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Bestyrelsen for S.H.I.F.

Formand:
Ove Teglgaard
Ramsdalvej 14, 7800 Skive
Tlf. 22 25 57 10
Email: oteglgaard@gmail.com

Næstformand: 
Penti Olesen
Østervang 10, 7800 Skive
Tlf. 40 48 39 60
Email: penti@fdf.dk

Kasserer:
Hanne Tinggaard
Vindevej 121, 7800 Skive
Tlf. 60 86 55 17 
Email: Hanne_Tinggaard@live.dk 
S.H.I.F.’s kontonr.: 8505 2660013531

Sekretær: 
Birgitte Bjerregaard Larsen
Vrouevej 28, 7800 Skive
Tlf. 22 51 94 51

Bestyrelsesmedlem:
Eva Voss
Hasselvænget 23, 7800 Skive 
Tlf. 97 52 61 73

S.H.I.F. er stiftet i 1979 - www.shif.dk
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Persondataforordningen
SKIVE HANDICAP IDRÆTSFORENING

Som konsekvens af den nye persondataforordning som trådte i kraft i maj, 
skal vi hermed gøre opmærksom på, at vi opbevarer personoplysninger 
på dig som er nødvendig for ansøgning af tilskud.

Du finder foreningens privatpolitik på hjemmesiden ”SHIF.dk”

Når du betaler kontingent, accepterer du samtidig, at vi opbevarer de 
oplysninger som du selv har afgivet ved indmeldelse.

Dine oplysninger bliver slettet 1 år efter udmeldelse.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Skive Handicap Idræts Forening
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Stof til S.H.I.F. Posten sendes til: nilsteglgaard@hotmail.com

Vedr.  adresseændringer:

HUSK at meddele når du flytter 
- samt evt. udmeldelse til:

Hanne Tinggaard
Vindevej 121 · 7800 Skive · Tlf. 60 86 55 17     

E-mail: Hanne_Tinggaard@live.dk

Ove Teglgaard
Ramsdalvej 14, 7800 Skive
Tlf. 22 25 57 10 
E-mail: oteglgaard@gmail.com 
(ansvarshavende redaktør)

Bladredaktionen 
for S.H.I.F.

Deadlines for »SHIF Posten« i 2021

Bladnr.  Tekst til redaktør    

1. 27. januar  
2. 6. april  
3. 8. september  
4. 8. november 

Annonceekspedition: 
PARASPORT DANMARK · Agerbakken 21 · 8362 Hørning · Tlf. 87 93 37 86
E-mail: info@handicapinfo.dk

Layout & tryk: 
FL Tryk · Agerbakken 21 · 8362 Hørning · Tlf. 70 22 18 70
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Formanden har ordet

Skive Handicap Idræts Forening er i 
2021 så heldige, at de, for første gang 
i klubbens historie, har fået tildelt 
værtskabet for DM/FM/LTM i skyd-
ning i september 2021 i samarbejde 
med landsudvalget for skydning. Det 
bliver et meget stort stævne, som vil 
tiltrække op mod 60-70 skytter fra hele 
landet. Stævnet bliver både et 10, 15 
og 50 m stævne på luft- og salonge-
vær. 

I forbindelse med stævnet bliver byens 
overnatningssteder inddraget, samt 
ikke mindst lokale madsteder, som 
kommer til at skulle stå for forplejnin-
gen til stævnet. Landsudvalget har 
forhåndsreserveret hele Motel-Skive, 
hvilket svarer til 35 værelser. 

Vi er med stævnet meget glade for at 
være med til at sætte Skive på land-
kortet indenfor handicapidræt, og 
håber det bliver et rigtig godt stævne.

Slutteligt vil jeg på bestyrelsens vegne 
ønske alle en rigtig god sommer, og 
håber, at næste sæson bliver god for 
alle idrætsgrene i foreningen. Jeg vil 
sige tak for den store støtte, vi har 
oplevet i den forgangne besynderlige 
sæson, hvor intet har været normalt, 
og hvor ingen har kunnet deltage i de 
idrætter, man normalt deltager i.

Vi håber, alle vil komme tilbage til den 
nye sæson, som vi på nuværende 
tidspunkt forventer at kunne starte i 
midten af august måned 2021 – nær-
mere information on specifik dato vil 
fremgå af klubbens hjemmeside i takt 
med, at vi får besked fra de forskellige 
institutioner, haller mv, hvor idræt bliver 
udøvet. 

På bestyrelsens vegne 
– og rigtig god sommer

Ove Teglgaard – Formand. 

BESTYRELSEN
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Coronadepressionen truer
Artikel fra Parasport nr. 1 2021

Eksperterne er ikke kun bekymrede for, at mange paraidrætsudøvere ikke får 
den samme fysiske træning som før pandemien, men i lige så høj grad for den 
effekt, det har på psyken.

I et helt år har coronarestriktioner 
begrænset vores muligheder for at 
dyrke idræt, som vi plejer, og det har 
haft fysiske og psykiske konsekvenser 
for mange danskere. Man kommer i 
dårlig form, og man savner de sociale 
fællesskaber, man har gennem idræt-
ten. Særligt de mørke vintermåneder 
i år, hvor restriktionerne har været 
stramme og mulighederne at motio-
nere udenfor begrænsede, har været 
hårde.

Få har været ramt hårdere end menne-
sker med handicap, der i forvejen ofte 
har fysiske udfordringer og begrænset 
mobilitet og oftere rammes af isolation 
og ensomhed end normalbefolknin-
gen.
Mange er desuden særligt udsatte 
i forhold til covid-19 og skal derfor 
passe ekstra på med ikke at se for 
mange mennesker.
– Hvis man er vant til at have moti-
onsvaner, er de under pres her under 

AF ANN SOFIE HALD, METTE OSCAR PEDERSEN OG KRISTIAN BANG LARSEN 
FOTO: THOMAS SJØRUP

EKSPERTERNES RÅD:

CORONATRÆNING I HJEMMET
• Rejs dig op minimum en gang hver time
• Sørg for 30 minutters motion hver dag med  
 højere puls
• Gå 10.000 skridt om dagen (eller så mange  
 som muligt)
• Al bevægelse tæller, og det gælder om at få  
 sat det i system
•  Lav aftaler med venner
•  Meld dig til onlinetræning.
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 >>

Oliver Marhauer (øverst) og Katya Freylev (mod-
satte side) fra Gentofte Kunstskøjteløber For-
ening har som så mange andre idrætsudøvere 
trænet hjemmefra under coronanedlukningen. 
Men den hårde frost i februar gjorde, at de kort-
varvigt kunne komme ud på deres elskede is.

corona. Og hvis man så oveni har 
særlige udfordringer og har brug for 
hjælpemidler og særlige træningsred-
skaber, kan det være meget svært at 
holde sig selv i gang. Vi ved, at med 
nogle sygdomme er der en form for 
accelereret aldringsproces, og det stil-
ler endnu større krav til aktivitet, fordi 
kroppen har et hurtigere henfald over 
tid, forklarer Ulrik Dalgas, professor i 
idræt og sundhed på Institut for Fol-

kesundhed, Aarhus Universitet, hvor 
man blandt andet forsker i handicap 
og motion.

Psykiske konsekvenser
De negative konsekvenser ved ikke 
at kunne dyrke idræt kan være både 
fysiske og psykiske. Det er de sidst-
nævnte, man bør være mest bekym-
rede for, fortæller Jens Bo Nielsen, der 
er professor 
i neurovidenskab på Københavns Uni-
versitet og desuden tilknyttet Elsass 
Fonden, som arbejder med mennesker 
med cerebral parese.
– På kort sigt er min største bekymring 
den psykologiske side af nedluknin-
gen. Vi ved, at fysisk aktivitet har en 
positiv effekt på depression, og der er 
et socialt element, som mange går glip 
af,
når de ikke mødes, forklarer han.
Den manglende fysiske træning er 
selvfølgelig også et problem, men 
det er ikke kritisk, og man kan godt 
komme i form igen efter en ufrivillig 
coronapause.
– Det er vigtigt, at man som handicap-
pet holder sig aktiv for at forebygge de 
skavanker, der kommer med alderen. 
Både vores muskler, nervesystem og 
kredsløbssystem tilpasser sig hurtigt 
en mindre aktiv livsstil, men når man 
går i gang med at træne, vil de omstille 
sig igen, fortæller Jens Bo Nielsen.
Ulrik Dalgas fortæller, at det normalt 
tager længere tid at oparbejde f.eks. 
muskelmasse og kondition, end det 
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tager at tabe det, men der er ikke den 
store forskel på, om man har et handi-
capeller ej, når man skal indhente det 
forsømte.
– I de fleste tilfælde responderer vi 
mennesker ret ens på træning, men 
der vil selvfølgelig være grupper, der 
har sværere ved at træne sig op, for 
eksempel folk med forskellige former 
for muskelsvind, siger han.

Kreativ hjemmetræning
Siden den 11. marts sidste år, hvor 
statsministeren lukkede landet ned 
første gang, har foreningsidrætten 
været begrænset af forsamlingsforbud, 
lockdown og sommerferie. Holdspor-
ten har været særligt hårdt ramt, og 
mange har måttet træne individuelt, 
enten i det fri eller i hjemmet.
Men selv om man er isoleret i en lille 
lejlighed, kan det godt lade sig gøre at 
holde sig relativt aktiv. Professor Jens 
Bo Nielsen opfordrer alle til at komme 
op og bevæge sig hver time og at 
motionere en halv time med høj puls 
hver dag. Og så selvfølgelig at gå de 
anbefalede 10.000 skridt om dagen. – 
Det kan man godt, selv i en relativ lille 
lejlighed. Det bliver måske lidt kedeligt 
- men det kan lade sig gøre, siger han.
Mange klubber, hold og organisatio-
ner med tilknytning til paraporten har 
været kreative og gjort en stor indsats 
for at holde parasportsudøverne moti-
verede og aktive under nedlukningen. 
Mange har udviklet metoder til online-
træning, og efterspørgslen har været 

stor. Jens Bo Nielsen fortæller, at 
Elsass Fonden har haft så stor succes 
med onlinetræning via Facebook, at 
de har måttet begrænse tilgangen og 
målrette den til mennesker med hjer-
neskader.

Genfind motivationen og start stille op
Og når samfundet her over foråret for-
håbentligt genåbner, og det igen bliver 
muligt at mødes for at dyrke idræt, vil 
mange atleter skulle genfinde motiva-
tionen og genopbygge formen igen. 
Her er 
idrætsprofessorens eneste råd, at 
man ikke skal lægge for hårdt ud. For 
selv om man har trænet intensivt og 
holdt sin form ved lige, er det ikke det 
samme som at træne med sine hold-
kammerater.
– Det er rela-
tivt ufarligt, 
og man vil 
højst sand-
synligt opleve 
muskelsmer-
ter. Men er 
man for ivrig 
og tror, at 
man kan det 
samme som 
før pausen, 
kan man let 
få overbelast-
ningsskader, 
slutter Jens Bo 
Nielsen.
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KEEP LIVING
- I EN CORONA-TID

Artikel fra Parasport nr. 1 2021

Landstrænerteamet i paraskydning vinder Pressalits Keep Living-pris 2020 for 
deres kreative og banebrydende tilgang til træning under coronanedlukningen.

Lukkede skydeanlæg og forsamlings-
forbud gjorde det i 2020 nødvendigt at 
tænke i helt nye baner, hvis de bedste 
danske paraskytter skulle kunne fort-
sætte deres træning og forsøg på at 
kvalificere sig til de Paralympiske Lege 
i Tokyo. Det gjorde landstrænerteamet, 
og derfor er de netop blevet kåret som 
vinder af Pressalits Keep Living-pris 
2020.

TEKST: ANE RØNN JOHANSSON OG JANNIK LUND ANDERSEN

De danske paraskytter, landstræner 
Jonas Jacobsson og landsholdschef 
Jens Møllenberg havde ryggen mod 
muren. Flere af skytterne og landstræ-
neren var i særlig risiko ifht. corona, 
og klubber og skydeanlæg var lukket. 
Men det var afgørende at kunne 
fortsætte træningen og udviklingen 
for ikke at komme bagud i forhold til 
konkurrenterne. Derfor gik landsholds-



13

chef Jens Møllenberg i tænkeboks og 
udviklede en onlineløsning, der har 
gjort det muligt for skytterne at træne 
og få supervision af landstræneren, 
også selv om han ikke fysisk kunne 
være til stede.

Skytterne fik opsat træningsanlæg 
derhjemme, og landsholdet indkøbte 
webkameraer, så skytterne kunne 
filme deres træning. Ved hjælp af 
kameraerne kunne Jens Møllenberg 
følge med fra København og Jonas 
Jacobsson fra sit hjem i Norrköping 
i Sverige. Over sommeren blev det 
muligt at afholde weekendsamlinger, 

men stadig uden fysisk deltagelse af 
landstræneren. Der blev indrettet en 
skydeplads med fem kameraer, så 
Jonas Jacobsson kunne se skytten fra 
alle vinkler og supervisere på de mind-
ste detaljer. Et program sikrede, at han 
selv kunne vælge vinkel, zoome ind og 
samtidig snakke med skytten, og en 
censor på riflen illustrerede minutiøst 
hele bevægelsen fra aftræk til skive for 
landstræneren. På den måde fik den 
enkelte skytte koncentreret supervi-
sion en-til-en.

– Det betyder alt. Det fungerer næsten 
ligesom, hvis Jonas var her i virkelig-
heden. Og så har vi lavet det sådan, 
at til samlinger, så har vi ham hver en 
time ad gangen. Det at landstræneren 
kun fokuserer på den ene skytte den 
time ad gangen, det fungerer super 
godt og har helt sikkert forhøjet mit 
niveau, fortæller landsholdsskytte 
Kasper Lousdal.

Løsningen har gjort det muligt for 
landsholdsskytterne at fortsætte træ-
ningen og stå stærkest muligt, når de 
til foråret forhåbentlig igen kan rejse ud 
til kvalifikationsstævner internationalt, 
og det har vakt international opsigt 
hos den Internationale Paralympiske 
Komité (IPC), der har bragt en omtale 
af den danske model.

Gør indtryk
Udviklingen af en kompleks online-

JENS MØLLENBERG
Landsholdschef

Alder: 40 år
Bopæl: København, opvokset i Roskilde
Medlem af Dansk Skytte Unions besty-
relse. Selvstændig, arbejder bl.a. som 
manager for professionelle atleter.

JONAS JACOBSSON
Landstræner i paraskydning

Alder: 55 år
Bopæl: Norrköping, Sverige
Er en legende inden for paraskydning 
og har deltaget ved hele ni Paralympiske 
Lege fra 1980 til 2012. Han er den mest 
vindende paraskytte nogensinde med 
imponerende 17 paralympiske guldme-
daljer, to sølvmedaljer og ni bronzeme-
daljer.

 >>
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løsning har gjort indtryk på direktør i 
Pressalit, Dan Boyter:
– Når man ikke længere kan samles og 
mødes og diskutere detaljerne, er det 
rigtig godt tænkt at udnytte videotek-

nologien til onlinetræning. Det at kunne 
sidde langt væk fra hinanden og kunne 
fokusere på, hvor man skal forbedre 
sin sport, det er der fremtid i. Jens og 
Jonas' idérigdom og dedikation har 
virkelig gjort et stort indtryk på mig, 
og jeg glæder mig meget til at følge 
paraskytternes udvikling og håber på 
kvalifikation til de Paralympiske Lege 
i Tokyo, men i høj grad skal der også 
satses på deltagelse ved de Paralym-
piske Lege i 2024 i Paris. På vegne af 
Pressalit vil jeg ønske dem et stort til-
lykke med Keep Living-prisen 2020.

Stolte prisvindere
Jens Møllenberg og Jonas Jacobsson 
er naturligvis stolte og glade for prisen 
og anerkendelsen:
– Jeg er overrasket og virkelig glad 
og stolt over, at vi har fået denne her 
anerkendelse for det arbejde, vi har 
lavet.
Det var nogle rigtig stærke kandidater, 
vi var nomineret sammen med, der 
alle har gjort et stort stykke arbejde og 
fortjener anerkendelse. Det gør også, 
at man bliver endnu mere motiveret for 
at fortsætte i denne her stil, siger Jens 
Møllenberg og fortsætter:
– Det har været en spændende 
proces, og der er kommet mange 
gode ting ud af det her, som vi ikke 
havde tænkt på forhånd. Vi har lært 
meget, og der er flere elementer, vi kan 
bruge fremover, også efter corona.
Med Pressalits Keep Living-pris følger 
ud over æren også 40.000 kr.
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KEEP LIVING 
I ET CORONA-ÅR

Ud over landstrænerteamet i paras-
kydning var også talentholdet i svøm-
ning inkl. træner Helle Kjær og holdle-
der Bettina Fisker samt landstræner-
teamet i parataekwondo (landstræner 
Bjarne Johansen, assistenttræner 
Jasmin Andersen og fysisk træner i 
Team Danmark Line Hovgaard-Han-
sen) i år nomineret til prisen.
Normalt tildeles Pressalits Keep Living-
pris til årets para-atlet. Resultater ved 
de store internationale mesterskaber 
plejer at veje tungt i den sammen-
hæng, men i år har de danske atleter 
måttet kigge langt efter stævner og 
mesterskaber. Derfor er de nomine-
rede i år valgt ud fra deres helt særlige 
evne til at tænke kreativt og konstruk-
tivt i et corona-præget år, hvor idræts-
aktiviteterne og motivationen har været 
alvorligt udfordret.

DE TI SENESTE VINDERE 
AF PRISEN ER:

2010: 
Landsholdet i ridning

2011:
Kvindelandsholdet i goalball

2012:
Jackie Tony Christiansen, atletik

2013:
Landsholdet i kørestolsrugby

2014:
Amalie Vinther, svømning

2015:
David Amager, landstræner i ridning

2016:
Peter Rosenmeier, bordtennis

2017:
Daniel Wagner, atletik

2018:
Stinna Tange Kaastrup, ridning

2019:
Lisa Kjær Gjessing, taekwondo

KEEP LIVING
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Aktivitetsoversigt for S.H.I.F

Opdateret aktivitetsoversigt for S.H.I.F. pr. 24-01-19 
Aktivitet: Dag: Tidspunkt: Sted: Leder/træner: 
Badminton/softtennis Mandag 10.00-12.00 Søby/Højslev Arena N. Nielsen 
Elektronskydning Mandag 16.00-18.00 Skive Skyttecenter O. Teglgaard 
Riffelskydning Mandag 16.00-18.00 Skive Skyttecenter O. Teglgaard 

N. Teglgaard 
S. Laursen 
 

Varmtvandstræning Mandag 13.30-15.00 Møllegårdens bassin M. Hansen 
Varmtvandstræning Mandag 18.30-19.30 Møllegårdens bassin  E. Voss 
Varmvandstræning Tirsdag 08.30-10.00 Skivefjordskolens 

bassin 
P. Olesen 

varmtvandstræning Tirsdag 14.00-15.00 Skivefjordskolens 
bassin 

P. Olesen 

Varmtvandstræning Tirsdag 15.00-16.00 Gigtplejehjemmets 
bassin 

L. Sylvest 
I. Jensen 

Motorik Onsdag 14.00-15.00 Skivefjordskolens 
motorikrum  

A. M. Ebbesen 
 

Varmtvandstræning Onsdag 14.00-15.00 Skivefjordskolens 
bassin 

A. M. Ebbesen 
 

Varmtvandstræning Onsdag 15.00-16.00 Skivefjordskolens 
bassin 

E. Voss 

Motorik Onsdag 15.30-16.00 Skivefjordskolens 
motorikrum 

H. Møller 
L. Pedersen 

Varmtvandstræning Onsdag 15.30-17.30 Skivefjordskolens 
bassin 

H. Møller 
L. Pedersen 

Svømning børn/unge Onsdag 17.00–18.30 Skivefjordskolens 
bassin 

M. A. Christiansen 

Varmtvandstræning Onsdag 15.45-16.30 Gigtplejehjemmets 
bassin 

A. G. Andersen 

Varmtvandstræning Onsdag 18.00-19.00 Møllegårdens bassin  U. L. Andersen 
I. Jensen 
B. Toft 

Varmtvandstræning Onsdag 17.00-18.00 Møllegårdens bassin J. Pedersen 
Varmtvandstræning Torsdag 13.15-15.00 Skivefjordskolens 

bassin 
J. Kudahl 

Varmtvandstræning Torsdag 15.00-16.00 Skivefjordskolens 
bassin 

D.S. Christiansen 
R. Petersen 

Svømning 
konkurrence/motion 

Torsdag 16.00-17.30 Skive Badelands 50 
m. bassin 

H. Tinggaard  
 

Varmtvandstræning Torsdag 17.00-18.00 Møllegårdens bassin J. P. Frandsen 
El-hockey Torsdag 19.00-22.00 Brårup Hallen T. Sørensen 

P. Sørensen 
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Badminton/softtennis:
Niels Juul Nielsen, Ringparken 5B 1. tv. Tlf. 40 51 28 08

El-hockey:
Thomas Sørensen, Arvikavej 11. St. 810, 7800 Skive Tlf. 22 53 44 91
Poul Sørensen, Højlundsvej 127, 7800 Skive Tlf. 51 91 74 71

Motorik:
Anna Marie Ebbesen, Søndergade 14, 7850 Stoholm Tlf. 42 18 35 11
Henny Møller, Nygårdsmark 2, Daugbjerg, 8800 Viborg Tlf. 97 54 83 17
Lise Pedersen, Åparken 4. 2., 7800 Skive Tlf. 97 52 72 64 

Riffelskydning:
Ove Teglgaard, Ramsdalvej 14, 7800 Skive Tlf. 22 25 57 10
Nils Teglgaard, Resenvej 77F, st. th, 7800 Skive Tlf. 91 54 48 78
Steen Laursen, Højlundsvej 114, 7800 Skive Tlf. 40 34 87 38

Elektronskydning:
Ove Teglgaard, Ramsdalvej 14, 7800 Skive  Tlf. 22 25 57 10

Svømning:
Hanne Tinggaard, Vindevej 121, 7800 Skive Tlf. 60 86 55 17
Jens Peter Frandsen, Skråningen 3, 7850 Stoholm Tlf. 22 16 14 22
Johannes Kudahl, Hemmersvej 40, 7800 Skive Tlf. 97 52 15 54
Lissa Sylvest, Sandvigvej 3, Årbjerg, 7800 Skive Tlf. 97 52 83 23
Anna Grethe Andersen, Brårupparken 24, 7800 Skive Tlf. 30 63 33 12
Henny Møller, Nygårdsmark 2, Daugbjerg, 8800 Viborg Tlf. 97 54 83 17
Eva Voss, Hasselvænget 23, 7800 Skive Tlf. 97 52 61 73
Jadwiga Pedersen, Kildevej 2, 7870 Roslev Tlf. 23 44 90 44
Lise Pedersen, Åparken 4, 2, 7800 Skive Tlf. 97 52 72 64 
Anna Marie Ebbesen, Søndergade 14, 7850 Stoholm Tlf. 42 18 35 11
Ulla Løvgren Andersen, Lyngtoften 35, 7800 Skive Tlf. 97 52 33 27
Ingelise Jensen, Rolighedsvej 1, 7840 Højslev Tlf. 40 61 27 27
Inga Jensen, Sandvigvej 4, 7800 Skive Tlf. 97 52 56 51
Penti Olesen, Østervang 10, 7800 Skive Tlf. 40 48 39 60
Maja Hansen, Jens Hansens vej 8E, 7840 Højslev Tlf. 30 28 59 65
Kristine Burchardt, Kornmarksvej 44, 7840 Højslev Tlf. 97 53 51 29
Kirsten Eriksen, Asylgade 9,1. -8, 7800 Skive Tlf. 30 51 23 95
Martin A Christiansen. Blæsbjergvej 3 Vristed,7800. Skive  Tlf. 51 24 68 75
Birthe Toft, Dølbyvej 171, 7800 Skive Tlf. 50 54 59 65
Dorthe Søndergaard Kristiansen, Bragesvej 17, 7800  Skive  Tlf. 29 62 37 78
Ruth Pedersen, Langgade 54, Sparkær, 8800 Viborg  Tlf. 40 51 56 95

Adresseliste (ajourført februar 2020) 



Massage • Fodplejer •Zoneterapeut
Øreakupunktur • Voksbehandling

Akupunktur • Cupping

Skive Helseklinik
v/Margit Knudsen

Bjarkesvej 49 • 7800 Skive
Mobil 60 61 57 60

Fursund Færgeri
Stenøre 3

99 15 64 67
Mobil 22 23 16 25

ammo@skivekommune.dk 
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Bilstrupvej 4 B | 7800 Skive
Tlf. 97 52 62 20

www.bondemaskiner.dk



Nykøbing Dag- & Industrirenovation
Nørrebro 171-173

7900 Nykøbing Mors
af@filtenborg.nu  

www.vognmand-filtenborg.dk

  Slamsuger døgnvagt
Tlf.: 9772 3966

Vi tilbyder blandt andet:

Entreprenørkørsel og Transport af grus
Slamsugning på Stoppede toilettet

Leje af Affaldscontainer


