdag, torsdag og søndag
kl. 19.00 samt lørdag morgen kl. 08.00, og reguleringen vil vare cirka 2 timer.
Kommunen stiller formentlig atter i år krav om, at vi
bruger en ammunition, der har en kuglevægt på 1,9 g
eller mindre, så det vil som tidligere blive udleveret
på dagen ved parolen, eller man kan selv finde én hvis
man ønsker, som overholder kravet om 1,9 g. Man er

naturligvis velkommen til at bruge luftgevær 5,5 mm.
Vi foretager indskydning på skydebanen ved Skårup
torsdag den 28 april fra kl. 15.00 til kl. 18.00, og man
medbringer sin egen standard ammunition, i tilfælde af
at kommunen ikke fastholder sit krav til ammunitionen,
og ellers vil vi have kommunens ammunition på pladsen så vi kan indskyde vores salonrifler med den relevante ammunition.
Vi ses til en spændende rågesæson.
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BUKKEJAGT 2022

Foto: Tillykke til skytterne.
Sæsonens sidste jagt den 15.
januar gav en særdeles flot
parade 🙂
Af Uffe Jakobsen, Jagtudvalget
Igen i år kan vi tilbyde en riffeljæger som aldrig har
skudt et rådyr, en chance for bukkejagt på kommunens arealer.
Det vil foregå ved at man sidder sammen med en erfaren jæger, der vil guide den nye riffeljæger.

Vester Mølle
søndag den 8. maj
kl. 1030
så vi kan se på de steder der er mulighed for bukkejagt,
samt gennemgå hvordan det praktisk vil foregå, skjul,
camuflage, brække dyret mm.

Er dette af interesse, skal du måde op på
Der er kun én måde at få erfaring på, kom afsted.
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HVOR ER SANGSTEMMERNE
BLEVET AF
Af Poul Daugaard

Det er underligt, som traditioner smuldre væk også i
jægerkredse.
Hvorfor er traditionerne, omkring vores jæger / Skåle
sange gået i glemmebogen?
Helt fra jeg, som barn kom med min families voksne
mænd på jagt, blev der altid sunget ved jagtfrokosterne.
Ikke lige de almindelige sange fra højskolesangbogen
med dem der „gik” på de kendte melodier.
Der blev også sunget, ved arrangementer i Skanderborg Jagtforening.

vores sanghæfte til Skanderborg Jagtforening. De
blev trykt med Skanderborg Jagtforenings navn. De
bruges ikke mere, mærkeligt.
Sangene bidrog altid, til den gode stemning, som er
ved et jagtselskab. De kunne også medvirke til én
ekstra opfyldning af snapseglasset. (Jeg vil på ingen
måde opfordre til umådeholdent drikkeri).
Kunne det ikke være en ide, at genindføre sangene i
de forskellige konsortier?
Måske man kunne lave en „Sangskat” på Skanderborg Jagtforenings hjemmeside, på samme måde,
som det er tænkt der på tiden skal lægges fotos op
i fotoalbummet.

Det gør vi heller ikke mere, hvorfor?
Jagtklubben Godthåb, som jeg er formand for, har
for mange år siden (2006) doneret en „stak” kopier af

Vi kunne så allesammen, komme med bidrag i form
af sangtekster. Disse skal frit kunne kopieres, af alle
vores medlemmer. Jeg tror det vil kunne gøre jagtselskaberne ENDNU SJOVERE.
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JÆGERE I SAMLET FLOK

EN JÆGERSANG

Mel.: Folk og røvere i Kardemomme by

Mel.: Danmark nu blunder den lyse nat.

Nu skal vi ud i samlet flok,

Jæger, vi synger om jagtens lyst,

for vi skal ud og jage.

den, der os lokker og dårer,

Af skud vi bruger mer’ end nok,

den, der opfylder hver jægers bryst,

men vi skal ikke klage.

giver os alle en herlig dyst,

Af fugle falder der kun få,

skaffer os dejlige dage,

det bliver ikke ved at gå.

minder, vi har tilbage.

Nu må vi os øve igen alle mand.
Men vi skyder jo alle så godt vi kan!

Intet er skøn som en buk i spring,
haren der lunter på sporet,

Fasaner letter fra sit skjul,

sneppen flakser så frit omkring,

de flyver op mod himlen.

ræven lader som ingenting,

Der råbes. ”Så nu er der fugl!”,

skyd kun, hvis du er sikker,

man kigger op i vrimlen.

byttet på stedet ligger.

Så sigtes der, fasanen spår,
at haglene den aldrig når.

Dugvåde strå en morgen i maj,

Den vinder ret tit i sin spådom, oh, mand!.

hanegal i det fjerne,

Men vi skyder jo alle så godt vi kan!

bukkepürsch på en ensom vej
er for en jæger en herlig leg,

Husk ’foranholdet’, det skal med,

ædel er sporten kaldet,

det er så ganske vigtigt.

når dyret ej hører knaldet.

Det gælder om at se det sted,
som kun kan være rigtigt.

Og når på klapjagt på post du står,

Så mødes hagl, – ”fasanens død”,

spændt af hver muskel og nerve,

den blæses med en særlig glød.

kommer det derhen, hvor du nu står?

Paraden er flot, der blev strammet en tand.

så du en ”Mikkel” på tasken får,

Men vi skyder jo alle så godt vi kan!

chancen må ej du spilde,
her gælder det: stå stille!

Af fugle er der sikkert nok,
til jagt i mange vintre.

Jæger, vor fauna vi dig betror,

For jægerne i samlet flok,

skyd ikke blindt, hvad du møder,

de skyder ikke mindre.

jagtens fremtid på dig beror,

Vi glæder os til mange år,

husk! kun af liv der liv fremgror,

hvor alle vi på jagt så går.

hvis du vil stadig jage,

I dette så skønne og dejlige land.

levn da en del tilbage.

Men vi skyder jo alle så godt vi kan!
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LYDIGHEDS- OG
APPORTTRÆNING

Af Peder Poulsen, hundeudvalget
Efter et par års stilstand starter vi igen hundetræningen op – og vi, instruktører, glæder os til at dele vores
teknikker og erfaringer med kursisterne.
Vi starter op, tirsdag d. 29. marts kl. 19:00 med en kort
introaften, hvor vi fortæller lidt om os, og kursisterne
fortæller om deres forventninger til os. Introaftenen
foregår i vores lokaler på Vestermølle og er uden hund.

Der vil være træning hver tirsdag aften kl. 19:00 på arealerne ved Vestermølle startende d. 5. april og den
sidste træning inden sommerpausen vil være d. 14.
juni.
Der vil blive arrangeret 3 – 4 træningssessioner i august.
Tilmelding til: Peder Poulsen – telefon 51767913
Pris kr. 450,00
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QUIZ: HVAD BETYDER
WAIDMANNS HEIL

1.

Det er titlen på en sang med den tyske dødsmetal rockgruppe Rammstein, som repræsenterede Tyskland ved
Eurovision Song Contest i 2013

2.

Det er et eksklusivt Gasthaus i det naturskønne østrigske
skisport område Zell am See

3.

Det er en jægerhilsen, som afgives til en anden jæger,
der har været på jagt, og såfremt vedkommende ikke har
nedlagt vildt, besvares med “Waidmannsheil”. I modsat
fald, dvs. der er nedlagt vildt, besvares “Waidmannsdank”.
Se korrekte svar side 23 (nederst)
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AKTIVITETSKALENDER
JANUAR

APRIL
05 Hunde
19 Hunde
26 Hunde
28 Schweisshunde foredrag

FEBRUAR

MAJ
03 Hunde
10 Hunde
17 Hunde
24 Hunde
31 Hunde

MARTS

JUNI

07 Jagttegn
08 Per Ladefoged
14 Jagttegn
19 Hjortebanen i Ørre
21 Jagttegn
23 Bestyrelsesmøde
28 Jagttegn
29 Hunde intro
30 Generalforsamling

07 Hunde
14 Hunde afslutning
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UDVALG 2022
Her finder du en oversigt over foreningens udvalg, en nærmere beskrivelse,
samt kontaktoplysninger. Udvalgne blev stiftet af foreningens frivillige på
fællesudvalgsmøde den 19. januar 2022.

Aktivitetsudvalg

Jagtudvalg

Kontaktperson: Mads Nørdam
Telefon: 21865267
E-mail: lunordam@mail.dk
Udvalgets formål er at fremme foreningen, gøre den
aktiv og styrke fællesskabet ved at lave sociale arrangementer.

Kontaktperson: Uffe Jakobsen
Telefon: 20600231
E-mail: uffe11443@gmail.com
Jagtudvalget planlægger og gennemfører jagter,
herunder reguleringer på kommunens arealer, med fokus på nyjægeres indføring i jagtens
glæder.

Hundeudvalg
Kontaktperson: Peder Poulsen
Telefon: 51767913
E-mail: pedercmpoulsen@gmail.com
Udvalgets vision er at hunde, der har deltaget i træningen hos Skanderborg Jagtforening, er “egnet apporterende hunde” og samtidig velafrettede til jagt
og i den daglige gøren, som en del af familien - sociale og lydige.
Missionen er at give de deltagende hundefører redskaber i form af teknikker til opnåelse af ovennævnte.

Jagthornsudvalg
Kontaktperson: Per Ladefoged Jensen
Telefon: 61712777
E-mail: plaj8660@gmail.com
Udvalgets formål er at lære kursisterne de mest
basale hornsignaler at kende og aller helst at spille
dem på egne og gæste jagter.

Medieudvalg
Kontaktperson: Helle Baarstrøm
Telefon: 23656592
E-mail: helle_baarstroem@yahoo.dk
Udvalgets formål er at udvikle og vedligeholde
foreningens medier, herunder hjemmeside, Facebook profil, Instagram profil, m.m.

Skydeudvalg
Kontaktperson: Ole Andersen
Telefon: 20594508
E-mail: ole.ingvar.andersen@gmail.com
Udvalgets formål er at uddanne og vedligeholde
medlemmernes skydefærdigheder med henblik
på en etisk forsvarlig jagt.
Der bliver lagt vægt på det sociale sammenhold.

17

18

APPORT

ÅRETS FØRSTE HUNDETRÆNING VAR
FORBEHOLDT HVALPE- OG UNGHUNDE
Af Helle Baarstrøm og Jeanette Thrane

Lad os sige det med det samme. Det har
været bidende koldt, regnvejr, blide solskinstimer – ja – alt hvad hjertet kan begære af
vejrlig.
Men kursisterne har trodset alt, og mødt op. Med ihærdighed, lydhørhed og fortrinligt humør, er 5 hunde med
ejere nu i gang med deres dannelse til at blive den gode
(hunde)jagtkammerat, alle jægere med hund gerne vil
have.

Carlos og Hans Peter øver kontakt
For os som trænere er det en fornøjelse at komme i
gang. Og i år åbnede vi allerede et hold i januar. Det
var med spænding, om nogle havde lyst til lidt søndagstræning i vinterhalvåret udendørs. Og sørme ja.
Vi havde på forhånd bestemt, at der maximalt måtte
være 6 på et hvalpe- og unghunde hold. Dette af hen-

syn til, at alle skulle kunne få individuel sparring med
træningen.
Så 5 kursister var intet mindre end perfekt. Og vi håber,
at kursisterne har nydt det lige så meget, som vi har. Vi
glæder os til fortsættelsen…..
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AKTIVITETSUDVALGET

Af Henrik Guldager, aktivitetsudvalget

Til udvalgsmøde d 19/1 blev der valgt et nyt aktivitetsudvalg. Dette består for nuværende af Jeanette
Thrane, Mads Nørdam og Henrik Guldager.

aktiviteter både i og uden for jagtsæsonen. Vi vil og
så gerne være synlige for Skanderborgs borgere, det
være sig på julemarked eller lyse nætter o.lign.

Vi vil arbejde for at alle medlemmer af Skanderborg
jagtforening får mulighed får at deltage i forskellige

Men! Lige nu er vi i den spæde opstart, så vi går i
tænkebox. Men hold øje med os på Facebook, på hjemmesiden eller i Apport.

HJORTEBANEN I ØRRE
Så er der mulighed for at træne på en hjortebane i Ørre,
Herning jagtcenter lørdag den 19 marts fra kl. 9.00 til
kl. 13.00 til den lave pris af 125 kr. pr. skytte.
Tilmelding til Gert Nielsen (Stilling Jagtforening) på tlf:
4011 2592 og det sker senest den 15 marts.

Hvis du er interesseret i af følges med andre så send
en mail/SMS, så vi kan mødes på Vester Mølle eller
et andet sted hvis det giver mere mening, uffe11443@
gmail.com ellers møder man bare op på skydebanen
kl. lidt i 9.00.

FELTSKYDNING I KREDS 3

Af Uffe Jakobsen, Skydeudvalget

Vi vil i skydeudvalget prøve at samle et hold, der vil
deltage i konkurrencen i kredsens feltskydning, for at
se om der skulle være interesse for dette.

dende dit navn og DJF medlemsnummer, prisen bliver
formentlig 200 til 250 kr.

Kredsen er desværre meget sene til at lægge informationer ud på DJF ´s hjemmeside, men jeg ved fra
tidligere år at man skal være ”hurtig ved havelågen”
hvis man vil med.

Skydetiden får vi først tilsendt efter tilmeldingen, og
jeg forventer at det bliver lørdag den 11 juni, at kredsskydningen kommer til at foregå, men følg selv med på
DJF ´s hjemmeside, og ellers vil vi koordinere kørsel og
andet når vi har holdet.

Derfor skal holdets informationer være samlet inden
1. marts, da det er her de plejer at åbne for tilmelding.

Har du lige fået riffel, eller har du ”altid” haft den, så er
feltskydning et must.

Hvis du er interesseret, skal du sende en tilmelding til
uffe11443@gmail.com senest den 25. februar, indehol-

Kom frisk
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Lokaleudlejning
Vi tilbyder foreningens medlemmer at leje vores flotte nyrenoverede lokaler til yderst favorabel pris.
Weekendleje: 1000 kr. excl. rengøring.
Der kan tilkøbes slutrengøring. Aftale herom skal ske samtidig med leje.
Lokalerne har plads og service til 50 personer.
Henvendelse om udlejning kan ske til: Jens Erik Andersen på tlf. 9186 0008

Tirsdagsklubben
Hver tirsdag mellem kl. 10.30 og kl. 13.00 mødes medlemmer med lidt ekstra tid i hverdagen til helt uforpligtende pral, snak og hygge, vi får altid rugbrød, franskbrød med pålæg
og en snaps.
Desuden har vi altid kaffe på kanden, kolde øl og vand i køleskabet og vi. Alle er velkomne,
og alle har mulighed for at benytte sig at vore muligheder i forbindelse med værktøj og
værksted.
Prisen er 30 kr. per gang

Ønsker du at blive medlem af Skanderborg Jagtforening
Ønsker du at blive medlem af Skanderborg Jagtforening, kan du tilmelde dig via foreningens hjemmeside
https://skanderborg-jagtforening.dk

Jagttegnsundervisningen i foreningen er i fuld
gang, og i aften øves bl.a våbenhåndtering og
våben rens

På forsiden af hjemmesiden ligger der i bunden et link
– BLIV MEDLEM af JÆGERBUNDET. Her kan du tilmelde dig.
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VESTERMØLLE
RESTAURANT

stor

brunch
buffet
Lørdage & Søndage 10.00 – 11.45
Velkomst Bobler
Græsk yoghurt - Varmrøget laks - Håndpillede rejer
Hønsesalat - Pølsebræt
Røræg – Brunchpølser - Lun leverpostej – Bacon
Frikadeller
Amerikanske Pandekager - Hjemmelavet Nutella
Kraftig Chokoladekage – Triﬂi - Frisk Frugt - Oste
Udvalg af Friskbagt lyst og mørkt Brød
Små croissanter
Kaffe - The - Mælk - Juice - Hjemmelavet Limonade

275

,-

Svar på Quiz: 1, 2 og 3 (alle tre svarmuligheder er korrekte)

APPORT
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