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Social diagnose

trækker fulde huse i roklubben

Mandag den 9. maj havde bestyrelsen
indbudt til sent medlemsmøde i klubben
efter aftenroning. Kun 13 medlemmer var
mødt til roning den aften, men da mødet
startede kl. 21, myldrede det ind ad dørene, og vi endte med at sidde ca. 30 medlemmer rundt om bordene. Ældre og nye
medlemmer var med, klubbens stærke
sociale ”rygrad” meldte sig til diskussion
og handlinger. Vi havde ondt i det sociale, for alt for stor en andel -måske over
2/3 af nystartede roere - er faldet fra igen
i de seneste år. Det ser ud til, at vores
problemer godt kunne ligne konklusionerne i en antropologisk undersøgelse fra

man kunne føle sig som en belastning i
bådene som ny roer, og så turde man måske kun skrive sig på en liste for lidt kortere ture med andre nybegyndere. En af
roerne fra sidste år, og som vi desværre
ikke har set længe, var heltemodigt mødt
frem for at fortælle, hvordan han havde
følt sig mobbet som ny på en tur og derfor
ikke havde vist sig længe. Pinligt at sådan
noget kan ske i vores klub, men det viste

Vejle Roklub, som var blevet omtalt i
sidste nummer af Furore i forbindelse
med standerhejsningen.
Afdækning af problemer
Bo Jystrup fra bestyrelsen indledte med at
påpege, at det så ud til at være svært at
overgå fra at være ny roer på kursus og
introduktion til at være med i det almindelige aftenroningshold. Nogle af de sidste par års nye medlemmer bemærkede, at
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sig faktisk, at andre havde været ude for
noget lignende tidligere.
Ærligt og redeligt fik vi så afdækket forskellige problemer på roaftenerne, før vi
bagefter tog fat på løsningsforslag.

Roaftenernes problemer
Generelt bliver der roet meget i klubben,
men fremmødet på roaftenerne er meget
tyndt. Det bliver så svært at sætte gode
rohold, og tit ender vi med en del inrigger
-2’ere, som har det drøjt med at komme
rundt. Der er også en tendens til, at de
stærkeste ror sammen, mens andre overlades til sig selv.
Klubben har et stærkt hold af masterroere,
og det ville være dejligt, hvis de en gang
imellem kom og roede med på aftenerne.
Da vi sidste efterår havde nogle fælles
både pga. dårligt vejr, vakte det godt nok
glæde. Sikke en dejlig tur med masser af
energi og udfordringer. Det samme har
jeg også selv mærket på de årlige outriggerkurser med masterne. Det samme gælder egentlig også andre ”faste” hold, som
kun kommer uden for roaftenerne. Det
vækker stor glæde at se dem en gang
imellem.
Brovagterne er jo til for at sætte gode
hold, men tit har de lidt svært ved at finde
ud af, hvordan kabalen bedst muligt går
op. Måske kender man ikke alle, og måske er det svært at bryde ind i veletablere-

de grupperinger, som tydeligvis helst vil
ro sammen.
Et andet problem er vores aldersfordeling,
vi mangler nogle roere i f.eks. 40’erne og
50’erne. Det kan være travle år med familie og børn, men vi burde tænke i fleksibilitet og prøve at finde former og tidspunkter, hvor også familiemennesker kan være
med.
Hvad kan der gøres
Der blev stillet en række forslag til initiativer på mødet, som kunne medvirke til at
afdække problemerne nærmere og til at
forbedre fællesskabet. Vi kunne starte
med spørgeskemaer til nye medlemmer,
så de på en diskret måde kunne fortælle,
hvordan det er at starte som ny i klubben.
Samtidig kunne nye medlemmer også
tilknyttes en slags mentor, som kunne
følge dem i det første år. I forlængelse
heraf blev det også foreslået at have billeder af nye roere hængende, så ældre medlemmer bedre kunne gøre en indsats for at
få dem med i fællesskabet og evt. også
invitere dem til roning uden for de faste
tider.
Brovagterne kan også spille en stærkere
rolle ved at være mere aktive, når gode
rohold skal sættes. Det ville være en forbedring, hvis vi kunne sætte flere 4 plus
styrmand-hold, og hvis disse hold havde
en blanding af nye og mere erfarne roere.
Det kan så være nødvendigt, at erfarne
roere efter tur stiller sig til rådighed for
bådhold, selv om de måske ikke lige står
på ”yndlingslisten” for søen rundt.
Kirsten H.
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Søndag 18. september kl. 9:00
En rotur i Københavns inderhavn med
Sydhavnen, Frederiksholms Kanal,
Holmens område, Trekroner Fortet
samt Christianshavns Kanal.
Rodistance ca. 24 km.

Lørdag 24. september kl. 9:00
En tur langs kanten af alle søerne i
vort daglige rofarvand. Farum Sø,
Vejlesø, Furesø, Mølleåen, Lyngby
Sø og Bagsværd Sø. Rodistance
ca. 40 km.

Fødselsdag på Furesøen
Udefra set en helt almindelig tirsdag formiddag, og så alligevel ikke…
Marianne havde, i sin families fravær, valgt at fejre dagen med en rotur. Hun
inviterede og satte et bådhold af gode trofaste ro-kammerater. Ellen var med,
hun riggede båden til med små flag i åregaflerne og af sted gik turen til Frederiksdal. Her ”slog vi lejr,” og Marianne fik sin gave, et fint tørklæde. Humøret var højt, men da den næste Furesøbåd ankom, og Kurt kom løbende
for at lykønske fødselaren, steg humøret yderligere et par grader. Med sig
havde han en af sine gamle medaljer, som blev overrakt og dermed gik i arv
til klubbens ældste aktive medlem: dagens fødselar Marianne Wintersø.
Det var tid til at ro tilbage. Hjemme ventede blomster og det store flag på
terrassen. Her bød Marianne ro-holdet på en 3 - retters frokost med vin &
vand. Sikken en dag!
Jeg er taknemmelig over, at jeg, på netop denne dag, var inviteret og havde
sagt ja til en ekstra rotur.
Tina
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Kanindåb
Så er det snart tid til besøg af kong Neptun.
Lørdag 27. august 2016
Så hvis du ikke er døbt - så er det du skal finde din kalender
frem og sætte et X.
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Kaproningstrænere
Marcus og Emil har desværre valgt at
stoppe som kaproningstrænere i Roklubben Furesø pga. studier mm. Vi har været rigtig glade for at have dem som trænere og ønsker dem held og lykke videre.
Henrik Stephansen (Stictor) har heldigvis sagt ja til at stå for kaproningstræningen frem til primo september. Vi glæder
os til samarbejdet.
Helle
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Min første tur til Lyngby
Søndag den 8. maj startede 4 både, i alt
12 roere, i det skønneste solskin.
Efter et par små udfordringer, som bl.a.
mangel af en rorpind, der heldigvis kunne erstattes, kom vi af sted.
Det var
Eyolfs og min
første tur
igennem
Frederiksdalslusen, så
Anni havde
nok at se til.
Gik dog fint,
vi slog kun
hovedet i broen et par gange.
Der var andre,
som havde
opdaget det
gode vejr.
Trafikken på
Mølleåen var
som færdslen
på Hillerødmotorvejen i
myldretiden.
Specielt kanoerne var
endnu mindre
disciplineret end bilisterne på motorvejen. Så det gik i længere perioder kun
fremad med småt roning, medens kanoer
og kajakker passerede os på begge sider.
Vi nåede dog alle i god behold til Bagsværd Sø, hvor den første pause blev
holdt.
Det var årets første sommerdag, 25 grader og ikke en kølig brise, så vi måtte ret
hurtigt enten smide flere lag tøj eller
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skifte til sommerdresset, hvis det var med
i rygsækken.
Turen gik videre, og ankommet på Lyngby Sø var der plads til alle. Vi kunne
derfor få fart på og hurtigt nå frem til
Lyngby
Roklub, hvor
vi sad i solskinnet med
udsigt til kanalen og nød
vores medbragte frokost.
Margrethe
havde bagt
kage til os alle,
og nogle supplerede frokosten med en is
til afkøling.
Det var en
rigtig søndagsfrokost.
Så gik turen
hjemad igen.
Det gik hurtigere frem på
trods af de
mange kanoer.
To kanoer
stødte sammen, da padlerne kiggede i alle andre retninger end
fremad. Heldigvis skete der intet.
Vi nåede godt tilbage til Furesøen efter en
rigtig skøn dag.
Men må sige, at jeg havde godt ømme og
trætte ben efter min første Lyngbytur.
Lisbeth (809)

Roklubben Furesø tog godt for sig af medaljerne på Copenhagen Regatta, der blev holdt på Bagsværd Sø i pinsen. Fortalt i tal deltog 16 roere i alderen 14 til 74 år, i 27 løb, hvor de vandt fem
guldmedaljer, 12 sølvmedaljer og seks bronzemedaljer. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.
Specielt de unge piger klarede sig rigtig flot, selv om vind og regn gav roerne udfordringer. Den helt
nye roer Clara Hornnæss var ikke bange for det hårde vejr og vandt hele to gange Edon 250 meter
begynder løb.
De flittigt trænende piger Clara Møller, Kristine Søndergård Hansen, Anna Adelholm og Xenia
Kviat Antonsen fik en flot førsteplads i dobbeltfirer i A Finalen junior B (max. 17 år), hvor alle
modstanderne var drenge. Båden blev roet af blandet KVIK og Furesø mandskab. Dagen efter fik
drengene revanche og her blev det »kun« til en andenplads for pigerne.
De unge drenge kunne også være med. Jonas Lund, der er udtaget til ungdomslandsholdet, opnåede
en fjerde- og en femteplads i singlesculler for junior A (max. 19 år).
I Masteres løbene (27 til plus 95 år) var Furesø også godt placeret med deltagelse i 10 løb, hvor der
blev vundet 14 medaljer. Guld til Jane Hagan og Bo Hartz i dobbeltsculler. Sølv blev vundet af
Mette Møller i single- og dobbeltsculler samt Marianne Henney, Bente Johannessen, Jane Hagan og
Helle Torp Eklund i dobbeltfirer.
Bronze opnåede herrerne Ole Præst Larsen, Lars Wallin, Bo Hartz og Mikael Møller Hansen i dobbeltfirer.

7

Internationalt stævne for mastersroere
i september 2016 - kom og vær med!
Fra torsdag den 8. september til søndag
den 11. september 2016 afholdes
det største regattaløb i mange, mange år
på Bagsværd Sø.

klubben allerede nu kan være meget stolt
af.

World Rowing Masters Regatta 2016
indledes med ankomster af både og
mandskaber i dagene op til den 8. september, hvor løbene starter. Indtil nu er der
tilmeldt omkring 3500 deltagere fra 47
lande, der deltager i op mod 600 løb - så

Så derfor en opfordring til alle i klubben
- kom som gæst/frivillig og snus til
stemningen ved et gigantisk stævne, føl
bruset når 8 ottere fra England, Tyskland, Holland, New Zealand, Danmark,
Norge, Sverige og Rusland kæmper om
æren. Mixbåde kan stadig tilmeldes, så
har du lyst, klik på link til tilmelding.

alle kan regne ud, hvilken logistisk kæmpe opgave, der ligger forud. Det meste af
denne er baseret på frivillig arbejdskraft.

Tilmeldingerne til de rene herre- og dameløb lukkede 3. august, og det tegner
til at blive en af de allerstørste regattaer,
der nogensinde har været afholdt.

Roklubben Furesøs mastershold har aktivt
medvirket i de indledende forberedelsesfaser, og adskillige har sågar taget op til
en uges ferie alene for i dagtimerne i september at kunne guide trailere og både på
plads i og omkring rostadion. Der vil blive ydet en fantastisk indsats, som

Roklubben Furesøs mastershold har ud
over praktisk bistand også tænkt sig at
kæmpe for medaljerne og tage del i det
internationale arrangement med
de oplevelser, det vil give. Jo flere vi er
jo bedre. Også supportere på land.
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Der er derudover fortsat brug for flere
frivillige hænder morgen, middag og
aften - også fx de 80+ årige skal jo opleve, der tages hånd om dem og deres
både, mad, toiletfaciliteter, overnatning
mm.
Som nævnt er mastersgruppen fra Roklubben Furesø ansvarlige for, at logistikken omkring bådstativer og trailere
fungere perfekt. Netop nu kan vi se, at
der er behov for mange frivillige hænder
tirsdag den 6. september eftermiddag og
aften og onsdag den 7. september hele
dagen. Opgaverne, der skal løses, handler om at vejlede ankomne chauffører og
stå vagt ved forskellige funktioner i regattaområdet - der bliver rig mulighed
for at børste sine sprogkundskaber af.

Så har du lidt eller meget tid at bidrage
med, så sig til. Vi vil placere et vagtskema
på opslagstavlen i roklubben. Her kan du
skrive dig på og eventuelt tage kontakt til
Ole Kongsbak eller Mette Møller på roaftnerne.
Belønningen er oplevelser, fællesskab, Tshirt, fine VIP-badges, mad og forplejning, når du er der, samt medansvar for at
alt går godt - stort som småt.
Er du i tvivl om, hvordan du melder til, så
send gerne en e-mail til
”gthenriksen@gmail.com”
Så skal jeg nok hjælpe til. Vel mødt
Gitte Terp Henriksen
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Nattergaletur 2016 højdepunkter
Tre 4´ere, fin vejrudsigt
Naturoplevelser
Skyer - flot rød himmel - voldsom
regnbyge
Måne, næsten fuld – roere, næsten ædru?
Mange fugle - nattergale? - frøer?
Forplejning
Café i Holte Havn åben – turbåd i
Frederiksdal åben
Herlig tur - ingen uheld
Kirsten

Bøje ved Fandens Hage
Nu er der udlagt en bøje ved Fandens Hage. Bøjen skal ”bruges,”
når hjørnet ved Fandens Hage passeres. Bøjen skal være på bagbords side af båden.
Dette vil medvirke til, at vi får skilt ”trafikken” ved Fandens Hage
og dermed undgår potentielle sammenstød.
Samtidig er der i retning mod Kollekolle udlagt en mindre bøje
500 meter fra bøjen ved Fandens Hage og yderligere 2 små bøjer
1000 meter fra bøjen ved Fandens Hage.
Hvis disse bøjer bruges i forbindelse med træning - så er det ok.
Men HUSK, det er ikke en kaproningsbane, så de almindelige søfartsregeler gælder stadig - så du/I er stadig ansvarlige i forhold til
andre både, og du/I må under ingen omstændigheder blive irriterede på andre brugere af søen.
God fornøjelse - Bo
Ps. Tak til Ole Kongsbak og Ole Præst for hjælp med udlægning
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SUPPEroning
Lørdag 29. oktober
Der bydes igen i år i
forbindelse med standerstrygning på suppe ved KolleKolle.
Tilmelding på klubbens
hjemmeside, efter ”først til
mølle-princippet”.
Der er kun 38 pladser i
inrigger-bådene, men egen
transport til KolleKolle er en
mulighed.
Pris 20 kr.
Medbring venligst lige penge
og egne drikkevarer.
Mød op i rohallen
Senest kl.12.00.
Der ros en tur på søen, måske
7-8 km, inden der lægges til
ved Kollekolle-broen.
Her er den varme suppe klar i
bålhytten på bakkeskråningen
fra kl. 13.30.

Standerstrygning
Lørdag 29. oktober
fra kl. 16.00
Så er endnu en sommer
gået, og sæsonen
slutter!!!
Formanden holder sin
tale kl. 16.00, hvorefter
standeren nedtages.
Efter at det formelle er
overstået, byder klubben
på en lille ”pindemad”
og et glas vin.
Arrangementet slutter
med fællesspisning af
medbragt mad.
(fra kl. 18.00)

Efter hyggeligt samvær returnerer bådene til klubben.

”SUPPEHOLDET”
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60-års jubilæum
Jørgen Andersen
Jørgen Andersen har den 12. juli 2016
været medlem i Roklubben Furesø i 60
år.
Tirsdag den 12. juli - for mere end 60 år
siden meldte snedkerens dreng Jørgen
sig ind i Roklubben Furesø. Jørgen var 13
år. Klubben var tilsvarende ung, nemlig
startet et år tidligere – hvor Jørgen også
hjalp til.

og kaproning i sin flotte håndbyggede
sculler.
Jørgen stillede i tresserne og halvfjerdserne op som kaproer for Roklubben Furesø. I samarbejde med Birkerød Roklub
deltog Jørgen i mange danmarksmesterskaber og nordiske mesterskaber. Det
blev til en flot stribe sølvmedaljer.
Jørgen blev gift med ropigen fra Frederiksværk Roklub – Merete. Sammen bor
de smukt i et hus i Lynge, ned til en lille
sø og nabo til skoven. I disse dejlige omgivelser voksede sønnerne Asger og Troels op. I dag nyder familien det dejlige
sted, med sønnernes familier og børnebørnene.
Årene er gået hurtigt med bådebygning,
kaproning og træning af unge fra roklubben. Megen energi og glæde har der været i at træne klubbens unge kaproere. Af
dem vil jeg specielt nævne Nils Henrik
Stene og Henrik Stephansen.
Jørgen trænede og inspirerede roernes
træning, og motivation var i top. Trekløveret vandt en stribe mesterskaber, danske mesterskaber, nordiske mesterskaber
og i 2006 juniorverdensmesterskab.

Jørgen Andersen portræt sidste år
Jørgen var søn i en traditionel snedkerfamilie, bosat i Farum. Det var helt naturligt, at Jørgen ønskede at arbejde med
træ, og det blev til svendebrev som bådebygger i 1965. Men i 1965 havde Jørgen
allerede været medlem af roklubben i
mange år. Jørgen fokuserede på roteknik
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I dag er Nils Henrik Stene landstræner for
Danmarks ungdomsroerne, og Jørgen
Andersen er manden bag eliteroeren
Henrik Stephansen, som satte ny verdensrekord for femte gang (5.) og dansk
mesterskab for syvende gang (7.) i træk.
I dag genoptrænes ryggen efter skade.
Jørgens furesøroere har opnået 5 verdensmesterskaber, 25 danske og nordiske mesterskaber på vandet og i ergometerroning 12 gange VM og DM og slået 5
verdensrekorder.

Jørgen Andersen er desuden hyldet af
Dansk Forening for Rosport som årets
træner i 2006.
Klubben har glæde af Jørgens ekspertise
som bådebygger i det daglige. Ikke mindre end 13 både har Jørgen bygget for
Roklubben Furesø. Fra Pondus fra 1964
til Skalleslugeren i 2006. I dag benyttes
Gråanden, Musvågen, Krikanden og Skalleslugeren flittigt. Selv om f.eks. Gråanden er fra 1980, benyttes den og de andre nyere både flittigt. Klubben har i dag
en firer inrigger i ordre hos Jørgen Andersen, og mange glæder sig til, at den kom-

mer til klubben, når Jørgen bliver færdig
med bygningen.
Hvert år i en årrække har Jørgen Andersen varetaget undervisning for Dansk
Forening for Rosport med to årlige undervisningsweekender i roklubben.
En varm tak fra Roklubben Furesø som
har nydt godt af, at Jørgen har haft to
interesser, nemlig bådebygning og kaproning. Klubben har haft stor gavn af den
unikke viden og engagementet i klubben.
Tak Jørgen!
På klubben vegne, Kim (tekst og foto)

Jørgen på vej retur til klubben i klubbens selvbyggede motorbåd ”Pelikanen” efter at
have trænet klubbens kaproere.
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Kontingent!
Kontingentet opkræves halv- eller helårlig forud:
Juniorer (indtil 18 år) 600 kr. halvårlig
1.100 kr. helårlig
Seniorer
950 kr. halvårlig
1.800 kr. helårlig
Passive
300 kr. helårlig
Indskud ved indmeldelse:
Juniorer 100 kr., seniorer 200 kr.
Halvårligt kontingent betales senest
27. februar / 31. juli. Helårligt kontingent
betales senest 27. februar.
Soldater og medlemmer over 18 år under
uddannelse betaler juniorkontingent.
Ansøgning med kopi af studiekort eller
lign. dokumentation til kassereren.
Kontingentet skal betales forud.
HUSK at angive medlemsnummer
Bankkonto: 1551 6550509
Restance medfører tab af retten til at
benytte klubbens materiel (ligesom tab af
stemmeret på generalforsamlingen).
Ved rykning betales kr. 50.
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”Der skal bæres både!”

Er også dit blad!!!
Hjælp os med at gøre klubbladet
til et spændende blad for alle klubbens medlemmer.
Har du noget, som du synes kunne
være interessant for os andre:
Oplevelser, referat fra ture, ideer til
aktiviteter, ting der undrer dig m.m.,
så send det til os, gerne krydret med
et par billeder. Vi hjælper gerne med
opsætning og retter evt. stavefejl.
Billeder og tekst er meget velkomne.

Næste nummer af FURORE
forventes november 2016
Stof til bladet skal være
redaktionen i hænde
senest ultimo oktober 2016
mail: furore@rofu.dk

Fra årets klubtur på Roskilde Fjord. Foto: Peter L.

Klubbens Bestyrelse

m.m.

Formand: Kim Andersen
Skovvej 4, Buresø
3550 Slangerup
tlf. 4733 9233
e-mail: formand@rofu.dk

Suppleant: Karin Beck
Dalgas Have 2, 1. tv.
2000 Frederiksberg
tlf. 3888 9200 / 2625 9200
e-mail: suppleant_s@rofu.dk

Sekretær: Gitte Schack
Kirke Værløsevej 47, 3. tv.
3500 Værløse
tlf. 4448 4474
e-mail: sekretaer@rofu.dk

Kontingent: Peter Ley
Cedervangen 118
3450 Allerød
tlf. 5125 0609
e-mail: kontingent@rofu.dk

Kasserer: Henrik Rong
Toftegårdsvej 28
3500 Værløse
tlf. 2488 9334
e-mail: kasserer@rofu.dk

Husforvalter: Kirsten Lauritzen
Ole Henningsen
Skovdiget 139
2880 Bagsværd
tlf. 4498 1525
e-mail: husforvalter@rofu.dk

Rochef: Torben Sørensen
Mosegård Park 17
3500 Værløse
tlf. 4447 3435 / 4081 3404
e-mail: rochef@rofu.dk
Materielforvalter: Bo Jystrup
Sandholmvej 8
3450 Allerød
tlf. 4499 2727
e-mail: materielforvalter@rofu.dk
Ungdomsleder: Marcus Blanke
Skovbakken 23
3520 Farum
tlf. 2993 0967
e-mail: ungdomsleder@rofu.dk
Kaproningschef: Helle Torp Eklund
Nordtoftevej 42
3520 Farum
tlf. 3094 9367
e-mail: kaproningschef@rofu.dk
Suppleant: Emil Søndergård Hansen
Nissedalen 21
2740 Skovlunde
tlf. 2785 8389
e-mail: suppleant_u@rofu.dk

@
Har du skiftet e-mail-adresse? Så husk at
rette den på klubbens hjemmeside
www.roklubbenfureso.dk
under ”medlemmer”

Ansvarshavende redaktør:
Kirsten Halsnæs
Fuglehavevej 88
2750 Ballerup
tlf. 2270 4112
e-mail: redaktoer@rofu.dk
Sats og layout:
Rune Helgesen
Egebjerghaven 116
2750 Ballerup
tlf. 4013 4277
e-mail: layout@rofu.dk
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B
Klubkalender
September
Søndag 4. september
Torsdag 8. september
Fredag 9. september
Lørdag 10. september
Søndag 11. september
Søndag 18. september
Lørdag 24. september

kl. 09:00
kl. 08:00

Lyngbytur, Alle (Tilmelding)
WRMR 2016 Bagsværd
(se omtale side 3-4)

kl. 09:00
kl. 09:00

Havnetur, Senior (Tilmelding)
Ro alle søer rundt, Senior (Tilmelding)

kl. 12:00
kl. 16:00

Supperoning, Alle (Tilmelding)
Standerstrygning

kl. 09:00
kl. 09:00
kl. 09:00
kl. 09:00

Materialekursus 1 (DFfR-kursus)
Materialekursus 1 (DFfR-kursus)
Materialekursus 2 (DFfR-kursus)
Materialekursus 2 (DFfR-kursus)

Oktober
Lørdag 29. oktober
Lørdag 29. oktober

November
Lørdag 5. november
Søndag 6. november
Lørdag 19. november
Søndag 20. november

Roning i sæsonen (fra 1. september)
Mandag Seniorer
kl. 09:00 Tilmelding Birgit Jensen
Mandag Seniorer
kl. 18:00 (fra 1.10 kl. 17:00)
Tirsdag Ungdom
kl. 17:00 - kl. 19:00
Onsdag Seniorer
kl. 18:00 (fra 1.10 kl.17:00)
Torsdag Seniorer
kl. 09:00 Tilmelding Jens Chr. Støvring
Torsdag Ungdom
kl. 17:00 - kl. 19:00
Søndag / Helligdag Alle kl. 09:00
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