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Aktiv Risikostyring med NÆR-BRAND
Ide og konsekvens!
I praksis

Indsats
DU investerer i
sikkerhedsudstyr til lavpris.

Fordele
DU får færre og mindre skader på
personer og ting.

Udslukker(e). røgalarm,
brandtæpper. Landbrug tillige el·
eftersyn.

.. •··
DU får alle dine forsikringer på en
police. (Undtagen person· og
motorkøretøjsforsikring.)

DU samler alle dine
forsikringer i

DU får en forenklet og dermed
bedre oversigt over den dækning
du har etableret og over den
dækning du evt. mangler.

Topdanmark/ NÆR· BRAND.

/'

DU påtager dig en rimelig
selvrisiko.

'

/

Selvrisiko vedr. alle skader på ting
og vedr. autoskader.

/

DIN motivation til at undgå skader
øges og du r ÅR faktisk færre.

'

DU ændrer adfærd på
grundlag af oplysninger om
skadeforebyggelse.

DU får adgang til AKTIV·
RISIK0STYRINGS avls, pjecer.
møder, demonstrationer, evt.
ingeniørvejledning, bedriftseftersyn
mv.

DU får endnu færre og mindre
skader på personer og ting.

Brandkasserne samlet i
NÆR· BRAND og Topdanmark
udnytter stordriftsfordelene.

Central EDB-administration af
policer og skadesager.
• Decentral markedsføring og
oplysningsvirksomhed.

DU får effektiv og billig
administration, kombineret med
mulighed for lokal indflydelse via
egns- brand· kasserne, herunder
nærkontakt· følelsen

DU får:
- Store præmierabatter.
- Rabat på sikkerhedsudstyr.
• Gruppeaftaleordning liv/pension.
- Bonus· check for skadefrihed.

DU får udgiftsbesparelser =
Bedre økonomi = større livskvalitet.
(Flere penge til at bruge på noget
DU synes er sjovere!).

Brandkasserne
samlet i
NÆR-BRAND og
Topdanmark får mindre
udgifterne til skader og
administration.

Udgivet af NÆR-BRAN D, Hyrdevang 2, Hem, 7800 skive. Telt.: 97531333.

TEMA: AKTIV RISIKOSTYRING
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e-mail: hb@naer-brand.dk Ansvarshavende: Søren Bøgebjerg og Hans Brunsgaa rd.

NÆR-BRAND

Produktion: Topdanmark Marketing afdeling. Foto: Marketing og NÆR-BRAND.

Topdanmark

Formanden for brandkasserådet:

Resultater af
AKTIV RISIKOSTYRING 2002

"Hwa' nødt er et te'?
Ud over den bonus-check, som ca. 80% af
vore kunder får hvert år, er NÆR-BRAND'avisen' i hovedsagen bindeleddet mellem
kunderne og de lokale brandkasser samlet i
NÆR-BRAND.

Formålet med bladet er at oplyse om
udviklingen i forretningen og i AKTIV RISIKOSTYRING og at give oplysning og gode
råd om skadeforebyggelse og forsikring.
I NÆR-BRANDS ledelse (Brandkasserådet)
ved vi ikke meget om, i hvilken
udstrækning kunderne læser og værdsætter 'avisen'. Men vi ved, at de fleste i forvejen modtager mængder af blade, tidsskrifter og magasiner, der også i et vist som regel usystematisk - omfang bringer
stof om skadeforebyggelse og forsikring.
Samtidig må den tid, folk bruger på informationssøgning via internettet, formodes
at fragå i den tid, der anvendes til læsning
af førnævnte blade mv.
På den baggrund har spørgsmålet om avisens fortsatte udgivelse været rejst: Hwa'
nødt er et te'?
Svaret herpå er, at vi fortsat er overbeviste
om, at jo mere noget (AKTIV RISIKOSTYRING) bliver omtalt, desto større er chancen for, at den enkelte gør noget ved det!
-

ORD SKABER "BILLEDER"!
"BILLEDER" SKABER INSPIRATION!
INSPIRATION SKABER HANDLINGER!
HANDLINGER SKABER RESULTATER!

Men for at sikre, at de handlinger, der skal
skabe de gode resultater, nu også bliver
husket og udført, er overblik og systematisk fremfærd nødvendig. På de midterste
sider af årets avis er derfor opstillet en
kontrolliste om de forhold, der bør være
fokus på i ethvert hjem. For at opnå størst
mulig effekt, foreslår jeg kontrollisten
brugt på den måde, at I afsætter en halv
dag i kalenderen årligt, hvor alle husstandens medlemmer over den skolepligtige
alder kan deltage i undersøgelsen af, om
sikkerhedsforholdene er, som de bør være
- og i modsat fald være med til at beslutte,
hvad der skal gøres - og ikke mindst hvornår.
Det besluttede noteres i listens "rapport" felt, og listen placeres på husets opslagstavle, således at alle kan være med til at
følge op på, om den inspiration, sikkerhedseftersynet har givet, nu også munder
ud i de handlinger, der er besluttet.
Hvis ikke dette sker, er der stor risiko for, at
de positive resultater udebliver, og at der i
stedet bliver tale om negative konsekvenser.
( I kan udskrive kontrollisten i større format fra NÆR-BRANDS hjemmeside på
www.naer-brand.dk ).
Avisen som forbindelse mellem kunderne
og de lokale brandkasser er også det synlige led, der peger direkte tilbage på, at det
her altså drejer sig om noget, der er
LOKALT forankret, og som dels handler om
lokal solidaritet vedr. fornuftig adfærd og
dels om mulighed for lokal indflydelse på

vilkårene omkring forsikringsforhold, og
dermed i den sidste ende på prisen herfor.
Denne mulighed for lokal indflydelse, som
jo er baseret på brandkassernes opsparede
formuer, er unik i en branche, der i dag
domineres af giganter, og er efter vor
mening værd at ofre en del på at bevare og
udvikle.
Avisen fortsætter altså foreløbig med at
udkomme, men nok fremover i en lidt ændret form, idet indholdet tænkes integreret
med NÆR-BRANDS hjemmeside på internettet, således at hjemmesiden både vil
indeholde selve avisen, noget af det stof
der tidligere er bragt i avisen samt oplysninger og artikler derudover.
På den måde håber vi at kunne gøre den
viden, NÆR-BRAND og Topdanmark besidder om skadeforebyggelse og forsikring,
mere tilgængelig og dermed brugbar for
kunderne i hverdagen.
Skal kendskabet til og deltagelsen i AKTIV
RISIKOSTYRING udvikles, kræves der i
øvrigt en noget større indsats fra den
enkelte NÆR-BRAND-kundes side, for at
ideen kan overleve i fremtiden, da der jo af
naturlige årsager hele tiden er en vis
afgang. Jeg vil derfor opfordre dig til som
NÆR-BRAND-kunde at skaffe mindst en ny
kunde til AKTIV RISIKOSTYRING ved at
bruge kuponen på side 9.
Bent Wang Hansen

I 2002 blev antallet af kunde-aftaler om
AKTIV RISIKOSTYRING forøget med 354
til i alt 11.372. Af disse kunder havde 8985
ingen skader i løbet af året, og de har
derfor fået udbetalt 10.623.566 kr. i
bonus,- eller i gennemsnit 1182 kr.
Alle 11.372 kunder med aftale om AKTIV
RISIKOSTYRING, har samtidig haft fordel
af de rabatter på præmier og omkostninger aftalen indebærer, og NÆR-BRAND har
i 2002 udbetalt 1.706.753 kr. i tilskud til
sikkerhedsudstyr i form af ildslukkere,
røgalarmer mv. til de samme kunder.
DET KAN ALTSÅ BETALE SIG AT SIKRE!

- Færre og mindre skader !
- Større tryghedsfølelse!
- Bedre økonomi !
FOKUS PÅ SIKRING - BEDRE LIVSKVALITET!

Vær derfor med til at fastholde og udbrede ideen om AKTIV RISIKOSTYRING ved
at gøre naboer og bekendte opmærksomme på muligheden. Brug kuponen på
side 9 i denne avis når du har et aktuelt
emne, der gerne vil være med i AKTIV
RISIKOSTYRING.

NÆR-BRAND - Hvem og hvad er det?

NÆR- BRAND Forsikring - Lysgaard Herreds G/5.

NÆR-BRAND er en samarbejdsorganisation,
der formidler samarbejdet mellem seks
lokale brandkasser og Topdanmark om
udbredelse af ideen om AKTIV RISIKOSTYRING i kombination med de forsikringer vi
alle har brug for.

NÆR-BRAND Forsikring Lysgaard Herreds G/S
er stiftet i 1890. Foreningen blev stiftet med
navnet "Lysgaard Herreds Brandforsikringsforening for rørlig ejendom".
Den stiftende generalforsamling fandt sted i
Kjellerup den 28. marts 1890, hvor forsamling·
en vedtog foreningens vedtægter og valgte
den første bestyrelse.

Ligeledes blev et forslag om at tilbyde medlemmerne en haglskadeforsikring nedstemt på
generalforsamlingen i 1892. Et flertal af de
fremmødte mente, at en sådan forsikring ville
indebære uberegnelige risici. ( En klog holdning set i lyset af, hvordan det i det næste
århundrede gik for de små regionale haglskade-forsikringsselskaber).

Ifølge disse vedtægter er foreningens grund lag
formuleret således: "Foreningens formål er, at
dens medlemmer gensidig sikrer hinanden
mod tab ved lldsvaade saavel som ved Slukning eller anden Foranstaltning for at standse
udbrudt lid eller ved Redning af forsikrede
Gjenstande forsaavidt liden ikke er en Følge af
Krig, Oprør eller Anordning af Øvrigheden".

I de følgende mange år opfyldte foreningen sin
formålsparagraf i lokalområdet som en selvst~ndig forening uden forretningsmæssig kon·
takt med omverdenen vedr. forsikringsforhold.

De seks brandkasser er:
NÆR-BRAND Forsikring - Fjends G/S.
NÆR-BRAND Forsikring - Lolland Falster G/S.
NÆR-BRAND Forsikring - Lysgaard Herreds G/S.
NÆR-BRAND Forsikring - Viborgegnen G/S.
NÆR-BRAND Forsikring - Salling G/S.
NÆR-BRAND Forsikring· Lemvigegnens G/S

"Ide og konsekvens" på bagsiden af
denne avis.
Den daglige ledelse af NÆR-BRAND
foreståes af forretn ingsfører Hans
Brunsgaard, Hyrdevang 2, Hem, 7800
Skive. Tlf.: 97531333. E-mail:
hb@naer· brand.dk.
I dette nummer af NÆR-BRAND-avisen
præsenterer vi specielt NÆR-BRAND
Forsikring - Lysgaard Herreds G/S.
Aktive medarbejdere i NÆR-BRAND
Forsikring - Lysgaard Herreds G/S:

Se yderligere oplysninger på NÆR-BRANDS
hjemmeside! - Adressen er: www.naerbrand.dk - og vedr. AKTIV RISIKOSTYRING

Bestyrelse og direktion i NÆR-BRAND Forsikring - Lysgaard Herreds G/S:
Stående fra venstre ses: Arne Madsen, Sjørslev. (Næstformand). Karsten Bach Poulsen, Skræ.
Knud Nielsen, Kjellerup. (Brandkassedirektør).
Jens Peter Elkjær, Elsborg. Jens Ejvind Stordal, Frederiks. (Formand).
Siddende fra venstre:
Arne Holm, Vinderslev.

Kun seks uger efter den stiftende generalforsamling kom næste trin i opbygningen af
brandforsikringen. Ved et møde i Thorning
skole, indvarslet ved kirkestævne, blev
Thorning sogn inddelt i seks kredse, et for
hvert skoledistrikt, og i hver kreds valgtes der
to tillidsmænd. Denne opbygningsform fortsatte videre rundt i herredet, og det gik relativt
hurtigt. I løbet af få år havde foreningen medlemmer i det meste af området, med tillidsmænd i bl.a. Kjellerup, Thorning, Lysgaard,
Tange og Frederiks.
Medlemmerne (forsikringstagerne) var i de
første år hovedsageligt landmænd, men det
udviklede sig naturligt til også at omfatte
andre erhvervsdrivende og borgere i sognene.
Måske fordi foreningen byggede på "gensidig
sikring", blev den i de første mange år drevet
meget forsigtigt både administrativt og på det
forsikringsmæssige område. Formanden skul·
le f.eks. have tre solidariske kautionister for de
penge som - "Formanden modtager i Foreningens Tjeneste".
Bestyrelsen godkendte heller ikke alle og enhver som forsikringstager, og den maksimale
forsikringssum var i de første 25 år uforandret
20.000 kr.

Den stærke økonomiske udvikling i samfundet
omkring 1960, gjorde det imidlertid nødvendigt
at ændre arbejdsformen. Foreningen havde da
opnået en årlig præmieindtægt på ca. 80.000
kr., og en formue på 575.000 kr., men prisudviklingen begyndte også at blivemærkbar, og
forsikringssummerne oversteg undertiden for·
eningens egen formåen. Der blev derfor indgået genforsikringaftaler og indledt samarbejde
med bl.a. naboforeningen Hids Herred
Brandforsikring, og i 1959 blev det første samarbejde med MLU etableret. Dette samarbejde
er løbende blevet udbygget, justeret og vedligeholdt gennem aftaler med først Topsikring
og senere Topdanmark A/S . Samarbejdet er i
dag forma liseret igennem NÆR-BRAND.
I dag har foreningen en formue på godt 10 mill.
kr., og den årlige præmieindtægt nærmer sig 1
mill.kr.. Størstedelen af afkastet heraf kommer
medlemmerne tilgode i form af tilskud til skadeforebyggelse og bonus for skadefri år.
Efter næsten 115 år og med sin tolvte gårdejer
• Jens Ejvind Stordal, Frederiks • som formand
er foreningen med sin stærke forankring i
lokalområdet og gode samarbejdspartnere
godt rustet til at håndtere kommende udfor·
dringer.
Knud Nielsen

Sikkerhedseftersyn

Dato

Skriv ok under rapport, hvis punktet ikke er aktuelt
Dato

Rapport

A. Er førstehjælpskassen fyldt op og tilgængelig,
og ved alle i husstanden, hvor den befinder sig?

C. Har alle i husstanden, der cykler, cykelhjelm, og er
reflekser på overtøj, der bruges i trafikken, ok?

I
I

D. Er lygter og reflektorer på alle køretøjer ok?

B. Er evt. fyrrum med fastbændselskedel brandtæt og
uden oplag af let antændeligt materiale?
C. Er skorstene ubeskadigede (revner) og afskærmet
mod let antændeligt materiale?

4. Tyveri

E. Bliver kemikalier og andre farlige stoffer opbevaret,
så de er utilgængelige for mindre børn?
F.

A. Er låse på alle indgangsdøre til beboelsen dirkefrie?
B. Er alle vinduer i beboelsen normalt låst/haspet?

Er sikkerhedsudstyr anskaffet og i orden i forhold
til arbejds- og hobbyaktiviteter? F.eks. sikkerhedsfodtøj og -briller, albue- og knæbeskyttere osv.

C. Er der etableret nogen af følgende forholdsregler: ?
- Tyverialarm ( Bedst med fjernovervågning ).
- Nabo-overvågning i forbindelse med bortrejse.
- Automatisk "tændsluklys" i forbindelse med bortrejse.

2. El-installationer mv.
A. Er alle kabler, afbrydere og lampesteder
fastgjorte og ubeskadigede?
B. Er el-tavler forsynet med korrekte sikringer?

D. Er sommerhuset tømt for de ting, der er mest eftertragtet af tyve, - og er huset efterladt med fratrukne
gardiner, således at det kan ses?

C. Er der amatør-udførte installationer, eller intermistiske installationer, der burde være faste
(og dermed mindre udsatte for fysisk påvirkning)?

E. Er alle husstandens cykler forsynet med lås?

D. Er alle kabler, der kan være udsat for angreb af
gnavende dyr, stålarmerede?

E. Er der installeret tilstrækkelig sikring mod skader
pga. overspænding/elektrisk induktion
(trancientbeskyttelse), og tages der sikkerhedskopi af vigtige pc-filer med tilstrækkeligt korte
mellemrum?

3. Brandsikring i øvrigt
A. Er brandslukningsudstyr ok, og bliver det jævnligt
kontrolleret?
Norm: Min. 1 stk. 6 kg. ABC-slukker i beboelse
og i værksted.

Udbedret
dato:

- Min. 1 stk. 2 kg. ABC-slukker i hver bil.
(Husk at ildslukkere skal vendes og rystes hvert år
og trykprøves hvert femte år ).
- Min. 1 stk. brandtæppe i køkken eller bryggers.
- Røgalarmer som kan høres tydeligt i alle soverum,
men placeret udenfor soverum.
(HUSK halvårlig funktions-kontrol og lager af
reservebatterier).

Udbedret
dato:

1. Personlig sikkerhed

B. Har alle husstandens medlemmer over 14 år
gennemført førstehjælpskursus?

Rapport

F.

t
J

Er husstandens biler forsynet med godkendt:
- mekanisk startspærrer?
- elektronisk startspærrer?
- overvågningssystem baseret på radio/telefon/
sattelitteknologi?

5. Vandskade
A. Er der vandstopventil på vaske- og opvaskemaskine
i rum uden gulvafløb?
B. Er alle husets tagrender renser og efterset inden
for det sidste år?
C. Er vandrør og klosetter i beboelsen og evt.
sommerhus sikret mod frostsprængning?

.

Forsikringsprodukter og service i top
En væsentlig del af grundlaget for NÆRBRANDS samarbejde med Topdanmark er,
at de forsikringsprodukter, NÆR-BRANDS
kunder får, kvalitetsmæssigt ligger helt i
toppen af, hvad der tilbydes på markedet.
Det stiller store krav til Topdanmarks produktudvikling, både vedr. eksisterende forsikringer, nye forsikringstyper og ikke
mindst vedr. kundeservice.
I NÆR-BRANDS mener vi, at Topdanmark
lever godt op til forventningerne, og
nedenfor følger en oversigt over de vigtigste nyskabelser, Topdanmark har introduceret inden for de seneste par år.

1. BEDRE VILKÅR FOR SUNDHEDSSIKRING:

Sundhedssikring er den forsikring der
betaler behandlingsudgifterne ved indlæggelse på privathospitaler indenfor de nærmere regler herfor. Dækningen er udvidet
til også at omfatte behandling hos psykolog og psykiater og indlæggelse på hospice,
ligesom udgifter vedr. sygdomme der er
opstået FØR indtræden i forsikringen er
omfattet, såfremt man har været symptomfri i mindst 2 år før indtræden i forsikringen.
NÆR-BRAND har i øvrigt en bonusaftale
med Topdanmark, der afhængigt af forløbet kan betyde en reduceret præmie i forhold til den normale præmie.

2. "SIKKERHEDSPAKKE":

Det er nu muligt at købe et sikkerhedsabonnement i tilknytning til landbrugsforsikringen. Der er tale om et femårigt abonnement på brandsluknings- og
førstehjælpsudstyr af høj kvalitet.
Ud over selve udstyret får kunderne professionel rådgivning og instruktion i brugen af udstyret, ligesom Topdanmarks
samarbejdspartner sørger for at montere,
trykprøve og evt. ombytte ildslukkerne
efter reglerne herfor.
Sikkerhedspakken er for landmanden en
nem måde på at sikre sig at sikkerhedsudstyret altid er i orden, og den enkelte
kunde betaler kun for det han skal bruge.
Landmænd, der køber sikkerhedsabonnementet, får naturligvis også rabat på deres
brandforsikringspræmie.

til tidligere nu også kan være omfattet af
arbejdsskadeforsikringen. Forudsætningen
for at man kan tegne arbejdsskadeforsikring for sig selv som selvstændig er, at
man driver en virksomhed, der har et SEnummer, man behøver altså ikke at have
nogen ansatte. Præmiens størrelse
afhænger af hvad de/den forsikrede
beskæftiger sig med.
5. ERSTATNINGSKØB VIA INTERNETTET:

Topdanmark har indgået aftale med en
lang række leverandører af mærkevarer fra
cykler over køkkenudstyr til fotoapparater
og meget andet. Ideen er, at skadelidte via
de pågældende leverandørers k~talog på
Topdanmarks hjemmeside, efter aftale med
Topdanmark, i de fleste tilfælde kan bestille
en nøjagtig tilsvarende vare som erstatning
for den beskadigede og få den leveret
straks.
4. REPARATION AF EL-APPARATER:

En undersøgelse har vist, at det godt kan
betale sig at reparere de el-apparater der
tidligere blot blev kasseret efter en skade.
Det gælder f.eks. tv, mikrobølgeovne,
mobiltelefoner mv. Topdanmark har derfor
indgået en aftale med en række håndplukkede elektronikreparatører landet over.

3. ARBEJDSSKADEFORSIKRING FOR
SELVSTÆNDIGE:

Loven om arbejdsskadeforsikring er ændret, således at selvstændige i modsætning

Aftalen betyder, at Topdanmarks kunder nu
kan få deres beskadigede el-apparater
afhentet, repareret og leveret tilbage i
løbet af 6 dage. Skadelidte skal blot ringe
til Topdanmarks skadeafdeling, så sørger
de for resten.

I forbindelse med skadebehandlingen fortæller Topdanmarks medarbejder, hvordan
ordningen benyttes, hvilket naturligvis forudsætter, at man har adgang til internettet,
og endnu omfatter ordningen kun privatkunder.
Det er nemt for skadelidte og billigere for
Topdanmark - og dermed i den sidste ende
for kunderne.

Lad også naboen nyde godt af fordelene
ved AKTIV RISIKOSTYRING !
På bagsiden af denne avis finder du en
enkel og overskuelig forklaring på hvad
AKTIV RISIKOSTYRING er, og hvad det
indebærer. Det gør det let for dig at forklare naboer og andre bekendte, hvorfor det
er en god ide, at de også kommer med i
AKTIV RISIKOSTYRING.
Når du har tilsagn om, at et nyt emne, der
er bosat i en af brandkassernes område,
gerne vil høre nærmere om hvad det nøjagtigt indebærer for ham at komme med i
AKTIV RISIKOSTYRING, udfylder du kupo-

nen nedenfor og sender den i brev til:
NÆR-BRAND
c/o Hans Brunsgaard
Hyrdevang 2, Hem
7800 Skive
Hvis kontakten resulterer i en ny kunde
med AKTIV RISIKOSTYRING, sender NÆRBRAND til gengæld dig et eksemplar af
kurset "Lær førstehjælp" på en interaktiv
cd-rom, eller bogen "Førstehjælp", begge
udgivet af Dansk Røde Kors.

Gode råd er billige, før skaden sker
GÅ ALDRIG FRA TÆNDTE LEVENDE LYS, OG HUSK AT SLUKKE LYSENE,
FØR DE BRÆNDER HELT NED J SPRØJT PLANTEDEKORATIONER MED
BRAND·IMPRÆGNERl~VÆSKE, HVIS DER ER LEVENDE LYS I DEKORA·
TIONEN. (FÅS HOS MATERIALISTEN).

2.

LEVENDE LYS MÅ NATURLIGVIS ALDRIG ANBRINGES I NÆRHEDEN AF LET
ANTÆNDELIGE MATERIALER SÅSOM GARDINER OG LIGNENDE OG SKAL
OGSÅ VÆRE UDENFOR RÆKKEVIDDE AF MINDRE BØRN, SAMT AF HUNDEOG KATTEHALER.

J.

UN DGÅ LØSE LEDNINGER PÅ GULVET OG MANGE FORGRENINGER FRA DE
EN KELTE STI KKO NTAKTER.

4.

HVIS DER GÅR ILD I NOGET ELEKTRISK: AFBRYD STRØMMEN FØR D'\.J
SLUKKER ILDEN !

·---~ ---------------------------------------------------------------------------

Nyt emne til AKTIV RISIKOSTYRING

5.

Nedennævnte er indforstået med at blive kontaktet med henblik på evt. deltagelse i
AKTI V RISIKOSTYRING.

6.

HVIS DER GÅR ILD I FEDTSTOF: LÆG LÅG - ELLER BRANDTÆPPE - PÅ, SÅ
ILDEN KVÆLES, OG SLUK FOR VARMETILFØRSLEN !

7.

BRUG ALDRIG VAND TIL SLUKNING AF BRÆNDENDE FEDT, OLIE, SMØR
ELLER MARGARINE !

8.

FORBRÆNDINGER SKAL SKYLLES MED TEMPERERET VAND, INDTIL SMERTERNE ER BORTE.

9.

HVIS DET GÅR GALT: ALARMER BRANDVÆSENET PÅ TELEFON 1-1-2 !

10.

PLANLÆG OG ØV, HVOR DAN DU OG DIN FAMILIE KOMMER I SIKKERHED,
HVIS DER OPSTÅR BRAND I JERES BOLIG.

FORLAD ALDRIG HUSET OG LÆG DIG ALDRIG TIL AT SOVE, NÅR DU HAR

SAT MAD OVER !

Navn:
Adresse:
Postnr./By:

AFSENDER:
Jeg ønsker fø rstehjælpskursus som (sæt kryds)
Navn:

D CD-rom

O bog

Adresse:
Postnr./By:

