
Årsberetning 2022

Hovedafdelingen:

Bestyrelsen

I slutningen af maj 2022 tog bestyrelsen igen afsted til en strategi og en ”ryste-sammen” weekend i et

sommerhus i Falster, hvor vi blandt andet snakkede om Døvanias fremtid og hvordan vi på den bedste måde

kan modtage nye medlemmer, der er hørehæmmede og ikke kan tegnsprog.

Den 3. november 2022 modtog en af vores bestyrelsesmedlemmer, Tina Boss Dideriksen, medalje og

diplom, efter at hun i 2021 gennemførte BIG4 – en halv og en fuld marathon, samt en halv og en hel

ironman på ét år. Tina blev dermed den første døve i Danmark til at gennemføre en BIG4.

Den 12. november 2022 arrangerede vi et mix volleystævne, hvor 6 hold fra hele Danmark deltog og det var

en god dag for alle.

Generalforsamling

Vi holdte vores generalforsamling den 2. april 2022 på Brohusgade. Årsregnskabet og årsberetningerne blev

fremlagt og begge blev efterfølgende godkendt.

Bestyrelsens indkomne vedtægter forslag om at reducere bestyrelsens pladser blev vedtaget, så nu er der 4

bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.

Ved valg til bestyrelsen stoppede Britt Stenberg Nøhr og Christina Hausgaard og vi fik Uffe Morell Nielsen

ind som suppleant.

Og der blev også uddelt priser for deres indsats i Døvania for 2021:

● Årets afdeling gik til svømning

● Årets leder gik til Nana Marie Søltoft

Idræts afdelinger

Breddeidræt er blevet en selvstændig afdeling under Døvania og de har lavet nogle succesfulde

arrangementer, såsom familiedage med  børn og triathlon.

Vi sendte 4 Døvania-spillere til DM i golf, hvor en af dem, Martin Hougaard Jacobsen, vandt bronze.

Vi havde også DM i discgolf, hvor 3 Døvanniaer vandt guld, sølv og bronze (Uffe Morrell Nielsen, Kristian

Damgaard Faaborg Halse  og Rune Tvarnø Andersson).

Endelig havde vi også DM i orientering, hvor to Døvaniaer vandt guld - Annelise Hansen og Lars Ryberg

Vikkelsø.

Der var også deaflympics i Brasilien i maj 2022, hvor de danske håndbolddamer vandt guld. 5 af spillerne er

fra Døvania. Vi er stolt af dem alle sammen!



I juni 2022 holdt vi en frivillige fest for vores frivillige fra 2021, hvor idrætslederne og bestyrelsen også

deltog. Vi var på Bakken, hvor vi startede med lidt is og drikke, inden vi sendte alle på en 5kamp dyst med

en afrunding på en restaurant. Det var rigtigt hyggeligt.

DDI´s årsmøde

Døvania sendte Tina Boss Dideriksen og Jonas Kühn fra bestyrelsen til deltagelse af DDIs klubseminar og

årsmøde den 9. og 10. april 2022. Det var to gode dage med fokus på DDIs hovedbestyrelses vision og

strategispor for de næste 4 år og klubbernes fremtid.

Tak til…

Hermed vil bestyrelsen takke alle æresmedlemmer, medlemmer, ledere og ikke mindst frivillige for deres

engagement og virke for Døvania under hele 2022, så vi fortsat kunne køre klubben.

LÆNGE LEVE DØVANIA

På bestyrelsens vegne Christina Bihl, Døvanias forkvinde.

I



Badminton

Badminton har været kørende i rigtig mange år nu. Jeg overtog posten som badmintonleder efter Jesper i

begyndelsen af 2022. Det har været en stor fornøjelse at være leder her i snart 1 år. Det har været

spændende at få lov til at have lidt anderledes briller på for ting der foregår udenfor badmintonbanerne. Vi

er i 2023 indtil videre kun 8 medlemmer i badmintonafdelingen. Vi ønsker at øge medlemstal til 15 for at

opnå en stabilitet i afdelingen i forhold til de to dage, vi har banerne. Mandag kl. 19-21 med 2 baner, og

torsdag fra kl. 16-17 med en bane og 2 baner fra kl. 17-19. Vi har været mest aktiv om torsdagen. Vi har haft

julehygge efter badminton, men ellers er det meste af tiden blevet brugt på sjov badminton med mange

spændende og sjove dyster med sved på panden og med iskold sodavand bagefter. Jeg forventer at

badminton vil leve i de næste mange år, så længe vi har nok medlemmer der spiller badminton minimum 1

gang om ugen.

LÆNGE LEVE DØVANIA BADMINTON

På vegne af Brian Kjærskov Blinaa, badmintonleder



Bowling

Bowlingafdelingen har haft et travlt år, hvor vi bl.a. deltog til DM i bowling for første gang efter pandemien.

Døvania sendte 7 spillere i alt.  Om lørdagen spillede man doublen, og hos herredouble snuppede Peter

Frank og Ali H. Aljaberi 2. plads med 2187 kegler, imens Carsten og Mogens kom på 5. plads med 1660

kegler. Hos damedoublen snuppede Joan Buchardt og Mette Jensen guldet med 1839 kegler.

Om søndagen spilledes der single. Hos herrer vandt Ali med 2. plads med 1005 kegler, og Peter Frank kom

på 3. plads med 996 kegler. Mogens og Carsten kom hhv. 6. og 8. plads med 929 og 886 kegler. Hos damer

vandt Joan 1. plads med 875 kegler, og Mette kom på 6. plads med 778 kegler. Vores nye debut Anja

Rønne-Christensen kom på 7. plads med 704 kegler.

BK Døvania har også sendt et nyt hold til KBU Øst Bowling – nemlig et damehold. Gennem de sidste år

kunne vi kun stille to hold op (herrehold og mixhold), men nu kan vi stille et ekstra hold op – damehold, da

vi har fået et nyt medlem (hørende) som hedder Conni Jørgensen. Vi fortsætter med herrehold og mixhold.

Vi har fået 3 nye holdleder, som er Peter Frank Jørgensen, Carsten B. Olesen og Mette Jensen. Peter Frank

står for herrehold, Carsten for mix og Mette for damehold.

Lidt om kampene i 2022

Mix: Vi har spillet 6 kampe i foråret og 3 i efteråret. Vi fik sølv til vores sidste kamp i foråret. Vi havde vundet

4 ud af 6 kampe. Så holdt turneringen en sommerpause. Til efteråret startede turneringen igen, hvor BK

Døvania genopstillede et mixhold. Indtil videre har vi kun vundet 1 ud af 3 kampe.

Herre: Vi har haft mange kampe hos herreholdet i sæsonen 2021/22, hvor vi nåede den sidste afgørende

kamp om første eller anden plads. Vi var bagud med 0-4, men vi kom igen og vandt omsider med 6-4 og fik

guld. Til efteråret fik vi en udfordring med sygdom hos en spiller, hvor vi prøvede at gøre alt for at kunne

gennemføre kampene i efteråret. Det gik heldigvis fint.

Dame: Efter sommerpausen oprettede vi et nyt hold, nemlig damehold efter flere års pause. Vi havde

nemlig fået to nye damer på holdet ( Anja Rønne-Christensen og Conni Jørgensen). Vi har indtil videre haft

en udeblivelse fra en kamp pga vi ikke kunne stille et hold op og der fik vi en bøde samt tabe med 10-0 uden

en kamp. Vi har indtil videre vundet 2 ud af 4 kampe. Vi skulle spille kamp i Bornholm i december, men vi

kunne ikke stille op, men modstanderen accepterede at udsætte kampen til februar 2023.

2 damer fra BK Døvania skulle komme med til deaflympics i Brasilien i maj måned, men arrangøren aflyste

desværre bowling del. Heldigvis ville Malaysia overtage ansvaret for bowling.

En af vores kvindelige spiller, Mette Jensen, kunne ikke komme med til Malaysia pga. en skade. Vores

medlem, Sabine Brink deltog med til deaflympics i Malaysia. Det var en udfordring dernede med klimaet og

banerne. Hun blev nr. 28 til slutningen.

Vi har haft generalforsamling den 16. marts 2022, hvor vi gennemgik alle punkter. Der var ikke så meget at

diskutere om. Det gik hurtigt på blot 30 min. Vi har dog haft bestyrelses skift, hvor Kristin Martinsen

stoppede som formand, og Sabine Brink overtog posten. Kristin blev valgt ind som bestyrelsesmedlem i

stedet. Peter Frank bliver siddende som kasserer. Vi har også fået en ny revisor (Britt S. Nøhr.) Vi takker

Henrik Hougaard for hans arbejde som revisor hos os i flere år .

LÆNGE LEVE DØVANIA BOWLING

På vegne af Sabine K. Brink , bowlingsleder



Breddeidræt

Den 1. januar 2022 blev breddeidræt en selvstændig afdeling under Døvania med egenkapital og udvalg.

Formålet med at flytte breddeidrætten fra hovedforeningen til egen afdeling var blandt andet at styrke og

udvikle bredden indenfor døveidræt noget mere, da det har været en udfordret tid med lukning af

afdelinger og at fastholde holdsport.

Folk vil generelt prøve noget nyt, have varierende events og ikke altid binde sig fast. Desuden så vi

potentiale at bruge breddeidræt på at holde de medlemmer, som ikke har mulighed for at træne fast fx

familier med børn eller dem der bor langt væk og at have arrangementer på tværs af andre afdelinger eller

andre døve-relaterede klubber/foreninger.

I 2022 har vi haft omkring 30 medlemmer i en bred aldersgruppe og interessefelt.

I 2022 har vi også haft fokus på at testekøre ideer og formater hvor vi har haft nogle familiedage med børn

med stor fremmødte og fælles løbetræning i det københavnske – samt prøve triathlon af, hvor vi havde en

deltagelse i Herlev Triathlon – arrangementet i Sprint og OL – distancen.

Vi har ligeledes samarbejdet med andre afdelinger i Døvania, så medlemmer har også mulighed for at

mødes på tværs og via. kombinerede fælles interesser fx orientering/breddeidræt hvor vi deltog i city-

orientering.

Udfordringen for afdelingen er, at udover udvalget mangler vi frivillige til at arrangere noget flere events,

såvel små eller store, så det kan ramme bredden noget mere og det har vi kunnet mærke i løbet af

efteråret.

Arrangementer som blev udført i 2022:

… I april havde vi en familiedag i Dinos Legeland med 29 tilmeldte

… I maj udførte 11 medlemmer Sprint- og OL-distancen i Herlev Triathlon

… I maj & juni var der fælles løbetræning i Fælledparken 3 gange med få deltagere

… I juni var der City-orientering med 10 tilmeldte og familiedag med skattejagt i Valby Naturlegepladsen

hvor 4 børn med forældre deltog

… I september var der endnu en familiedag til fælles sjov og leg med 35 børn + forældre i Skolen på

Kastelsvejs gymnastiksale

LÆNGE LEVE DØVANIA BREDDEIDRÆT

På vegne af Christina Hausgaard, idrætsleder

Tina Boss Dideriksen & Jonas Johan Kühn, udvalgsmedlemmer



Discgolf

Endnu et år er gået, hvor covid-19 har lagt sig lidt. Der var ingen restriktioner som forhindrede discgolf

afdeling. Vi har derfor kunnet bevæge os ud til begivenhederne helt ubekymret i modsætning til de forrige

år. Desværre har vi også haft endnu et svingende år mht. at gennemføre aktiviteter, idet vi har svært ved at

få medlemmerne til at overvære vores begivenheder. Det var dog lidt succes i starten med uofficielt DM par

golf og sommer afslutning, hvor der var intern turnering med grill og hygge. Der var 8 medlemmer der

deltog og vi fik nogle sponsor til flot præmie til både førsteplads og CPT.

Forårssæson - første uofficielt DM par golf for døve i Kokkedal (Nordsjælland)

I starten af foråret formåede vi at gennemføre de fleste aktiviteter og vi fik trænet op til DM par golf i

Kokkedal, og der sendte vi hele 10 Døvania spillere som blev dannet til 5 hold. Det endte med at to af

holdene kom i top-3. Mark Blynov og Christian Klim tog en flot førsteplads og andenplads gik til Rasmus

Morell Nielsen og Uffe Morell Nielsen. Vi havde dog en tæt kamp med blot en pointforskel efter to runde.

Efterårssæson -  første officielt DM single golf for døve i Momshøj 5.-6. november (Midtjylland)

Vi sendte 5 Døvania spillere til Momshøj, og der var 21 deltagere til turneringen og med en klasseforskel

endte vi med 5 Døvania spillere i top-6. Uffe Morell Nielsen førte med førsteplads med hele 13 point foran,

Kristian Damgaard og Rune Tvarnø Andersson hhv. på 2. og 3. plads. Christian Klim fik 4. plads og Hans

Elgaard 6. plads. Vi er stolte!

DM single officielt resultat

Bemærkning

Efter tre år i afdelingen har vi fået et godt øje på Kristian Damgaard, Rune Tvarnø Andersson, Christian Klim

og Hans Elgaard, som satte højere krav for klubben. De er blevet meget konkurrencedygtige medlemmer.

Konklusion

Det har været væsentlig færre aktiviteter i 2022 i forhold til 2021, specielt om sommeren og i

efterårssæsonen. Vi vil have at det skal blive bedre i 2023. Vores mål er at forbedre afdelingen med flere

øvede medlemmer for at skabe mere konkurrence og bedre tilbud til aktiviteter.

Status med udvalget

Martin Tranemose stopper både som leder og træner

André Kobberholm stopper i udvalget

Kristian Damgaard er den nye træner



Uffe Morell Nielsen er den nye leder

Rasmus Morell Nielsen fortsætter som medlem af udvalget.

Udvalget består således nu af Rasmus, Uffe og Kristian.

Vi vil takke Martin Tranemose for en god indsats, da han grundlagde Døvania disc golf afdeling og

udviklingen er gået rigtigt godt.

LÆNGE LEVE DØVANIA DISC GOLF

På vegne af Uffe Morell Nielsen, discgolfsudvalget



Golf

Golf i Døvania har igen haft et år som var stort set det samme som de forrige år. Vi har stort set kun en

aktivitet og det er DM i golf som afvikles en gang om året. Alle medlemmerne er også medlem af en

hørende golfklub som også har turneringer plus flere af os spiller private runder på banen. Golfklubberne er

medlem af Dansk Golf Union (DGU).

Flere af medlemmerne spiller også mange runder sammen i private runder og har godt socialt samvær. For

at deltage i DM i golf så er det naturligvis et krav at man er medlem af en døveidrætsklub.

DM 2022 i Læsø Seaside Golfklub

Årets DM foregik for flere af os et usædvanligt sted. Nemlig på Læsø i Kattegat. En lille og hyggelig ø som er

kendt for saltproduktion. Måske er det placeringen, men kun 7 startberettigede spillere plus nogle gæster

var klar til at prøve banen af.

Døvania deltog med 4 spillere til DM som blev spillet med stableford. Normalt spilles der i 2 rækker

(DM-A og DM-B), men på grund af for få tilmeldte spilles årets DM med stableford for alle deltagere.

Martin Hougaard Jacobsen

Michael Rohde

Dirk Jan Holm van de Wal

Claus Jul Larsen

Vejret på Læsø var tørt med kortvarige og kraftige byger. Banen var helt fint og spændende at prøve af.

Runde 1 i DM spillede Michael Rohde en flot runde, hvor han opnåede 40 point og førte med et enkelt

point foran Martin Hougaard Jacobsen. Det er velkendt at det kan gå op og ned i golf. I 2. runde faldt

Michael Rohde meget tilbage og Randi Louby fra Viking ramte dagen og vandt DM med 78 point i alt. Kun et

mulehår foran overraskelsen Ronnie Duval Jensen fra Viking.

Martin Hougaard Jacobsen fik en 3. plads foran de to fra Viking.

Stillingen for DM i golf 2022 på Læsø Seaside Golfklub



Martin Hougaard Jacobsen fik 3. pladsen

LÆNGE LEVE DØVANIA GOLF

På vegne af Claus Jul Larsen, golfleder



Herrefodbold

Døvania Herrefodbold åbnede op for første gang i efteråret 2022 efter flere år uden liv i afdelingen. Det er

blevet til en spændende trup til 11 mands fodbold i serie 5. Vi er en trup med blandende spillere fra unge i

20’erne til ældre i 40’erne.

I efteråret har vi registreret hele 22 nye medlemmer, og nu fået 2 yderligere spændende medlemmer i

afdelingen. Faktisk er fodboldafdelingen rettet til alle. Fodboldafdelingen vil derfor gerne have flere

medlemmer. Vi træner ikke. Vi spiller kun kampe for hyggens skyld.

Døvania spillede i alt 5 kampe og med 1 enkelt afbud fra vores side og 1 afbud fra modstanderens side. Der

var flere spillere på holdet, der skulle til EM i Futsal i Italien. Vi kunne rigtig mærke at vi manglede flere

spillere, og kunne ikke stille et hold op. 4 kampe handlede om små marginaler, der skulle til for at få point.

Den sidste kamp blev noget af en mundfuld for Døvania. Modstanderen fra Ørestad var rigtig gode. Det blev

desværre til ingen point for Døvania i efteråret. Vi har dog forstærket vores medlemstal fra 22 til 24 til

forårssæson. Der bliver ingen landsholdssamlinger eller kvalifikation for hverken i fodbold eller futsal. Derfor

bliver det et rigtigt spændende forår, hvor Døvania får store chancer for at hjemtage flere point med på

kontoen.

Men uanset hvad, taber og vinder vi med samme sind. Formålet med 11 mands fodbold for Døvania er

socialsamvær en gang om ugen, hvor vi får lov til at komme lidt væk fra hverdagsliv og bare få lov til at være

lidt mere mænd end hverdagen tillader det.

Vi skal også benytte lejligheden til at takke vores sponsor Andreas Hildrum for at sponsere spillertrøje til

Døvania. Vi har nydt at spille med den nye spillertrøje. Tak til Andreas Hildrum!

Vi håber også at kunne tiltrække flere tilskuere, der kan bakke Døvania op til hele 10 kampe i foråret. Man

kan gå ind i DBU’s hjemmeside og se hvornår Døvania skal spille. Døvania skal spille første forårskamp d. 6.

april 2023 mod et hold som vi tabte med 2-0.

Jeg er som fodboldleder overbevist på at det bliver endnu et rigtigt godt år for Døvania fodbold.

LÆNGE LEVE DØVANIA HERREFODBOLD

På vegne af Brian Kjærskov Blinaa, herrefodboldleder



Hundeafdeling

Døvanias hundeafdeling har i 2022 haft et år med bred udvalg af aktiviteter, der både dækker de fysiske af

slagsen og foredrag.

Herunder ses der et udpluk af vores aktiviteter i 2022: Vi har haft regelmæssige træninger (nosework og

tricktræninger) med en træner i Nordsjælland. Derudover har vi også haft fornøjelsen af at træne med

politihundeforeningen, hvor vi prøvede kræfter med øvelser, der bruges til at træne politihunde.

Vi har også haft foredrag af en ernæringsekspert fra hundefodernørden, hvor vi blev klogere på ernæring til

hunde og vi deltog også i et empowerment foredrag.

Prikket over i'et var vores sommerfest i sommers, hvor vi havde vandfest til de firbenede og pizza til

tobenede deltagere.

Vi har vores aktive facebookgruppe, hvor vi deler gode tips og råd. Vi er en lille afdeling, men klar til at

modtage flere medlemmer og flere spændende aktiviteter i 2023.

LÆNGE LEVE DØVANIA HUNDEAFDELING

På vegne af Nana Marie Søltoft,  hundeafdelingen



Håndbold

10 af afdelingens medlemmer (5 damer og 5 herrer) deltog i Deaflympics 2021 i Caxias do Sul,
Brasilien:

1. Anni Villadsen
2. Clara Bugge
3. Katrine Niman Abildgaard
4. Louise Karup
5. Louise Thystrup
6. Anders Biro
7. Christian Tyrrestrup
8. Jonas Kühn
9. Mustafa Harmanci
10. Nicklas Kleczewski

Et stort tillykke til vores håndbolddamer med guldet!

Internt i afdelingen har vi ikke gennemført nogen nye initiativer i 2022. Vi håber på en mere aktiv
afdeling i 2023.

LÆNGE LEVE DØVANIA HÅNDBOLD

Med harpiks på hånden på vegne af Nicklas Kleczewski, håndboldleder



Orientering
Døvanias orienteringsafdeling var mere aktiv i året 2022 end 2021 pga. covid-19.

Afdelingen har gennemført mange arrangementer, herunder:

- City-O på kastellet med 9 deltagere (både medlemmer og ikke-medlemmer). Resultaterne

kan ses på www.city-o.dk

- Sommer Cup i Nordsjælland. Kun idrætslederen deltog. Resultaterne kan ses www.ballerup-

ok.dk/sommer-cup

- DM i orienteringsløb 2022 i langdistance og mellemdistance blev afholdt i en weekend i

klitterrænerne ved Skagen. Døvania har sendt Lea Hyldstrup, Kristina Holm, Lars Ryberg og

Annelise Hansen. Resultaterne kan ses under www.deafsport.dk.

- DM i orienteringsløb 2022 i sprint blev afholdt i Odense, hvor Lars Ryberg vandt klassen H45.

- NBM i Pajulahti Finland - Marek Mir-Mackiewicz, Annelise Hansen og Henrik Eklund deltog.

Resultater kan læses under www.deafsport.dk

- Høst-Open 2022 på Bornholm - Peter Niemelä, Janne B. Niemelä, Christina Hausgaard

og ikke-medlem Line Bisgaard deltog. Alle løbere gennemførte forskellige løb på 3 dage. Resultaterne kan

ses under www.host-open.dk

- åbent orienteringsløb til ære for Klaus Hårdell - mange Døvaniaer mødte op i Geels skov.

Årets afslutning med det traditionelle medlemsmøde foregik hos Peter Niemeläs hjem og 8 ud af 13

medlemmer deltog. Mødet gik godt, hvor man forberedte alt muligt for 2023! Fx VM

orientering i Stockholm, veterans masters-turnering og DM orientering.

LÆNGE LEVE DØVANIA ORIENTERING

På vegne af Peter Niemelä,  orienteringsudvalget



Svømning
I dette år (2022) oplevede svømmeafdelingen et større fremmøde til træningerne – det kan

skyldes tre ting:

1. Bedre træningstider: I 2022 fik vi nye banetider, hvor vi før havde banetider om onsdag og torsdag,

kunne vi nu træne om mandage og torsdage med bedre tidspunkter. Dette gjorde, at flere folk

bedre kunne træne to gange om ugen sammenlignet med i 2021.

2. To trænere: Vi fik to faste trænere på teamet og kunne derfor yde et mere stabilt træner-

fremmøde og træningsstruktur. Desværre måtte den ene træner dog stoppe i utide på grund af

ændringer i familiesituationen og svømmelederen trådte derfor til som træner. Vi vil takke Fredrik

Örlegård mange gange for hans evigt gode energi samt spændende træningsprogrammer i den

periode han har været tilgængelig for Døvania Svømmeafdeling. Ligeledes skal en stor tak også

lyde til den anden træner, Henrik Møller Hørlyck for hans fantastiske indsats, online inde i gruppen

såvel som ved banekanten.

3. Triathlon: I slutningen af 2021 satte flere af svømmerne sig et fælles mål – nemlig at

gennemføre Herlev Triathlon i maj 2022. I perioden nåede vi blandt andet at arrangere et online

oplæg af to erfarne triatleter: Søren Kyu Winkel og Tina Boss Dideriksen, hvor de delte ud af deres

oplevelser samt tips og gode råd. Der var også tid til flere runder af fælles løbetræning.

Da selve dagen oprandt, mødte 12 veltrænede og spændte medlemmer meget tidligt op ved

Hjortespringsbadet på Herlev for at gennemføre enten Olympisk distance eller sprint-distancen,

hvilket alle sammen klarede med bravur. Mange flere kom også forbi og heppede. Tak for jer!

Vi fortsatte den gode stemning hen til en af medlemmernes kolonihavehus frem til lige før solen

gik ned. Tusind tak for gæstfriheden Line Lerchebo!

Selvom triathlonen var slut for de flestes vedkommende (nogen havde dog større ambitioner og

deltog i flere triathloner eller andre turneringer - en af medlemmerne gennemførte tilmed

Ironman), så mødte mange stadig op til træning for resten af året og vi så også nye ansigter

komme til.

Vi sluttede året af med en sjov og hyggelig juleafslutning med hold-konkurrencer, hvor mange

virkelig fik hevet deres skjulte konkurrencemenneske-side frem. Til juleafslutningen besluttede

Svømmeafdelingen sammen med Breddeidrætsafdelingen at gentage triathlon-succesen i det nye

år. Og der er også fundet en ny livredder til teamet samt en vikar. Vi glæder os til at se hvad det

nye år vil bringe!

LÆNGE LEVE DØVANIA SVØMNING

På vegne af Julie Faustrup, svømningsleder


