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30. Årgang

Tidsspilde ?
”Skal vi ikke spilde tiden sammen en af dagene i denne uge”?
Man kan lære meget af denne replik. Man kan sejle ud at
drikke kaffe, snakke, grine og udveksle historier. Men spilder
man tiden? Nej, selvfølgelig ikke. Den tid man har sammen er
alt andet end tidsspilde.
I den travle verden ude i samfundet bruger mange af os for
lidt tid til at pleje vores forhold og interesser, med det til
følge, at det ikke bliver særligt berigende og frugtbart.
Alle livets forhold trives under den betingelse, der hedder
ubekymret tidløshed. Vi skal lære at blive gode til at spilde
tiden sammen med de mennesker, vi kan li’.
Så lad os bruge vores tirsdagssejladser, kaffeture etc til rigtigt
at spilde tiden sammen.
Per Ørskov
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http://www.sjaegt.dk
”Læs mere om ...... på www.xxx.dk/yy” ....
Sådan læser og hører man
efterhånden i alle førende både trykte og æterbårne medier, at stoffet
uddybes og suppleres med en artikel eller anden service på internettet.

Og da ”Ankertovskrogen” selvfølgelig ikke ønsker at stå tilbage for andre
landsdækkende medier, er Sjægtelaugets hjemmeside da også efterhånden udbygget med en del faciliteter, - nogle er mere upåagtede end
andre - , men ved at gå ind på www.sjaegt.dk kan man udover at nyde
Leif Tipsmarks fantastiske billede af en aldeles pragtfuld solnedgang med
”Cille” i forgrunden, - også gøre følgende:
✗

Benytte links direkte fra forsiden til aktuelle nyheder.

✗

Foretage direkte online-tilmelding til VM 2007, - både til
sejlads og fest, og samtidig klare betalingen.

✗

Gå ind på hovedsiden med det generelle stof om sjægten og
-lauget.

✗

Gå ind på ”Ankertovskrogen”s hjemmeside, hvor man blandt
andet kan finde tidligere numre af bladet i arkivet,
- tilmelde sig nyhedsbreve, - selv skrive en ”Meddelelse” eller en
hilsen til dem, der måtte være interesserede,
- eller deltage i drillerier og bagtalelser på ”Sladretoften”.
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✗

Eller man kan slå et slag forbi ”Stejlepladsen”, som er et lille
forum for alle med debat, spørgsmål og svar om træbåde og
fjordkultur.

Nogle af mulighederne er lavet fordi webmasteren en vinteraften syntes,
at det kunne være sjovt..., og vil sikkert blive fjernet igen, når det viser
sig, at der ikke er det store behov.
Andre, - f.eks. online-tilmeldingen til VM var på forårsmødet efterspurgt
af kapsejlads-udvalget og tvang den autodidakte webmaster ud i at læse
flere artikler på nettet om java-, php- og html-kodning...., og han er
derfor sikkert gået glip af flere timers fede- og boligprogrammer på
landsdækkende TV.
Derfor - og for at lette tilværelsen for såvel kapsejlads- som
festudvalget, - så opfordres så mange som muligt til at benytte
muligheden på www.sjaegt.dk ved tilmelding til VM2007, - også
selv om tilmeldingsskemaerne er lagt ind på bladets midtersider, - for
det tilfældes skyld, at der skulle være andre end Henrik, der ikke er helt
fortrolige med den slags.
Leif Nielsen
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ROR-Cup 2007
PROGRAM for lørdag den 7. juli



Kl. 8.30

Tilmelding og betaling i Æ Bøe`hus



Kl. 9.15

Skippermøde



Kl. 10.00

Første sejlads – 1. start



Kl. 10.05

2. start



Kl. 12.00

Middag – uddeling af madpakker



Kl. 13.15

Skippermøde



Kl. 14.00

Anden sejlads – 1. start



Kl. 14.05

2. start



Kl. ca. 16.00

Præmieuddeling



Kl. ca. 18.00
v/klubhuset.

Afslutning og helstegt pattegris
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JEGINDØ RORCUP 2007
Tilmelding til sejladserne 7. juli 2007
Startgebyr kr. 100,Bådtype:
Længde :

fod.

Sejlnr.:
Bådens Hjemsted:
Bådens Navn:
Damtype :

åben____ lukket _____ Ingen dam ___

Ejer:_______________________________________
Skipper_____________________tlf.________________
Antal sejlere:___________________________(af hensyn til madpakker)
Da vi har udvidet konceptet til også at indeholde grillet gris med salat og
flutes lørdag til kr. 50,- pr kuvert, er det særlig vigtigt med rettidig
tilmelding
Antal kuverter lørdag aften:_____________________

Tilmelding til Pia på tlf. 97854390 eller e-mail
pac@christiansen.mail.dk senest
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30. juni

Program for VM 2007.
Verdensmesterskabet for sjægte og lignende både fortsætter i den form det
blev afviklet i sidste og forrige år. Det betyder, at programmet i store træk
vil blive som følger:
Fredag den 17. august 2007.
Kl. 17.00.

Skippermøde.

Kl. 18.00.

Starten går for ”Prologen”, der er en sejlads, der ikke tæller
til med til VM. Man kan sagtens deltage i VM uden at have
deltaget i Prologen

Kl. ca. 20.

Efter Prologen er der VM-velkomst. Efter velkomsten er der
tændt grill til medbragt mad. Pølser med tilbehør kan også
købes ved grillen, ligesom sjægtelaugets bar i festteltet er
åben. Du må meget gerne medbringe et musikinstrument og
give et nummer.

Lørdag den 18. august 2007.
Kl. 08.30:

Skippermøde på ydermolen. Her meddeles tidspunktet for 1.
sejlads. Anden sejlads sejles umiddelbart efter afslutningen
på 1. sejlads.

Kl. ca. 12.30. Frokostpause.
Kl. 14.00.

Tidspunktet for 3. (og sidste) sejlads kan ses på opslag ved
sjægteskuret.

Kl. 18.00

VM-festen starter i teltet. I løbet af aftenen vil der være
præmieoverrækkelse.

Søndag den 19. august 2007. (reservedag)
Kl. 10.00.

Fælles morgenkaffe og rundstykker på havnen, hvis
vejrguderne har gjort det muligt at afvikle lørdagens
sejladser.Arrangementet er inkluderet i prisen for deltagelse
i VM-spisningen
Søndag er nemlig reservedag for udsatte sejladser. Hvis der
sejles søndag, er der præmieoverrækkelse umiddelbart efter
sejladsen.
Kapsejladsudvalget.
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VM FEST 2007
Lørdag den 18.august kl.18.00
Som sædvanlig prøver vi at lave et brag af en fest. Med
præmieuddeling, god mad, taler, sang, levende musik og dans.
Menu: Helstegt lam og gris med med tilbehør og stort salatbord.
Isdessert
Kaffe
Musikken leveres igen af det gode orkester HOT BUNS, som jo har
vist, at de kan fylde dansegulvet.
Tilmelding på www.sjaegt.dk eller skema på midtersider. Der er kun
240 pladser. Så meld Jer i god tid. Sidste frist lørdag den 11.august.
Vi glæder os til at se Jer Alle i Hjarbæk.
Med venlig hilsen FESTUDVALGET
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VM 2007, praktiske oplysninger.
Der sejles tre sejladser om lørdagen, mens søndag er reservedag for udsatte
sejladser.
Startlinien udlægges så der startes på kryds, og mållinien er ud for havnen.
OBS

OBS

OBS

OBS!

I år vil banen for små sjægte og små smakker (3. løb) være kortere end
den bane de øvrige klasser sejler. Banen for de små både er kortet ned
ved, at der er udlagt et rødt kryds-mærke tættere på startlinien. Dette
mærke skal altså ikke respekteres af de øvrige klasser. Alle andre
mærker (hvide mærker) er de samme for alle klasser.
Mellem 1. og 2. sejlads vil vi, - hvis det skulle ske, at en eller to både er
meget langt efter de øvrige både - give dommerne mulighed for at tage
båden(e) i “mål” med den placering de ligger til. Hvis det bliver aktuel vil
der blive givet besked fra en af følgebådene, og båden kan sætte kurs
direkte til startlinien for 2. sejlads.
Det er vigtigt at følge med i starttidspunktet for 3. sejlads, der annonceres
ved opslag på sjægtelaugets skur (det ligger nær festteltet) i frokostpausen.
I lighed med tidligere år vil der blive udleveret farvede vimpler, der viser
hvilken klasse de enkelte både sejler i. På dommer-båden vil klasseflag i
samme farver blive anvendt som startflag.
Startproceduren er som følger:
6 minutter før 1 løb:

1 skud. Baneflag sættes.

5 minutter før 1. løb:

1 skud. Klasseflag sættes.

Start 1. løb:
1 skud. Klasseflag ned og klasseflag for næste
løb sættes. Startskuddet er samtidigt 5 minutters skuddet til andet løb.
Startskuddet til 2. løb er 5 minutters skuddet til 3. løb.
Det er altså kun før 1. løb i hver start at der skydes for 6 minutter. Svigter
et skud, er flagene gældende signaler.
Bemærk: Startproceduren for ”Prologen” fredag aften annonceres ved
Skippermødet før sejladsen.
De øvrige regler for kapsejladsen er ophængt på sjægtelaugets skur .
Der er VHF-radio på alle følgebåde, men husk, at sikkerhed for båd og
besætning altid er skipperens ansvar.

Et par praktiske oplysninger:


Alle bedes sørge for at bådens nummer (det rigtige !) føres i sejlet.
Måldommerne har meget svært ved at identificere nummerløse
både når solen – forhåbentligt – skaber et kraftigt modlys.



Kran og slæbested kan som sædvanlig benyttes. Undlad at lade
bådene ligge ved slæbestedet eller kran. Broen i havnens inderste
sydlige del (over mod kroen) bedes benyttet.



Benyt gerne online-tilmeldingen på www.sjaegt.dk og send den til
tiden. Vi vil hellere, at man tilmelder sig og bliver væk, end det
omvendte. Det skyldes, at det er mere besværligt at presse sidsteøjebliks tilmeldte både ind i løbspapirer, end det er at strege dem
ud !



Løbspapirer og spisebilletter bedes afhentet i festteltet straks efter
at den åbnes fredag. For dem der først ankommer sent fredag eller
tidlig lørdag vil løbspapirerne også kunne afhentes i skurvognen
yderst på havnen lørdag kl. 8.30.



Der vil være de sædvanlige camperingsmuligheder syd for havnen
og på pladsen ved sejlklubben. Der bliver stillet en strømforsyning
op ved kranen som SKAL bruges af de camperende på
sejlklubbens plads. D.v.s. at sejlklubbens strømsteder IKKE bør
bruges af hensyn til øvrige i havnen.
Kapsejladsudvalget
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TILMELDING til VM-FEST 2007
Navn:_________________________ Tlf: __________________
Fra båd eller både:_______________________________________
Antal børn (7-15 år) a 50 kr : _____ Antal voksne a 170 kr: ______
Tilmelding senest den 11.august kan foretages online på
www.sjaegt.dk ,- pr. email til oleutoft@privat.dk , - eller pr. post til
Ole Utoft, Hjarbækvej 32, 8831 Løgstrup. Tlf. 86 64 20 96
Det vil være en stor hjælp, hvis I vil betale via bankoverførsel til
Nordea nr. 9255 4377323063. Også senest 11.august.
Husk da at opgive navn, båd og billetantal. - Se hvordan på
www.sjaegt.dk
Der kan også betales ved afhentning af billetterne fredag/lørdag
under stævnet.
På forhånd tak.
Festudvalget
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Tilmelding til VM sejladserne
den 17.18. og 19.august 2007 i Hjarbæk
Benyt onlinetilmelding på www.sjaegt.dk , - eller nedenstående blanket
Deltager også i ”Prologen” fredag aften: Ja: ____ Nej: ____
(Tæller ikke med til VM)
Bådtype: _______________________ Sejlnr.: _______
Evt.andre kendetegn: ____________________________________________
Bådens navn: __________________
Byggeår: ___________
Sejldugstype:

Hjemsted: __________________

Længde: _____________ cm

Fok:.________________________
Storsejl: _____________________
Topsejl: _____________________

Ejers navn: _________________________ Tlf./mob./mail: __________________
Skipper: ____________________________ Tlf./mob./Mail: _________________
Ejers eller skippers underskrift herover er samtidig garanti for at båden er
ansvarsforsikret.
Tilmelding senest tirsdag den 14.aug. enten pr. post eller e.mail til én af flg.:
Knud Søndergård, Søndersiden 12, Hjarbæk, 8831 Løgstrup,
knud.soendergaard@privat.dk Tlf. 86 64 22 12
Ole Utoft, Hjarbækvej 32, Hjarbæk, 8831 Løgstrup, oleutoft@privat.dk
Tlf. 86 64 20 96
Startpenge 100 kr kan betales ved afhentning af løbspapirer.
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Sommertur på Limfjorden Uge 28
Jegindø – Løgstør – Øst ud i Limfjorden
Sommerturen er selvfølgelig afhængig af vind og vejr, men her er den foreløbige
plan. Vi starter på Jegindø søndag den 8. juli. Sejlads eller trailertur hertil
arrangeres selv, men mon ikke vi alle kommer fredag eller lørdag, så vi kan dyste i
årets Rorcup.

Jegindø – Løgstør (Søndag)
Om søndagen sejles fra Jegindø mod Løgstør. Turen er lang men med en vestlig
vind, er vi nok fremme i Løgstør sidst på dagen. Spørgsmål som: Skal vi nord eller
syd om Livø, hvor skal vi bade undervejs, hvor skal frokosten indtages, tager vi
stilling til ved skippermødet inden afgang Jegindø.
Er det lange træk ikke muligt overnatter vi på Fur og fortsætter herfra til Løgstør
mandag morgen.

Løgstør (Mandag)
En overliggerdag ved Limfjordsmuseet. Udstilling og rundvisning i museets
bådehaller og måske et foredrag om muslingefiskeri. I løbet af formiddagen kan vi
sejle op ad Frederik den VII's Kanal enten i sjægt eller i museets Limfjordskåge.
Frokosten indtages ved kanalbetjenthusene ved Lendrup. Hvis muligt afsluttes
dagen med muslingesuppe og andre gode sager fra havet.

Løgstør – Stavn (Tirsdag)
Sejlads gennem Aggersund, hen langs Nørrekærs enge til det lille fiskerleje Stavn.
Herfra drives stadig erhvervfiskeri. En af de lokale fiskere vil fortælle om
fiskerlejet og fiskeri i denne del af Limfjorden. Stavn er et godt eksempel på,
hvordan et oprindeligt miljø kan kombineres med etablering af tidssvarende
faciliteter.

Stavn – Gjøl (Onsdag)
Gjøl bliver vores østligste destination. Stedet er især kendt fra beretningen om
fiskerne fra Harboøre, der flyttede ind i fjorden, da fiskeriet svigtede for ca. 100 år
siden.

Gjøl – Nibe (Torsdag) eller Gjøl – Attrup (Torsdag)
Sejladsen kan fortsætte langs Klitgårds fiskerleje ned i Nibe bredning.
Lystbådehavnen i Nibe er stor og moderne. Her er et godt slæbested, hvor sjægten
nemt kan tages op, hvis man ikke har mulighed for at tage turen med tilbage mod
vest og hjemlige egne. Ellers kan sejladsen fortsættes mod vest til Attrup.
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Attrup – Livø (Fredag)
Sejlads gennem Aggersund mod Livø. Livø er jo altid hyggelig. En vandretur, en
badetur og en kølig øl ved købmanden.

Livø – Hjarbæk / Jegindø (lørdag)
Søndag er turens sidste dag. Nogle skal måske hente trailere på Jegindø, mens
andre hellere vil til Hjarbæk. Her skilles vore veje.
På alle overnatningssteder vil der være mulighed for at slå telt op og være
faciliteter såsom toiletter og vand. Eventuelle fællesomkostninger, f.eks.
havnepenge indsamles undervejs.
Hver morgen starter vi med en lille snak om vejret og dagens sejlads. Her kan vi
også aftale om vi skal på vandreture i land eller lave aftenhygge ved lejrbål.
Der er allerede forhåndstilmelding fra enkelte både fra Ringkøbing og Hjarbæk.
Men Turen er selvfølgelig for alle med interesse for tursejlads og primitiv
overnatning, så sæt hellere uge 28 af til årets sommertur.
Tilmelding eller spørgsmål kontakt Søren eller Marie, gerne inden uge 26.
Søren

86642786

s.jensen@post.tele.dk

Marie

86643313

marie_lutzen@yahoo.com
Turudvalget
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ØHAVET RUNDT Sydfynske øer

HUSK – alltid uge 30 !
Som sædvanlig starter vi alle fra Gambøt på Thurø 23/7, med de fleste
ankomster weekenden inden.
Der er godt med kaj- og teltplads i Gambøt, vi er mange der hygger os
allerede på Lørdag, sejlprogrammet er ellers :


mandag

Strynø



tirsdag

Ommel, Ærø



onsdag

’’ukendt”



torsdag

Korshavn, Avernakø

Der bliver en del kap- og hyggesejlads, overnatning på stranden, børne og
voksen underholdning, samt diverse konkurrencer med flotte præmier.
Afslutning er altid Korshavn Forsamlingshus, dvs om fredagen kan man
følge de store træskibe fra Fyn Rundt sejladsen til Svendborg
Dette arrangement er naturligvis forbeholdt mindre sejlende træskibe og
smakkejoller.
VELKOMMEN……..!….INGEN TILMELDING NØDVENDIG
Find flere fotos og info på : www.tattart.com ……..
eller : peel-fanoe@mail.sonofon.dk
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Faste datoer 2007-08
Forårsmøde:
Første tirsdagssejlads:
Venø Rundt:
Ror Cup, Jegindø:
Sommertur
Øhavet Rundt:
VM:
Sidste tirsdagssejlads:
Første lørdagssejlads:
Sidste lørdagssejlads
og afriggerfest:
Lørdagsmøder, når
sjægtene er på land:
2. Lørdag i nov.
2. Lørdag i dec.
Kaffeture i sæsonen:
Fjordkulturens dag:

2. lørdag i marts kl. 14.00
Første tirsdag i maj, start kl. 19.00
Uge 23, weekend
Uge 27, lørdag
Uge 28
Uge 30
Uge 33, weekend
Uge 37
Uge 37, start kl. 15:00
Uge 43
2. lørdag kl. 14:00 i november, december,
januar og februar.
Udflugt til Fregatten Jylland
Udflugt til Herregården Hessel
Søndage. Start kl. 13.30
1. lørdag i februar kl. 10.00
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REFERAT
af møde den 22.april 2007 hos Frida Graversen
om samarbejdet mellem Hjarbæk Borgerforening (HB) og
Hjarbæk Sjægtelaug (HSL), især vedrørende det kommende
VM-stævne.
For HB deltog bestyrelsesmedlemmerne Frida Graversen, Kirsten Sørensen, Søren
Arthur Jensen og Jesper Bak.
For HSL deltog Poul Olsen og Ole Utoft, samt Hans Bertelsen, som var
stedfortræder for Knud Søndergård.
Mødet blev afholdt på opfordring fra HSL, som på sit forårsmøde har besluttet, at
give forslag til ændringer af samarbejdet med HB, især vedr. ølvognens
åbningstider og deling af overskud fra den.
Disse forhold havde HB allerede inden mødet afvist at forhandle om. HB vil heller
ikke videreføre den aftale om åbningstider, der blev indgået før VM i 2005.
Der var dog enighed om, at man skal kende hinandens synspunkter og de blev klart
fremlagt. Meningsforskellene er store, men alle mødets deltagere ønsker at forbedre
samarbejdet.
Derfor blev det aftalt, at der skal afholdes 2 faste møder hvert år med deltagelse af
repr. for HB og HSL.
Det første møde skal lægges lige efter HSL`s forårsmøde og omhandle planerne for
årets VM.
Det andet møde skal være et evalueringsmøde mandagen lige efter VM. Det skal
nok være med bred deltagelse af alle der har ydet et arbejde med stævnet. Her skal
ros og ris frem og nye ideer kan luftes.
Efter behov kan parterne indkalde til ekstra møder.
HSL´s og HB`s repræsentanter fastholdt at ethvert emne og forslag skal kunne
fremføres ved møderne.

OU 9.5.2007
PS: Referatet er skrevet af Ole Utoft og derefter rundsendt til alle mødedeltagerne.
Alle kommentarer fra deltagerne er derefter indarbejdet i referatet.
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Johs. Bech, Viborg

Deadline for indlæg til

er den.

Indlæg kan sendes til:
Leif Nielsen
Brinken 7, Låstrup
8832 Skals
E-mail: ankertovskrogen@sjaegt.dk
Tlf.: 8669 4660

20

28-08-07

Ankertovskrogen

er et upolitisk og
økonomisk uafhængigt tidsskrift udgivet af
Hjarbæk Sjægtelaug.

Redaktionen:
Leif Nielsen, ansv. red.
Henrik Hvass
Leif Mortensen
Ole Utoft
Lissi Wagner
Per Ørskov, udgiver
Tryk: Hjarbæk Sjægtelaug
Oplag: 325 stk
Forsidebillede: Sjoerd Westerhof
Email: ankertovskrogen@sjaegt.dk

21

Bagmænd og -kvinder 2007
Laugskoordinator
Henrik Hvass

86642746

Sekretariat, pressekontakt
og ”Ankertovskrog”
Leif Nielsen
Leif Mortensen
Ole Utoft
Lissie P. Vagner
Henrik Hvass
Per Ørskov

86694660
97723165
86642096
86672756
86642746
22128887

86642212
86694198
86610593
97538625
97513471
86642786

Dommer tirsdag – lørdag
Anne M. Olsen
Karen Westerhof
Lillan Wagner
Følgebåd (Mars)
Carl Jensen

86673802
86694198
36471812
86642712

Dommer VM
Knud Søndergård
Henry Poulsen
Holger Hørdum

86642212
86642205
30266907

Pionérudvalg
Knud Søndergård
Sjoerd Westerhof
Svend Madsen
Karl J. Müller

86642807
86642883
88643737

Festudvalg

Kapsejladsudvalg
Knud Søndergård
Sjoerd Westerhof
Karl J. Müller
Claus S. Nielsen
Marianne Dyhrberg
Grete Jensen

Kurt Herløv
Kaj-L. Larsen
Leif Tipsmark
Jesper Bach

86642212
86694198
86694395
86610593

Hans Bertelsen
Dorthe Kristensen
Lillan Wagner
Poul Olsen
Ole Utoft

98642515
36471812
86603804
86642096

Teltsjak
Mogens Pedersen
Marie Lützen
Kurt Herløv

86643084
86643313
86642807

Skurudvalg
Carl Jensen
Mogens Pedersen
Svend Madsen
Thomas M.
Henrik Hvass
Søren Jensen

86642712
86643084
86694395
86642813
86642746
86642786

Økonomi
Thorsten Bjerring

86674570

Præmieudvalg
Frank Rømer
Preben Jensen
Henrik Zacho

86642235
86642769
86643456

Kaffeudvalg og lørdagsunderh.
Knud Søndergård
Kurt Oddershede
Lillan Wagner

22

86642212
86614505
36471812

Juniorudvalg
Henrik Hvass
Marie Lützen
Kurt Oddershede
Karl Muller
Kerstin Søndergård
Bertil Eek.Hansen
Bjarne Olsen
Michael Jacobsen
Søren Jensen
Følgebåd
Knud Søndergård

Bibliotekar
86642746
86643313
86614505
86610593
86643101
22428926
86612953
30317628
86642786
86642212

Prosjægtudvalg
Leif Tipsmark
Henrik Hvass
Mogens Pedersen
Orla Mortensen
Kurt Oddershede
Sjoerd Westerhof
Kaj-Lykke Larsen
Søren Jensen
Knud Søndergård

86643737
86642746
86643084
86642580
86614505
86694198
86642883
86642786
86642212

Webmaster
Leif Nielsen

86694660

Faneudvalg
Leif Tipsmark
Bjarne Vagner
Henrik Hvass

86694198

3-mandsudvalget
Ole Utoft
Poul Olsen
Knud Søndergård

86642096
86603804
86642212

Havne/pladsudv. Hjarbæk
Kommunens repr.:
Knud Søndergård
Sjægtelaugets repr.:
Svend Madsen

86642212
86694395

Følgebåd
N.C. Olsen (Plys)

Kontaktpersoner til andre laug
Sundsøre Pakhus Støtteforening
Svend Madsen

86694395

Limfjordens træbådslaug
Søren Jensen
86642786

Venø Bugt Sjægtelaug
Niels Møller

97403046

Vesthimmerland Sjægtelaug
86643737
86672756
86642746

Per Hansen (priv)

98676713

Limfjordsmuseet

98671805

Jegindø Bådelaug

Turudvalg
Karl J. Müller
Svend Madsen
Bjarne Olsen
Marie Lützen
Søren Jensen

Sjoerd Westerhof

86610593
86694395
86612953
86643313
86642786

Pia Christiansen

Ringkøbing Fjord
Bjarne Christensen

23

97854390

Email til Redaktionen:
ankertovskrogen@sjaegt.dk
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ANKERTOVSKROGEN
v. Per Ørskov
BS Ingemanns Vej 8
8800 Viborg
Id–nr. 47949

