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Julen står for døren, hvilket selvfølgelig
markeres i Skyttelauget:
11. december på langdistancen.
14. december på kortdistancen.

Et stort tillykke til ”Sigtekornet”, der
netop har rundet 50 året for første
udgivelse.

Med ønsket om en glædelig
jul samt et godt nytår til
alle medlemmer og familier.

LANDSSKYDNING 15 M
Selv om blikket og interessen i denne tid er rettet mod julens
komme, så skal vi ikke glemme at se lidt på tiden efter jul og efter
nytår. Det kan være svært helt at blive overbevist om, at der er en
tid efter jul og nytår, men det er der!
Når det nye år melder sin ankomst, så er det igen tiden, hvor gamle
gardere samles på skydebanerne rundt om i landet for at deltage i
De Danske Garderforeningers Landsskydning på 15 m. Dette
gælder i høj grad også for Garderforeningens Skyttelaug, hvor
deltagelse i Landsskydning på 15 m er vintersæsonens vigtigste
skydning.
Landsskydning 15 har været skudt i mere end 50 år, og
Skyttelauget har deltaget hvert eneste år. Det vil dog sige, at det er
Garderforeningen i København, som har deltaget hvert år, men da
skydning i foreningen sker i regi af Skyttelauget, så er vor
deltagelse sket som Garderforeningen i København.
For Landsskydning 15 m i 2012 skal bemærkes:
Skydes i månederne januar-februar-marts.
Skydes på Skyttelaugets egne skydebaner.
Kan kombineres med handicapskydning.
Skydedage:
Januar
04 – 11 – 18 – 25
Februar 01 – 08 – 22 – 29
Marts
07 – 14 – 21 – 28
Så mangler der kun en enkelt ting, og det er DIN deltagelse. Find
din kalender frem og se om ikke det er muligt at finde en eller flere
onsdage, hvor du kan komme forbi skydebanen og få en hyggelig
aften med snak og skydning. Det kan sikkert lade sig gøre.
Skyd din Landsskydning, og lad os vise, at Garderforeningen i
København slutter op bag et landsdækkende garderarrangement.

HVAD SKAL ”BARNET” HEDDE?!.
… sådan lød overskriften på det endnu
unavngivne medlemsblad for Garderforeningens Skyttelaug, som
kom på gaden i september 1962.
Barnet kom til at hedde ”Sigtekornet”, og i 50 år har det været
stedet, hvor historien om Skyttelauget har kunnet læses.
Kommende skydninger og efterfølgende disses resultater,
indkaldelse til generalforsamlinger og referater herfra, orientering
om særlige arrangementer og alt andet stort og småt om, hvad der
sker i Skyttelauget eller har interesse for dets medlemmer.
Idemanden til udgivelse af et medlemsblad var Leif Søborg, der i
et stykke tid havde leget med tanken om, at Skyttelauget burde
have sit eget medlemsblad. Ideen blev præsenteret for
Skyttelaugets bestyrelse, der naturligvis straks var med herpå, og
herefter var det jo bare om at tage skridtet fra ide til handling.
I september 1962 udkom den første ”medlemsavis” så, og med
sine fire sider indeholdt den mange gode oplysninger om både
skydning og en sejltur på Øresund med spisning til 14 kr.
Imidlertid manglede udgivelsen både navn og hoved, så alle
medlemmer blev derfor opfordret til at fremkomme med forslag
til, hvad medlemsavisen fremover skulle hedde.
De næste par numre var ligeledes uden navn og hoved, men med
udgivelse af bladet i december 1962 var dette ændret. Bladet havde
nu fået navnet ”Sigtekornet”, og navnet prydede forsiden i et flot
illustreret hoved med Skyttelaugets mærke i centrum, og flankeret
af skytter på både langdistance og kortdistance.
Siden det første blad så dagens lys, har Sigtekornet været en meget
vigtig del af Skyttelauget, og ingen kan vel i dag forestille sig et
Skyttelaug uden Sigtekornet. En stor tak til Leif Søborg for ideen
og de første år som redaktør, men også en tak til Sigtekornets
mangeårige redaktør Flemming Grønning.

KONTINGENT 2012
Julehygge, julemad og julegaver …. Jo der er så absolut rigeligt at
bruge penge på i de sidste måneder af det gamle år, og endnu en
gang må vi nikke anerkendende til sandheden i linierne fra ”Højt
fra træets grønne top”, hvor Peter Faber skriver: ”Julen varer
længe – koster mange penge”.
Imidlertid må det også erkendes, at det med årsskiftet atter er
blevet tid til indbetaling af kontingent til Skyttelauget.
Skyttelauget håber således, at der stadig er lidt guld tilbage på
kistebunden.
Kontingent for 2012 blev ved sidste generalforsamling vedtaget til:
Aktive medlemmer
180,- kr.
Passive medlemmer
100,- kr.
Indbetaling af kontingent kan ske enten på skydebanen, hvor det
kan ske til kassereren eller i forbindelse med almindelig betaling
for skydning, eller det kan ske ved overførsel til Skyttelaugets
girokonto: Reg. nr. 1551 - Konto nr. 0007132409.
Jævnfør Skyttelaugets vedtægter skal årets kontingent være
indbetalt senest 15. marts, hvilket kassereren beder om bliver
efterlevet.

LÆS OGSÅ SIGTEORNET PÅ INTERNETTET
Har du læst Sigtekornet på internettet? Hvis ikke så prøv:
www.garderforening.dk/GSLsigtekornet.html
Sigtekornet på internettet er også stedet, hvor du finder alle
oplysninger, hvis du er så uheldig at få forlagt den tilsendte
udgaver af Sigtekornet.

JULEFSLUTNING PÅ LANGDISTANCE
Naturligvis skal det gamle år også i år sluttes af med manér på
langdistancen, så med julens komme er det jo en god anledning til
at samles til både julehygge, juleskydning og selvfølgelig julemad.
Søndag den 11. oktober vil julelysene være tændt i
SKAK-huset
på
Købehavns
Skyttecenter,
og
morgenduelige gamle gardere vil mødes til juleafslutning.
I lighed med tidligere juleafslutninger vil vi dog først
sætte hinanden stævne kl. 08.30, hvilket er en halv time senere end
de normale søndags samlinger. Traditionen siger dog, at næsten
alle deltagere alligevel møder kl. 08.00, idet vanens magt er så
stor, at man ikke registrerer den lidt senere mødetid. Så vil nogen
måske sige, at mødetiden bare kan være, som den plejer, men nej
det går ikke. En del af langdistancens juletraditioner er den lidt
senere mødetid, på samme vis som juletraditionen med alligevel at
møde som normalt.
At traditioner skal holdes i hævd gælder også for dagens skydning,
hvor ingen kan vide sig sikre over for, hvad formanden har
udtænkt. Intet bør kunne overraske, men hans kreativitet har dog
nogle år gået i hidtil ukendte retninger, så åbenhed over for nye
udfordringer er nødvendigt.
Efter fælles morgenkaffe og skydning vil der være
samling i varmen i SKAK-huset igen. Her vil der,
udover almindelig snak og undren over formanden
hittepåsomhed, blive dækket op til julemiddag. Den endelige menu
er endnu ikke helt på plads, men også her vil traditionen for
julemiddag på langdistancen blive fulgt; nemlig at maden er varm,
der er nok af den og der serveres juleøl til.
Har du nu fået lyst til at deltage, så tilmeld dig i skydekælderen
eller til formanden på mail stoltenborg@mail.dk. Tilmelding ikke
senere end onsdag den 7. december.

FIND – 5 – FEJL
Også i år har redaktionen valgt at udfordre
Sigtekornets læsere med julekonkurrencen
”Find-5-Fejl”. Årets udfordring er vedlagt dette
nummer af Sigtekornet, og eventuelle besvarelser skal afleveres
ved juleafslutningen på kortdistancen onsdag den 14. december.
Som mange af vore læsere uden tvivl har bemærket, så er
sværhedsgraden af julekonkurrencen steget fra år til år. Dette har
også kunnet iagttages under juleafslutningerne, hvor små klynger
af juleafslutningsdeltagere er set stå rundt omkring og tale dæmpet
sammen, mens de ser på ”noget”. At de så kort tid herefter
kommer hen og skødesløst afleverer deres respektive løsninger til
årets Find-5-Fejl, det kan jo bare være tilfældighedernes spil.
Find-5-Fejl-udvalget har i år lagt sig ekstra i selen for at finde det
helt rigtige julemotiv, som kunne bruges til Sigtekornets
julekonkurrence. Indledningsvis blev det bragt i forslag, at bruge
en af formandens 15 m skydninger, men efter at have set nærmere
på skiverne, blev dette forkastet, da der jo kun skal findes 5 fejl.
Med årets julekonkurrence er alle Find-5-Fejl-udvalgets krav hertil
opfyldt; motivet skal indeholde jul og skabe juleglæde, og det skal
give mulighed for at lave ændringer af forskellig sværhedsgrad.
Om sværhedsgraden i år kan siges, at den svinger fra det helt
nemme og så til det næsten helt umulige. Find-5-Fejl-udvalget har
tidligere nævnt, at det ikke ville være overraskende, såfremt kun et
meget lille fåtal måske ville være i stand til at finde alle 5 fejl, men
hvor dette tidligere har været sagt lidt som en spøgende
bemærkning, så er det denne gang sagt i ramme alvor.
Nu er det så op til Sigtekornets læsere at tage udfordringen op, og
herefter medbringe løsningen til Skyttelaugets juleafslutning på
kortdistancen den 14. december. Find-5-Fejl-udvalget ønsker alle
god fornøjelse med årets julekonkurrence.

SPISNING PÅ KORTDISTANCEN
I sidste nummer af Sigtekornet kunne redaktionen
med glæde fortælle, at køkkenet på CarlsbergTuborg Fritidscenter nu igen var åbent, og at vi
dermed igen kunne se frem til arrangementer med
spisning.
Således forventningsfulde bænkedes deltagerne ved sæsonens
første spisning ved bordet, og afventede servering af stegt flæsk
med persillesovs. Stegt flæsk og persillesovs var der i rigelige
mængder, men desværre syntes også prisen herfor også at være lidt
for rigelig.
Efter en drøftelse med den daglige leder af cafeteriet om forholdet
mellem den forventede pris og den forlangte pris opnåedes et
acceptabelt kompromis, men hændelsen gav alligevel stof til
eftertanke for kommende arrangementer.
For spisning efter den månedlige handicapskydning i henholdsvis
oktober og november har menuen stået på smørebrød. Til dette
kan kun siges, at vi har fået rigtig flot smørebrød, hvor kødpålæg
har været håndskåret, hvor der har været masser af fyld i diverse
salater, og hvor der begge gange har været serveret lidt ekstra fra
køkkenet uden beregning. Prismæssigt har den forlangte pris også
været ganske fornuftig, så alt i alt synes vi at været landet på en
fornuftig model for de fremtidige månedlige spisninger.
Det eneste der således udestår nu er, at også du melder dig til
spisning i forbindelse med Skyttelaugets handicapskydning eller
særlige arrangementer.

JULEAFSLUTNING PÅ 15 M
14. DECEMBER 2011
Julekataloger, julebelysning der tændes, brune kager og
peberkager, nisser og alt det andet der hører julen til er ved at
dukke op overalt. Al tvivl om hvorvidt julen er kommet burde
være væk, men hvis du stadig ikke er helt overbevist, så er her den
sidste bekræftelse, nemlig at Skyttelauget afholder juleafslutning
på kortdistancen onsdag den 14. december.
Som en god jul holder fast ved alle traditionerne, så holder
kortdistancens juleafslutning også fast ved alle de kendte
juleafslutningstraditioner. Vi skal derfor også i år samles
til en hyggelig aften, hvor vi markerer julens komme
med juleskydning, julekonkurrencer, julemiddag,
julehygge, julegaver og julehumør.
Skytter og familier samt alle vore venner indbydes derfor
til juleafslutning onsdag d. 14. december på CarlsbergTuborg fritidscenter, Ny Carlsbergvej 68. Skydebaner og
juleskydeskiver vil være klar til brug fra kl. 18.30. I den
forbindelse er der i øvrigt pålidelige rygter om, at formanden også
i år vil stå for at lave juleskydeskiverne, så vær forberedt på de
efterhånden berømte/berygtede formandsjuleskydeskiver.
Efter selve juleskydningen vil vi fortrække op til
fritidscenterets cafeteria, hvor der er dækket op til
julemiddag. Denne vil naturligvis bestå af flæskesteg
med sprød svær (håber vi), brune og hvide kartofler,
rødkål, lidt surt til stegen, og til slut lidt ris a la
mande. Hvorvidt der også i år vil være mandel i ris a
la manden, skal for nuværende stå hen i det uvisse.
Herudover skal vi have fundet ud af, om der
overhovedet er vindere i Sigtekornets julekonkurrence ”Find-5Fejl”. Som omtalt andet sted i Sigtekornet, er året udgave af ”Find-

5-Fejl” af en sådan sværhedsgrad, at redaktionen ikke forventer
indlevering af fejlfri besvarelser. Om dette nu også vil vise sig at
være korrekt vil vise sig til Skyttelaugets juleafslutning.
Så skal vi have kåret vinderen af aftnens juleskydning, for mon
ikke der bliver en sådan, uanset hvad formanden finder på at
mærkværdigheder til juleskydningsskiven.
Om julemanden kommer ved vi ikke, men vi ved, at der til en
rigtig juleafslutning også hører julegaver til. Alle bedes derfor
medbringe en lille julegave til en værdi af ca. kr. 25,-.
Alle julegaverne vil herefter blive lagt i julegavesækken, hvorfra
den rare julemand, eller det tætteste vi kan komme på en
nogenlunde vellignende kopi, vil dykke i sækken og fordele alle de
mange dejlige gaver blandt de, som selv har medbragt en pakke.
Alt i alt synes der nu at være tegn til en hyggelig aften i selskab
med julestemte skyter, familier og venner af Skyttelauget.
Det eneste der mangler nu, er at tilmeldingerne til årets
juleafslutning begynder at strømme ind. Tilmelding kan ske enten
på juleafslutningstilmeldingslisten på 15 m banerne eller direkte til
formanden, enten på telefon 4444 2473, eller e-mail
stoltenborg@mail.dk. Sidste frist for tilmelding er 7. december.
Ønsker du bare at være med til selve juleskydningen og ikke
deltage spisningen, er du selvfølgelig velkommen til dette. Du skal
så blot huske på, at vi ikke efterfølgende kan tilmelde dig
spisningen på dagen.
Tilbage er så kun at sige på forhåbentlig gensyn onsdag den 14.
december omkring kl. 18.30. Husk den lille julepakke og
julehumøret. Det vil også i år blive påskønnet, såfremt man
møder frem med en eller anden form for julepåklædning
anlagt.

DEN KONGELIGE LIVGARDE GARDERFORENINGEN I KØBENHAVN
Et af sommersæsonens højdepunkter på langdistancen er
naturligvis den årlige skydning mellem Den Kongelige Livgarde
og Garderforeningen i København. Denne dyst har været skudt i
mere end 50 år, og har alle årene været værdsat af begge parter.
I år havde de to hold sat hinanden stævne tirsdag den 30. august,
hvor banerne på Københavns Skyttecenter stod rede til at tage
imod skytterne.
Klokken ca. 1300 stod begge hold antrådt på to geledder, og
chefen for Den Kongelige Livgarde bød velkommen til en
forventelig spændende, udfordrende, hyggelig og sjov dag.
Herefter blev der trukket lod til dagens sammensætning af
makkerpar, og så gik det løs.
For Skyttelaugets skytter var der naturligvis ikke de store
problemer med at skyde med egne geværer, men da det kom til at
skulle skyde med gardernes tjenestegevær M95 gik glansen lidt af
Sankt Gertrud. Det er utroligt men også ganske fornøjeligt at stå
bag skytterne og lytte til deres bemærkninger om gevær M95, og
for at sige det kort, så er der forholdsvis langt mellem de rosende
ord om dette gevær.
Efter en god dag på skydebanen, hvor gamle og unge gardere lærte
lidt om skydning fra hinanden gik turen ind på Livgardens Kaserne
på Gothersgade, hvor der var dækket op til spisning. Også i år stod
menuen på forloren skildpadde krydret med masser af gamle og
nye soldaterhistorier og fortællinger. Denne menu kombineret med
kammeratskab mellem flere generationer af gardere er nok den
optimale opskrift på en hyggelig aften.
Resultatmæssigt gik det ganske godt for Skyttelauget. Begge
holdpokaler blev vundet af Skyttelauget og dagens bedste skytte
blev Jan Stoltenborg. Dagens resultater kan ses på næste side.

FUGLESKYDNING
Onsdag den 21. september klokken ca. 18.30 stod
den regerende fuglekonge klar til at skyde årets
første skud mod fuglen, og efter første skud var der hård kamp om,
hvem der skulle skyde de forskellige dele af fuglen ned og til slut
skyde brystpladen ned og blive Fuglekonge for det næste år.
Et par og tyve forventningsfulde deltagere havde fundet vej til
skydebanen, og alle gik målrettet efter at skyde en del af fuglen
ned. At det ikke var helt så nemt, som det kan lyde, måtte alle
erfare, for efterhånden har vores fuglesnedker, Kurt Nielsen, fået
ret godt tag på at lave en fugl, der stiller krav til deltagerne, uden
at vi af den grund skal skyde hele natten for at finde Fuglekongen.
Skud på skud blev affyret mod fuglen, og selvom ikke alle skud
faldt ind under kategorien ”sigtede skud”, og selvom vi havde et
enkelt skud i loftet i den modsatte side af skydebanen, så faldt de
enkelte dele af fuglen i et jævnt tempo, og til slut var der kun
brystpladen tilbage.
Til skydning mod brystpladen og dermed til skydning om hæderen
som Fuglekonge kan kun gamle gardere deltage, så der blev tyndet
lidt ud i deltagerkredsen. Første skud faldt, og intet skete. Andet
og tredie skud faldt og stadig intet skete. Fuglen var dog ikke
immun over for de mange skud, og langsomt men sikkert begyndte
den at give efter. Den holdt dog stædig ud, og selvom man flere
gange var helt sikker på at nu faldt brystpladen, så blev
den alligevel siddende. Fuglen kunne dog ikke holde
stand i det uendelige, og til sidst måtte den give op, og
den nye Fuglekonge var fundet.
Efter skydningen samledes deltagerne om det
veldækkede bord, hvor årets Fugleskydningsmiddag
blev indtaget. Her blev Fuglekongekæden så overdraget fra
afgående Fuglekonge til ny Fuglekonge, og alle ønskede Peter
Horsten til lykke med den nye hæder som Fuglekonge 2011.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
JULEAFSLUTNINGER
På både kortdistancen og langdistancen vil der naturligvis blive
afholdt juleafslutning. Kortdistancen markerer julens komme
onsdag den 14. december med skydning og julemiddag, og
langdistancen sætter juleskytterne stævne søndag den 11.
december. Alle er velkommen og der er plads til alle.

LANDSSKYDNING 15 M 2012
Onsdag den 4. januar 2012 skydes Landsskydning 15 m i gang.
Herefter er der mulighed for at skyde Landsskydning helt frem til
udgangen af marts, så alle bør derfor have mulighed for at kunne
være med. Find en dag eller gerne flere, hvor du kan komme en tur
på skydebanen, og få et par hyggelige timer sammen med gamle
gardere, og samtidig være med til at markere Skyttelauget og
Garderforeningen i København som en aktiv deltager i et
landsdækkende garderarrangement. På gensyn til Landsskydning.

BANKO 2012
Årets største bankoaften 2012 finder sted onsdag den 8. februar
2012. Nærmere information vil følge, men sæt allerede nu et stort
kryds i kalenderen, så dagen ikke optages af uvæsentlige gøremål.
.

HANDICAPSKYDNING OG SPISNING
Handicapskydning og spisning hænger sammen. Tilmelding til
spisning er dog nødvendigt og senest onsdag ugen før.

ALLE MAND AF HUSE
Fra årsskiftet og i hele det kommende år kan der kun blive travlhed
på skydebanerne. Kalenderen for 2012 tilsiger denne travlhed på
landets skydebaner, og Skyttelauget er naturligvis rede til at tage
imod tilstrømningen af gamle gardere, der ønsker at prøve kræfter
med skydningen.
At tilstrømningen vil kræve en ekstra indsats i klargøring af
skydeskiver, pointtælling, føring af resultatlister, fremstilling af
ammunition langdistancen med mere er en selvfølge, men
Skyttelauget er klar til at tage imod også denne udfordring.
Skyttelauget siger derfor på gensyn på skydebanerne i 2012, der jo
ifølge kalenderen er et ”Skudår”.

LANDSDELSFORENINGSMESTERSKABER 15 M
Efter at have overstået den indledende sprogtest i forsøget på at
udtale ordet ”Landsdelsforeningsmesterskaber” følger så de første
informationer herom.
Vores Landsdelsforening har lyttet til skytternes beklagelser over
de dårlige parkeringsforhold ved DGI-Byen. Det er derfor
besluttet, at man til mesterskaberne på 15 m i 2012, ikke vil skyde
i DGI-Byen. I stedet forsøger man at få et antal medlemsforeninger
til at lægge baner til, og derved sprede skydning af mesterskaberne
ud blandt et antal foreninger. På nuværende tidspunkt har tre
foreninger givet tilsagn om at lægge baner til, men det forventes at
der kommer flere til.
Afholdelse planlægges til uge 9 og 10 i 2012.
Skyttelauget vil naturligvis informere herom, så
snart yderligere information er modtaget.

GARDERFORENINGENS SKYTTELAUG
FORMAND
KASSERER
Jan Stoltenborg
Ole C. Rasmussen
Jægergangen 11
Rødkildevej 60
2880 Bagsværd
2400 København NV
Tlf: 44 44 24 73
Tlf: 53 27 92 74
E-mail: stoltenborg@mail.dk
E-mail:ab-bakkehusene@kab-olig.dk
Giro-konto: Reg. nr. 1551
Konto nr. 0007132409
NÆSTFORMAND
Ole Abildgaard
Æblets Kvarter 7 B
2620 Albertslund
Tlf: 43 64 56 01
E-mail: o.abildgaard@adslhome.dk

SKYDEUDVALG
John Nielsen
Viskumvej 20
2770 Kastrup
Tlf: 32 52 22 68
E-mail: viskum20@gmail.com

SKYDEUDVALG
Leif Zachariassen
Frederiksborgvej 174
2400 København NV
Tlf: 35 81 67 75

SIGTEKORNET
Jan Stoltenborg
Jægergangen 11
2880 Bagsværd
Tlf: 44 44 24 73
E-Mail: stoltenborg@mail.dk

GARDERFORENINGEN I KØBENHAVN
FORMAND
KASSERER
Henning Lind Jans
Jørn Knudsen
Skodsborg Strandvej 117 B
Strandboulevarden 75 st.th
2942 Skodsborg
2100 København Ø
Tlf: 20 65 32 25
Tlf: 24 88 91 55.
E-Mail:formand@garderforeningen.dk E-mail:kasserer@garderforeningen.dk
SKYDEBANER
KORTDISTANCE
Carlsberg-Tuborg Fritidscenter
Ny Carlsberg Vej 68
Tlf: 33 21 55 15 (Cafeteria)

LANGDISTANCE
Københavns Skyttecenter
Selinevej 5, Kalvebod
Tlf: 32 52 53 44 (vagten)

DECEMBER
Onsdag 07
Søndag 11
Onsdag 14
Onsdag 21

Træning og handicapskydning 15 m
Langdistance - Juleafslutning
Kortdistance - Juleafslutning
Træning 15 m

kl. 1830
kl. 0830
kl. 1830
kl. 1830

JANUAR
Onsdag 04
Søndag 08
Onsdag 11
Onsdag 18
Søndag 22
Onsdag 25

Træning, handicapskydning og spisning 15 m
Langdistance på Kalvebod
Træning 15 m
Træning 15 m
Langdistance på Kalvebod
Træning 15 m

kl. 1830
kl. 0800
kl. 1830
kl. 1830
kl. 0800
kl. 1830

FEBRUAR
Onsdag 01
Søndag 05
Onsdag 08
Onsdag 15
Søndag 19
Onsdag 22
Onsdag 29

Træning, handicapskydning og spisning 15 m
Langdistance på Kalvebod
Træning 15 m
Banko
Langdistance på Kalvebod
Træning 15 m
Træning 15 m

kl. 1830
kl. 0800
kl. 1830
kl. 1830
kl. 0800
kl. 1830
kl. 1830

MARTS
Søndag
Onsdag
Onsdag
Søndag
Onsdag
Onsdag

Langdistance på Kalvebod
Træning, handicapskydning og spisning 15 m
Trekantskydning 15 m
Langdistance på Kalvebod
Træning 15 m
Træning 15 m

kl. 0800
kl. 1830
kl. 1830
kl. 0800
kl. 1830
kl. 1830

04
07
14
18
21
28

