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Søknad

Søknadsnr. 2017-0003 Søknadsår 2017 Arkivsak

Støtteordning Kommunalt næringsfond

Prosjektnavn Ornitologi

Kort beskrivelse

Jeg søker herved støtte i forbindelse med start og utvikling av bedrift som skal øke interesse for 

1 – Fuglekikking som hobby / Fuglevern

2 – Friluftsliv – komme seg ut i marka.

3 – Bevisstgjøring rundt fuglenes plass i vår natur

4 - Fugleturisme

Dette vil gjøres gjennom en landsdekkende informativ webside og en guidingtjeneste for 

nybegynnere i Hedmark/Oppland.

Foretaksnavn :   Birdingbed AS         Adr :  Hunderv 654, 2636 ØYER

(Ikke registrert ennå.)

Prosjektbeskrivelse

Starter opp med 2 ansatte, men vil øke til 4 i forskjellige prosentstillinger i løpet av 2017.

Foretaket vil ha to fokusområder : 

 

1.    En landsomfattende websideportal med overnattingsmuligheter m.m. for fugle- og 

fritidsinteresserte. 

2.    Lokale guidingturer i Hedmark/Oppland for fugle/natur-interesserte nybegynnere.

PRODUKT - TJENESTE 

Websideportalen : 

Overnattingsmuligheter, kart, nyttige tips m.m. for fugle- og fritidsinteresserte. 

Siden vil inneholde 6 hovedkategorier: 
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-    Tematurer

-    Familieturer

-    Konkurranser

-    Reservater/overnatting

-    Guiding 

-    Pakketurer

Konkurransene vil være globale, nasjonale og lokale, og vinnerne premieres med flotte premier. Dette

vil bli lagt opp i mange kategorier (se egen oversikt), og engasjere flere enn fuglekikkerne.

En annen svært nyttig tjeneste, er at man også vil kunne søke på hvor i landet en kan finne en 

bestemt art, og hvilket tidspunkt som er mest gunstig.  

Vi ønsker også å etablere samarbeid med lokale guider.

For utleiere av leiligheter og feriehus o.l. vil det være en stor fordel å benytte seg av muligheten til å 

annonsere på siden. Det blir rimelig og man får mulighet til å få overnattinger på andre tidspunkter av

året enn det man vanligvis gjør.

Hovedinntektene vil komme fra lokale annonsører innenfor næringslivet, og som i mange tilfeller vil 

være fritidsrelatert (vi ønsker en miljøprofil). Disse vil være representert på de lokale reservatsidene. 

Dessuten vil vi også samarbeide med noen riksannonsører.

Guiding : 

Utover kontakter rundt omkring i landet, vil vi også lansere en egen guidingtjeneste for nybegynnere i

Hedmark/Oppland. Den vil foregå på et enkelt nivå, og stort sett med mindre grupper på 4-7 personer

i tillegg til 1-2 guider. På den måten kan vi yte best mulig service og skape minst mulig forstyrrelse i 

naturen. Tanken er å gjøre fuglekikking enklere for alle, og bevisstgjøre folk hvilken flott natur vi har 

rundt oss og som vi må ta vare på.

Minibuss for inntil 9 personer e.l. vil bli benyttet i de fleste tilfeller.

Forslag til guiding:

-    Barnetur til fôringsplass hos bonde. Enkel opplæring. Kan inkludere pølsegrilling på bål, sanger  og 

andre ting som barn synes er artig.

-    Fôringsplass på Øyerfjellet.  

-    Fôringsplass på Øyerfjellet. Foto. 

-    Øyerfjellet rundt.

-    Uglelytting i Hedmark/Oppland.
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-    Orreleik i Hedmark/Oppland

-    Lågendeltaet rundt. (Bl.a. ved det nye fugletårnet som bygges.)

-    Dokkadeltaet/Kittilbu

-    Åkersvika rundt 

-    Årsjo ved Lom

-    Nattsangertur ved Starene eller Toten.

-    Fokstumyra

-    Valdresflya

-    Tranetrekk ved Ringebu

-    Hakkespettur i Hedmark/Oppland

Mange av turene vil passe for folk flest, men noen av turene vil rettes spesifikt mot et bestemt 

segment (f.eks. turister, barn, eldre, familier osv). All guiding er ment for nybegynnere, selv om 

ornitologer selvfølgelig også er velkomne til å være med. 

På lengre sikt kan det bli aktuelt med utvidelser av begge konsepter med f.eks. flere destinasjoner, 

flere type tjenester, flere ansatte osv. Det kan også bli aktuelt å utvide websidetjenesten til flere land. 

Derfor har vi også sikret oss følgende domener :

1.    birdingbed.com

2.    birdingbed.org

3.    birdingbed.net

4.    birdingbed.no

5.    birdingbed.se

6.    birdingbed.dk

7.    birdingbed.co.uk

8.    birdingbed.de

9.    birdingbed.eu

10.   birding-bed.com

MARKEDET
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Potensialet er stort! Noen nøkkelfakta fra rapporten «Birding in Norway» angående det globale 

markedet :

-    Det er 18 mill fuglekikkere i USA.

-    Det er 7,8 mill fuglekikkere i Storbritannia, et av Norges største nærmarkeder.

-    Fuglekikkere tar gjennomsnittlig to utenlandsturer hvert år, og ferien varer som regel to uker. 

Mange reiser også mye mer.

-    Fuglekikking er på sterk fremvekst i Asia (særlig Kina).

-    I en undersøkelse blant fuglekikkere om hvilke reisemål de regnet som mest attraktive, havnet 

Norge på delt tredjeplass med Kina (nr 2 i Europa).

For disse vil sannsynligvis områder langs kysten være mest interessant, men i kombinasjon med vanlig

turisme (som Lillehammer) kan det være potensiale også i innlandet. Eventuelt også på gjennomreise 

fra en destinasjon til en annen. 

Ifølge Jon Opheim (i NOF Oppland) er det så stort potensiale i Lågendeltaet og Øyerfjellet at disse kan

presenteres som to forskjellige destinasjoner, noe vi er helt enig i etter vurdering av arter m.m.  

 

Når det gjelder det skandinaviske markedet + deler av Europa, er hele Norge interessant. 

Her er medlemstallene fra NOF, SOF og DOF :

Norge : nærmer seg 10 000

Sverige :          over 16 400

Danmark :        over 16 000

Videre har man Tyskland (450 000), Frankrike (44 000), Nederland (153 000) osv.

Mange utover disse er også fugleinteressert, selv om de ikke er medlem av noen ornitologisk 

forening. 

 

Når det gjelder websiden er det en klar fordel at det pr. i dag ikke finnes noen tilsvarende side med de

samme tilbudene. Det nærmeste en kommer, er Din Tur og Visit Norway, men disse har kun enkelte 

av de samme tjenestene. Utover dette finnes det noen få andre sider om fuglereservater/guiding, 

men de er gjerne konsentrert rundt et svært begrenset geografisk område (gjerne én lokasjon). 

Dessuten henter disse i all hovedsak sine inntekter fra ornitologene, mens vi hovedsakelig henter 

inntektene fra næringslivet og utleierne. Altså har vi forskjellige inntektskilder, noe som gjør at en 

unngår direkte konkurranse.
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Guidingtjenesten i Hedmark/Oppland er det heller ingen andre som leverer. Her finnes det ingen 

konkurrenter, bortsett fra andre opplevelseskonsepter. Men disse kan sannsynligvis heller betraktes 

som samarbeidspartnere. 

Interessen for natur- og friluftsliv er generelt stor i Hedmark/Oppland.

 

MARKEDSSTRATEGI/MARKEDSPLAN

Posisjonering gjennom en webside som engasjerer og er svært brukervennlig. Den skal tilby 

prisgunstige og gode overnattingssteder, som ligger godt plassert i forhold til lokasjonene. Øke antall 

klikk på siden gjennom nyttige tips, kraftig markedsføring og morsomme konkurranser.

Markedsføring både globalt og nasjonalt. I følge rapporten «Birding in Norway» er sosiale medier det 

viktigste stedet å være representert, spesielt Facebook og Twitter.

Utover dette vil vi i første omgang benytte oss av Google AdWords, blogger, Instagram, 

www.birdforum.net, div fuglefora, jungeltelegrafen og forhåpentligvis noe redaksjonell omtale. Etter 

hvert også annonser i fagtidsskrifter, og deltagelse ved messer og festivaler.

Se egen markedsplan for gjennomføring.

Jon Opheim har allerede bekreftet at tjenestene vil få redaksjonell omtale i NOF avd Opplands 

medlemstidsskrift, som kommer ut i 300 eksemplarer. I tillegg vil han hjelpe til med å spre nyheten 

gjennom sine kontakter når siden er opprettet.

Guidingtjenestene i Hedmark/Oppland vil selvfølgelig bli markedsført på websiden, men også 

gjennom andre samarbeidspartnere (f.eks. hoteller, Hunderfossen Familiepark, Maihaugen e.l.)

Vi vil også tilby tjenestene til barnehager, eldresenter osv.

ØKONOMI OG BUDSJETTER

Innsalget til websiden er planlagt på 100 destinasjoner, men kan ved behov utvides.

Prissetting : 

Utleier alt. 1    1-års avtale    Kr      490,- inkl mva.      

Utleier alt. 2    2-års avtale    Kr      900,- inkl mva.    

Lokale annonsører (hotell og campingplass)

- årsavtale           Kr   4 900,- eks mva.    
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Lokale annonsører     - årsavtale    Kr   4 900,- eks mva.

Riksannonsører oppe - årsavtale    Kr 14 900,- eks mva.     

Riksannonsører nede - årsavtale    Kr   9 900,- eks mva.    

Maks 3 utleieannonser pr sted (i tillegg til hotell og campingplass).

Maks ett hotell og én campingplass.    

Maks 5 lokale annonsører.

Maks 2 riksannonsører oppe på hovedside.

Maks 2 riksannonsører nede på hovedside.

Vi velger stort volum og lave priser for sikkert innsalg og mindre risiko.

Guiding i Hedmark/Oppland vil stort sett ligge mellom kr 375,- og kr 750,- pr person avhengig av om 

det gjelder en halv dag eller hel dag osv. Det vil også bli lagt opp til familiepriser.

Se eget skjema for økonomibudsjetter.

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Søker /
Prosjekteier

Hansen, Erik Alexander
Org.nr:999.999.999.

Hunderv 654
2636 ØYER

91665816

Kontakt-
person 

Erik Alexander Hansen Hunderv 654
2636  ØYER

91665816

Prosjekt-
leder

Erik Alexander Hansen Hunderv 654
2636  ØYER

91665816

Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei

Spesifikasjon

Bakgrunn

Idéen oppstod som et resultat av manglende informasjon på internett når det gjelder  

overnattingssteder og karttjenester m.m. tilknyttet fugle/naturreservater i Norge. Ettersom jeg er 

hobby-ornitolog, er dette noe jeg har opplevd flere ganger i forbindelse med planlegging av fugletur. 

Planleggingen ville gått mye enklere og blitt mer innholdsrik med mer og lettere tilgjengelig info.
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Tanken ble ytterligere forsterket etter å ha lest den omfattende rapporten (74 sider) «Birding in 

Norway» fra Innovasjon Norge (2015), som bl.a. kommenterer: « -Fuglekikking som en internasjonal 

reiselivsnisje er et eksempel på en hel reiselivsindustri som har gått under radaren for de fleste. Dette

handler mye om at i fuglekikkernes verden er det meste laget av fuglekikkere, for fuglekikkere» 

(Tormod Amundsen).

Haaken Christensen, fagspesialist i temabasert reiseliv hos Innovasjon Norge kommenterer angående 

rapporten: « -Dette er den første omfattende rapporten som er laget om fuglekikking i Norge. 

Fuglekikking er for mange en ukjent nisje, som kan gi store muligheter for norsk reiseliv. Rapporten 

gir oss verdifull innsikt i en verdensomspennende kultur som svært mange mennesker tar del i.» 

Se vedlegg med viktige utdrag fra rapporten «Birding in Norway» fra Innovasjon Norge (2015). Jeg fikk

dessverre ikke sendt med hele rapporten som vedlegg, men den ligger på websiden til Innovasjon 

Norge. I tillegg til utdragene jeg har sendt med, er spesielt side 14-24 er interessante.

Prosjektmål

Visjon : 

Gjøre fuglekikking generelt i Norge enklere for alle, og skape engasjement og bevissthet rundt natur 

og fugleliv.

Hovedmål : 

1.    Innen 2020 skal det være obligatorisk å benytte seg av websiden hvis man planlegger fugletur i 

Norge. Alle annonseplasser bør være fylt opp.

2.    Minst to guidingturer gjennomsnittlig pr måned i Hedmark/Oppland, og å ha forsterket de mest 

populære.

3.      I løpet av 2020 skal websiden omfatte 100 destinasjoner og annonseplassene skal være solgt inn.

Delmål : 

1. Registrere selskap : mars/april 2017

2. Utvikle webside og tilhørende tjenester på sosiale medier : april og utover.

3. Etablere samarbeid med premieleverandører til konkurranser : mai/juni

4  Etablere samarbeidspartnere for å markedsføre guidingen i Hedmark/Oppland : juni

5. Etablere kontakt med lokale guider rundt omkring i landet : juni og utover

6. Starte innsalget i juni eller august.

7. Lansering av webside okt/nov 2017.
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8. Ha solgt inn 25 destinasjoner ved utgangen av 2017. 

9. Oppstart av guidingtjenesten i Hedmark og Oppland vinter/vår 2018.

10.  Ha solgt inn 60 destinasjoner ved utgangen av 2018.

11.  Ha solgt inn 80 destinasjoner ved utgangen av 2019.

Forankring

Selv om rapporten "Birding in Norway" fra Innovasjon Norge tydelig understreker behovet for 

produktet vi ønsker å tilby, har vi også forsikret oss lokalt om at grunnlaget for guidingtjenesten er til 

stede.

Jeg har vært i møte med Jon Opheim, sekretær og styremedlem i NOF (Norsk Ornitologisk Forening) 

avd. Oppland. Opheim bor i Øyer og sitter også i sjeldenhetskomiteen LRSK. Han ble meget glad da 

han hørte at noen ville ta tak i en etterlengtet tjeneste, og er svært villig til å bidra med all hjelp han 

kan. Gjennom Opheim og hans kontakter vil vi få de opplysningene vi trenger for å gjennomføre 

guidingen i Hedmark/Oppland. 

Som nevnt tidligere, mener Jon Opheim er det så stort potensiale i Lågendeltaet og Øyerfjellet at 

disse kan presenteres som to forskjellige destinasjoner på websiden.  

Opheim har også bekreftet at tjenestene vil få redaksjonell omtale i NOF avd Opplands 

medlemstidsskrift, som kommer ut i 300 eksemplarer. I tillegg vil han hjelpe til med å spre nyheten 

gjennom sine kontakter når siden er opprettet.

Vi har også sikret oss følgende domener med tanke på eventuell utvidelse : 

1.    birdingbed.com

2.    birdingbed.org

3.    birdingbed.net

4.    birdingbed.no

5.    birdingbed.se

6.    birdingbed.dk

7.    birdingbed.co.uk

8.    birdingbed.de

9.    birdingbed.eu

10.   birding-bed.com

Ellers er jeg ikke bekymret for innsalget, da jeg har mye erfaring innenfor dette fagfeltet. Se gjerne 

attestene, spesielt fra tiden i TVRomerike, som er der jeg har vært lengst. Jeg ønsker ikke å fremheve 

meg selv, men avsn 2 og 3 i den 2-siders personlige attesten fra Tønnes Steenersen, kan være med på 

å skape et bilde av hvorfor jeg føler at dette skal gå bra. 
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I tillegg til attestene, la jeg også ved en forsidesak i APressens internmagasin. Magasinet ble utgitt i ca 

3000 eksemplarer.

Prosjektorganisering

Erik A. Hansen : 50% eier. Styreleder. Salgs- og markedssjef. Mye erfaring innenfor salg/markedsføring

og med svært gode resultater (se attester).

Hobby-ornitolog siden 1989. Bosatt i Øyer.

Renée Ervland : 50% eier. Styremedlem. Konsulent. Har tidligere drevet eget enkeltpersonforetak. 

Forskjellig arbeidserfaring fra barnehage, butikk, eldreomsorg og renhold. Bosatt i Øyer.

Kenneth Tång Lunna : Daglig leder. Har drevet eget enkeltpersonforetak tidligere, og har generelt god 

kunnskap både når det gjelder data og regnskap.

Hobby-ornitolog. Bosatt i Lillehammer.

Ingvill Lunna : Konsulent. Ansvarlig for sosiale medier og konkurranser. Generelt dyktig med data o.l. 

Fugle-interessert. Bosatt i Lillehammer.

Prosentsatser er ikke fastsatt ennå, men det blir hvertfall fire ansatte i løpet av 2017.

Samarbeidspartnere

Vi har allerede vært i møte med Henning Holmbakken og fått en del tips.

I tillegg har vi akkurat startet arbeidet med å søke støtte fra diverse legater/stiftelser.

Det er også planlagt å ha et møte med Innovasjon Norge sammen med Henning Holmbakken etter at 

selskapet er etablert. 

Faglig kontaktperson:

Jon Opheim, sekretær og styremedlem i NOF (Norsk Ornitologisk Forening) avd. Oppland. Opheim 

bor i Øyer og sitter også i sjeldenhetskomiteen LRSK. 

På planen står også å etablere samarbeid med det lokale næringsliv.

Aktiviteter

De økonomiske midlene vi blir tildelt, vil bli brukt til å dekke oppstartskostnader - ikke driftskostnader.

Det er mange utgifter i starten, så det blir ikke vanskelig å finne et bruksområde (se kostnadsoversikt). 

                              

Når det er sagt, vil tildelte midler fra næringsfondet og eventuelt andre bidragsytere bli benyttet i 

følgende rekkefølge :

 

1. Etablering av selskapet er selvsagt prioritering nr 1. Vi kommer ikke videre uten at det er i orden.

2. Deretter vil websiden bli prioritert, for den blir avgjørende for å sikre likviditet. Annonsesalget, som

vil gi de største og raskeste inntektene, kan ikke starte før den er på plass.
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3. Så vil vi konsentrere oss om investeringene til guidingen lokalt.

Målgrupper

Websiden : 

1. Hovedsakelig interessant for fugle/natur-interesserte over hele verden. Men en del av innholdet på

websiden vil også appellere til familier.

2. Utleiere (feriehus, leiligheter osv).

3. Fritidsrelaterte annonsører.

Guidingtjenesten i Hedmark/Oppland : 

Fugle/natur-interesserte nybegynnere. Eks. barn, eldre/pensjonister, familier. Ornitologer er 

selvfølgelig velkommen til å være med, men alt vil foregå på "nybegynner-stadiet".

Resultat

1. Registrert selskap : senest april 2017

2. Ferdig webside med noen destinasjoner: august 2017.

3. Etablert samarbeid med flere premieleverandører til konkurranser : oktober 2017.

4  Etablert flere samarbeidspartnere for å markedsføre guidingen i Hedmark/Oppland : oktober 2017.

5. Etablert kontakt med flere lokale guider rundt omkring i landet : oktober 2017.

6. Lansert webside okt/nov 2017.

7. Ha solgt inn 25 destinasjoner i 2017.

8. Oppstart av guidingtjenesten i Hedmark og Oppland vinter/vår 2018.

9. Ha solgt inn 60 destinasjoner i 2018.

10. Ha solgt inn 80 destinasjoner i 2019.

11. Ha solgt inn 100 destinasjoner i 2020.

Effekter

1. Ferdigstillelse av websiden vil generere muligheten for innsalg hos utleiere og annonsører. Dette 

genererer igjen inntekter, som gjør at bedriften kan drives med overskudd. 

Siden vil bli hyppig brukt av natur/fugle-interesserte fordi den inneholder engasjerende og relevant 

informasjon. Dette fører igjen til mange klikk på siden og sikrer dermed annonseinntektene.

Konkurransene med flotte premier vil også generere mange klikk. 

Tipsene på siden vil også generere fugleturisme i form av fysisk reising.
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2. Guidingtjenesten i Hedmark/Oppland blir mulig å gjennomføre pga websiden og inntektene som 

hovedsaklig kommer derfra. På den annen side vil guidingtjenesten stå for flere indirekte inntekter. Vi 

tror tjenesten blir populær, og da får vi markedsføring gjennom "jungeltelegrafen". Den vil nok også 

være et fint tema for redaksjonell omtale. Gjennom turene får vi også markedsført websiden og 

omvendt. 

3. Sluttresultatet blir en bærekraftig bedrift med fornøyde ansatte, og som har sitt levebrød gjennom 

noe de brenner for. Den vil skape turisme til Norge og Hedmark/Oppland fra mange steder i 

verden/landet, og ikke minst sette fokus på natur og fuglevern. 

Gjennom guidingen vil folk bli bevisst på naturen vi har rundt oss, og som vi bør ta vare på. Det vil bli 

positive opplevelser, og enkelte vanskeligstilte menneskegrupper vil også kunne få oppleve gleden av 

å være ute i naturen.

Tids- og kostnadsplan

Tidsplan

Hovedmål : 

1.    Innen 2020 skal det være obligatorisk å benytte seg av websiden hvis man planlegger fugletur i 

Norge. Alle annonseplasser bør være fylt opp.

2.    Minst to guidingturer gjennomsnittlig pr måned i Hedmark/Oppland, og å ha forsterket de mest 

populære.

3.     I løpet av 2020 skal websiden omfatte 100 destinasjoner og annonseplassene skal være solgt inn.

Delmål : 

1. Registrere selskap : mars/april 2017

2. Utvikle webside og tilhørende tjenester på sosiale medier : april og utover.

3. Etablere samarbeid med premieleverandører til konkurranser : mai/juni

4  Etablere samarbeidspartnere for å markedsføre guidingen i Hedmark/Oppland : juni

5. Etablere kontakt med lokale guider rundt omkring i landet : juni og utover.

6. Starte innsalget i juni eller august.

7. Lansering av webside okt/nov 2017.

8. Ha solgt inn 25 destinasjoner ved utgangen av 2017. 

9. Oppstart av guidingtjenesten i Hedmark og Oppland vinter/vår 2018.

10.  Ha solgt inn 60 destinasjoner ved utgangen av 2018.
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11.  Ha solgt inn 80 destinasjoner ved utgangen av 2019.

Se vedlegg for fullstendig budsjett. Jeg gjør oppmerksom på at noen av kostnadspostene kan trekkes 

ut inntil videre for å bedre likviditeten i starten. Dette gjelder for eksempel minibussen, som er en 

stor kostnad. Men vi håper på å få alt på plass etter planen.

Vi har akkurat startet prosessen med å skrive søknader til diverse legater/stiftelser, og kommer til å 

fortsette med det resten av året og utover.

   

Ellers ser det også ut til at det blir svært lave lønnskostnader i starten, da både Kenneth Lunna og jeg 

er på arbeidsavklaringspenger for tiden. Vi er begge på vei tilbake til arbeidslivet etter lengre tids 

sykdom. 

Kenneth har allerede fått godkjent AAP frem til midten av november, mens jeg høyst sannsynlig får 

godkjent ut året. Det betyr at lønnsutgiftene blir lavere enn det som står oppført i budsjettet for 2017.
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Kostnadsplan

Tittel 2017 2018 2019 2020 2021 SUM

2 stk mobil   10 000   10 000

2 stk PC   10 000   10 000

Bilder   10 000   10 000

Brukt minibuss   350 000   350 000

Etablering   10 000   10 000

Logo og visittkort   5 000   5 000

Oversettelse av webside 
1. år   20 000   20 000

Regnskapsprogram/CRM   7 400   7 400

Utstyr til guiding (div 
optikk, bøker o.l.)   50 000   50 000

Webside   50 000   50 000

Sum kostnad 522 400 522 400

Finansieringsplan

Tittel 2017 2018 2019 2020 2021 SUM

Aksjekapital   30 000   30 000

Innovasjon Norge   250 000   250 000

Legater   100 000   100 000

Lån   92 400   92 400

Øyer kommune   50 000   50 000

Sum finansiering 522 400 522 400

Geografi

500-Oppland

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

Artikkel - forside.jpg   338 417 20.02.2017

Artikkel.jpg   331 857 20.02.2017

Attest Technomedics.jpg   755 353 20.02.2017

Attest Tønnes s 2.jpg   159 689 20.02.2017

Attest Tønnes.jpg   292 550 20.02.2017

Impact Europe.jpg   228 522 20.02.2017

Konkurranser.xlsx   12 788 20.02.2017

Markedsplan 2017.doc   56 320 20.02.2017

Markedsplan 2018.doc   65 024 20.02.2017

Rev budsjett2.xlsx   48 400 20.02.2017

Romerikes Blad.jpg   233 824 20.02.2017

TVRomerike 1998-2003.jpg   204 143 20.02.2017

Viktige utdrag fra rapporten.docx   17 901 20.02.2017


