I henhold til vedtægterne for Dansk Idrætsmedicinsk Selskab, § 9, stk. 1, indkaldes herved til
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Fredag den 9. november 2001 kl. 16.45-17.45
Generalforsamlingen afholdes på SAS Radisson Hotel H. C. Andersen i Odense.
Dagsorden:
1) Valg af dirigent.
2) Godkendelse af nye medlemmer.
3) Formandens beretning.
4) Beretning fra uddannelsesudvalget.
5) Beretning fra eventuelle andre udvalg.
6) Forelæggelse af revideret regnskab for regnskabsåret 1. oktober 2000 til 30. september 2001.
7) Fastsættelse af næste års kontingent.
8) Behandling af indkomne forslag.
a) Forslag til kommissorium vedrørende diplomuddannelse i idrætsmedicin
9) Valg:
a) Valg til bestyrelsen:
1) Valg af tre bestyrelsesmedlemmer for to år:
Keld B. Andersen, Sunds, Bent Wulff Jakobsen, Århus og Inge Lunding Kjær, afgår efter tur. Alle er villige til genvalg
2) Valg af ekstraordinært bestyrelsesmedlem for to år. Leif Zebitz, Odense afgår efter tur. Der kan i henhold til
vedtægternes § 7, stk.
5, ikke ske genvalg af Leif Zebitz. Bestyrelsen foreslår valg af Fysioterapilærer Bente Andersen, København
3) Valg af en suppleant for de ordinære bestyrelsesmedlemmer for et år:
Lars Konradsen, Hillerød, afgår efter tur og er villig til genvalg
4) Valg af en suppleant for det ekstraordinære bestyrelsesmedlem for et år:
Fysioterapeut Gorm H. Rasmussen, Århus, afgår efter tur og er villig til genvalg.
b) Valg af medlemmer til uddannelsesudvalget for to år:
Andreas Hartkopp, Ålsgårde, Henrik Aagaard, Dragør og Finn Johansen, Gentofte, afgår efter tur. Alle er villige til genvalg
c) Valg af revisor for to år
Finn R. Jahnsen, København, afgår efter tur, er villig til genvalg.
d) Valg af en revisorsuppleant for et år:
Finn T. Østergaard, Esbjerg, afgår efter tur, er villig til genvalg.
10) Eventuelt.
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Valg under punkt 9 a) 1 og 3 foretages af og blandt selskabets ordinære medlemmer.
Valg under punkt 9 a) 2 og 4 foretages af og blandt selskabets ekstraordinære medlemmer.
Under punkt 9 b) foretages valg af og blandt selskabets ordinære medlemmer. Valg under punkt 9 c) og d) foretages af og
blandt samtlige medlemmer.
Med venlig hilsen
BESTYRELSEN
Bilag vedhæftet:
Liste over nye medlemmer til godkendelse.

Formandens beretning.
Uddannelsesudvalgets beretning.
Regnskab for regnskabsåret 1. oktober 2000 til 30. september 2001.
Forslag til kommissorium for diplomuddannelse i idrætsmedicin.
DIMS Formandens beretning:
Selskabet har per 1. oktober 2001 (2000 - 650 medlemmer), heraf 247 praktiserende læger, 150 yngre læger,127
speciallæger, 10 pensionerede/+70 årige, 1 æresmedlem og 115 ekstraordinære medlemmer. Dette er en mindre
tilbagegang på 21 medlemmer i forhold til 1999.
Bestyrelsen:
Ved generalforsamlingen i 2000 blev læge Andreas Hartkopp indvalgt i bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerede sig i januar
med Klaus Bak som formand, Arne Gam som næstformand, og Bent Wulff Jakobsen som kasserer. De øvrige medlemmer
har været Keld B. Andersen, Inge Lunding Kjær, fysioterapeut Leif Zebitz samt suppleanterne Lars Konradsen og
fysioterapeut Gorm Rasmussen.
I januar valgte selskabets sekretær gennem 17 år Birthe Jochumsen i januar at fratræde sin post. Birthe blev sagt op fra sin
stilling som sekretær i Danmarks Idrætsforbund, en stilling hun har bestridt gennem 25 år, og mente herefter ikke at hun
på tilfredsstillende vis kunne bestride sit job i DIMS. Det kom som et chok for alle os, der har kendt og arbejdet sammen
med Birthe gennem mange år. Bestyrelsen måtte derved sige farvel til en særdeles engageret, og vellidt person, som på
sin egen facon har været med til at tegne selskabet udadtil i alle hendes aktive år. Hun har været en uvurderlig støtte for
de seneste fem formænd i DIMS og vil blive savnet af alle. Som ny sekretær for selskabet blev Lægesekretær Louice
Krandorf, Kastrup, kort tid efter udpeget. Louice er samtidig ansat ved samme afdeling som formanden, hvilket i den
administrativt turbulente fase af bestyrelsesarbejdet har været en stor fordel.
Bestyrelsen er Louice taknemmelig for den hurtige tiltrædelse og for hendes indsats i den svære overgangsfase. Uden
Birthe Jochumsen som bindeled til samarbejdet med Danmarks Idrætsforbund, herunder også økonomiafdelingen og
selskabets konti, besluttede bestyrelsen på et møde i marts, at selskabets kasserer af praktiske grunde overtog
håndteringen og ansvaret for selskabets økonomiske transaktioner. Danmarks Idrætsforbunds Økonomiafdeling har været
særdeles behjælpelige i overgangsfasen både hvad angår flytning af selskabets arkiver og post, samt ved overgangen til
økonomisk selvadministrering. Det er en udfordring Kasserer Bent Wulff Jakobsen har påtaget sig med stort engagement.
Samtidig blev det besluttet i første omgang at flytte bestyrelsesmøderne til DGI-byen af hensyn til dennes mere centrale
beliggenhed i forhold til togrejsende bestyrelsesmedlemmer. I det forløbne år har der været afholdt 5 bestyrelsesmøder.
Bestyrelsesarbejdet har især været præget af forberedelserne til den næste Skandinaviske Idrætsmedicinske kongres som
finder sted i Århus fra den 21. - 24. november 2002 diskussion omkring diplomuddannelse i idrætsmedicin, udarbejdelse af
årsmødevejledning, samt. Idrætsmedicin som speciale, ekspertområde eller superspeciale:
Der er afholdt en enkelt møde i april i et af bestyrelsen nedsat diplomuddannelsesudvalg. Udvalget består af Arne Gam,
Bent Wulff Jakobsen, Keld B. Andersen, Henrik Aagaard (Formand for uddannelsesudvalget) og Klaus Bak. Ved dette møde
blev der udarbejdet et udkast til et kommissorium med angivelse af minimumskrav til opnåelse af diplomuddannelse i
idrætsmedicin samt krav til vedligeholdelse af diplomuddannelse (CME). Udkastet til kommissorium for diplomuddannelse
blev bragt i DANSK SPORTSMEDICIN NR. 2/maj 2001 og er vedlagt som bilag til dagsordenen. Det er udvalgets og
bestyrelsens håb, at vi med afsæt i kommissoriet, kan starte indsamling af kvalificerende point fra selskabets medlemmer
allerede fra foråret 2002. Formålet med diplomuddannelsen er at sikre, at læger på alle postgraduate niveauer, som har
en speciel interesse i idrætsmedicin, har mulighed for at få anerkendt gennemgået idrætsmedicinsk efteruddannelse.
Målgruppen er yngre læger, alment praktiserende læger og speciallæger i idrætsmedicinsk relaterede specialer.
Diplomanerkendelsen vil, hvis forslaget vedtages, blive givet gives af Dansk Idrætsmedicinsk Selskabs bestyrelse efter
indstilling fra selskabets diplomuddannelsesudvalg. Vi håber hermed at kunne efterkomme efterspørgsel fra
læger og idrætsorganisationer på ensartede uddannelseskrav for læger med en særlig interesse i idrætsmedicin. På grund
af Sundhedsstyrelsens generelle holdning til super-specialer og nye specialer vil diplomuddannelsen indtil videre ikke blive
søgt anerkendt i Sundhedsstyrelsen. Kravene til diplomuddannelse er tilstræbt at være harmoniseret med de

kvalifikationskrav man har arbejdet med i North European Chapter of Sports Medicine, og som svarer til hvad man
arbejder med i EFSMA. Dermed forbereder selskabet sig på eventuelle uddannelseskrav fra EU i en nær fremtid.
Uddannelsesudvalget:
Uddannelsesudvalget aflægger selvstændig beretning på generalforsamlingen.
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Idrætsmedicinsk Gruppe:
Arne Gam har været selskabets repræsentant i dette forum, som derudover består af Professor Michael Kjær, Finn
Mikkelsen, Team Danmark, Peter Magnusson Team Danmarks Testcenter og Henning Langberg FFI. Team Danmarks
månedspublikation PULS havde i august måned et temanummer om idrætsmedicin, hvor der blandt andet var et indlæg
om diplomuddannelses-planerne, og dels en rundbordsdiskussion om idrætsmedicin. Diplomuddannelsen er i tråd med
Team-Danmarks krav om, at alle læger, som er tilknyttet personer eller hold, som får tilskud fra Team-Danmark, bør
opfylde krav der modsvarer diplomuddannelsen og vedligeholdelse af denne.
Dansk Sportsmedicin:
Speciallæge i reumatologi, bestyrelses- og redaktionsmedlem Arne Gam har siden foråret 2001 bestridt redaktørposten.
De øvrige redaktionsmedlemmer har været Overlæge Uffe Jørgensen, Overlæge Allan Buhl, Redaktionssekretær
fysioterapeut Gorm H. Rasmussen, Ovrelæge Svend Erik Christiansen, fysioterapeut Henning Langberg, fysioterapilærer
Leif Zebitz og fysioterapilærer Nina Schriver. Det er fortsat trange tider hvad angår økonomien, idet sponsorinteressen er
noget svingende. Begge selskaber bakker dog fuldt op om bladet som fortsat opretholder en bred redaktionel linie med
gode oversigtsartikler og annoncering og referater af kurser. Der meldes om stigning i antallet af abonnenter.
North European Chapter of Sports Medicine (NECSM), og European Federation of Sports Medicine (EFSM):
North European Chapter of Sports Medicine afholdt møde i Riga i oktober. I skrivende stund er mødet ikke afholdt, men
det er bestyrelsens og DIMS' repræsentant, Per Hölmichs klare opfattelse, at DIMS engagement i NECSM ophører herefter,
og at vi i selskabet fremover vil koncentre re vores europæiske aktiviteter i EFSM (European Federation of Sports
Medicine). Der afholdes møde i EFSMA den 14.-17. november i Oviedo, Spanien, hvor formanden og Andreas Hartkopp
deltager. Scandinavian Foundation of Medicine and Science in Sports:
Ved Scandinavian Congress of Medicine and Science in Sports i Norge sidste år blev Allan Buhl udnævnt til ny President for
Foundation. Præsidentembedet løber frem til den 6. skandinaviske idrætsmedicinske kongres i Århus i 2002. Klaus Bak
fortsætter som Danmarks anden repræsentant i bestyrelsen. Der blev afholdt møde i Foundation i forbindelse med det
svenske årsmøde i Skövde i maj måned. Foundation har et beløb på omkring 275.000 SEK som gradvis øges gennem profit
share på tidsskriftet, til trods for at profit share på landenes opfordring er reduceret til fordel for en billig
abonnementspris. Abonnementsprisen er fortsat uændret, men for vores selskabs vedkommende opkræves der nu moms
af abonnementsafgiften hvilket giver en betragtelig stigning i udgiften til bladet. Ved Lillehammer kongressen 2000 blev
der for første gang ydet økonomisk støtte til frie foredragsholdere fra ikke-værtslande, og der arbejdes i øjeblikket med en
model som sikrer 2 deltagere fra hvert land registreringsafgiften til kongressen betalt. Dette kunne bidrage til at fastholde
den skandinaviske idé med kongresserne samt stimulere yngre forskere til at præsentere nye forskningsresultater.
Hjemmeside (www.sportsmedicin.dk):
Det er stadig bestyrelsens indtryk, at folk bruger selskabets hjemme side i større omfang. Webmaster Inge Lunding Kjær
udfører et solidt stykke arbejde som vi alle kan være taknemmelige for. Alle medlemmer som har informationer som
menes nyttige for selskabet bedes sende disse til webmasteren. Selskabet er opmærksom på, at vi skal være mere
disciplinerede hvad angår udveksling af oplysninger og annonceringer af kurser og kongresser. Vi har i år i bestyrelsen
diskuteret om muligheden for at oprette en kontaktliste over selskabets medlemmer for at lette forespørgelser
vedrørende læger med speciel interesse i idrætsmedicin. Med tiden kunne man endvidere oprette lister over medlemmer
som har godkendt diplomuddannelse i idrætsmedicin.
Bevægeapparatets årti:
Dansk Idrætsmedicinsk Selskab er fortsat repræsenteret den danske del af "The Bone and Joint Decade 2000-2010"
(www.bonejointdecade.org) "Foreningen til fremme af Bevægeapparatets årti". Bestyrelsen besluttede sidste år at melde
os ind i foreningen for at bidrage til debatten og være med til at præge kommende møder i Danmark. Der har været
afholdt to møder hvor

henholdsvis Klaus Bak og Arne Gam har deltaget. Ved sidste møde var der en opfattelse fra DIMS' side, at arbejdet i
Foreningen skrider meget langsomt frem. Det er hidtil ikke lykkes at udbrede kendskabet væsentligt i den danske
befolkning endsige blandt beslutningstagere. Dette kan bl.a. skyldes problemer med at finde fælles fodslag i en broget
forsamling af patientorganisationer, videnskabelige selskaber og grupper med kommercielle interesser. Kontingentet er
ret højt i forhold til udbyttet og mødeaktivitet, så bestyrelsen vil i det kommende år overveje vores fortsatte deltagelse i
foreningen.
Årsmøder i fremtiden - samarbejde med FFI:
Som nævnt ved sidste generalforsamling, har det længe ligget i luften at en drøftelse af et muligt fremtidigt samarbejde
med Faggruppen For Idrætsfysioterapi (FFI) omkring afholdelse af årsmøde ville være naturligt. Det første møde blev
afholdt den 20. september med deltagelse fra FFI af Gorm H. Rasmussen og Marianne Dall-Jepsen samt fra DIMS Arne
Gam og Klaus Bak. Der foreligger ikke noget endeligt til beslutning endnu, men der er enighed i fællesudvalget om termin,
som bliver i slutningen af uge 9 (?) og at årsmødet inddeles i fire dele hver svarende til halve dage, hvor 2 dele er fælles
tværfagligt og 1 del er adskilt, mens den sidste del dels indeholder generalforsamlinger og fælles tværfaglige emner.En
ændring af årsmøde terminen kræver en ændring i vedtægterne og vil tidligst kunne træde i kraft ved næste
generalforsamling i Århus 2002. Såfremt forslaget vedtages vil det første
fælles årsmøde kunne finde sted i marts 2004.
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Team Danmarks repræsentantskab:
Her har selskabet været repræsenteret af Klaus Bak. Hele strukturen i Team Danmark er kommet under debat efter
rapporten om eliteidræt i Danmark. I de forhandlinger Team Danmark har ført med kulturministeriet om blandt andet
repræsentantskabets størrelse og sammensætning har selskabet måtte argumentere for vigtigheden af en plads i
repræsentantskabet uden at vide præcis på hvilken baggrund beslutningen om et kommende repræsentantskab blev
taget. I den nuværende eliteidrætslov udpeges 2 ud af 7 medlemmer af Team Danmarks bestyrelse af Kulturministeriet,
hvor det nye forslag ændres til at 4 ud af 8, herunder formanden for Team Danmarks bestyrelse udpeges af KM. Der var på
repræsentantskabsmødet i juni en livlig diskussion af hvilken betyder dette får for idrættens indflydelse, hvor
idrætsorganisationerne i værste fald vil være i mindretal. Der foreligger endnu ikke noget endeligt
udspil.
Andre selskaber:
I det forløbne år har blandt flere nye videnskabelige selskaber også Dansk Selskab for Fysisk Aktivitet og Sundhed set
dagens lys på initiativ af Professor Bengt Saltin og Bente Klarlund Pedersen. Selskabets formål er: - at fremme forebyggelse
og behandling af inaktivitets-relaterede sygdomme - at fremme oplysning om betydningen af fysisk aktivitet for sundhed at støtte forskning i "muskelaktivitet og sundhed" Dansk Idrætsmedicinsk Selskab ønsker at etablere et uformelt
samarbejde med det nye selskab omkring årsmøde og videnskabelige møder i lighed det samarbejde der eksisterer med
Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi.
Valg til bestyrelsen:
Leif Zebitz, Inge Lunding Kjær, Bent Wulff Jakobsen og Keld B. Andersen afgår efter tur. Alle er villige til genvalg, mens Leif
Zebitz ifølge vedtægterne ikke kan genvælges. Lars Konradsen og Gorm H. Rasmussen afgår begge efter tur og er villige til
genvalg.
Den 15. oktober 2001
Klaus Bak
DIMS uddannelsesudvalg - Formandens beretning
Siden sidste generalforsamling har uddannelsesudvalget (UU) bestået af Andreas Hartkopp, Allan Butans Christensen,
Søren Skydt Kristensen, Peter Faunøe, Pierre Schydlowski, Mogens Dam, Finn Johannsen og Henrik Aagaard. I det forløbne
år har UU holdt 5 møder. Der hersker generelt en god stemning og en meget inspirerende ånd i udvalget, men ind imellem
har der dog indsneget sig nogen mismod grundet aflysninger. Mere herom nedenfor. Finn Johannsen takkede af som
formand for UU efter sidste generalforsamling. Tak til Finn for et særdeles inspirerende og fornuftigt kontrollerende
formandsskab. Under Finns formandskab har UU haft en periode med mange nye og spændende uddannelsestiltag samt
en periode med styr på tingene. Økonomien er blevet overskuelig og DIMS' basiskurser kører i faste rammer. I UU glæder
vi os meget over, at Finn har lovet at fortsætte i UU foreløbig to år mere. Jeg har overtaget formandsposten og Andreas

Hartkopp er UU's repræsentant i bestyrelsen. Det betyder en ny konstellation, hvor UU formanden ikke er repræsenteret i
DIMS bestyrelse. Efter et par justeringer fungerer dette tilfredsstillende. Det væsentlige er at sikre et højt
informationsniveau mellem UU og bestyrelse, hvilket er relativt let i nutidens IT samfund. Udnyttelse af IT
kommunikation præger i øvrigt UU, hvor al intern information foregår elektronisk. For en ny UU formand byder fremtiden
på en flere udfordringer. Det primære bliver at tilpasse vores uddannelsestilbud til DIMS' nye tiltag med diplomlæger og
subspecialisering. Basisuddannelsen i DIMS består Trin 1 og Trin 2 kurserne. Den videre subspecialisering vil for
ortopædkirurger typisk foregå i SAKS regi, mens UU føler sig mere forpligtet til også at have videregående
idrætsmedicinske kursustilbud (Trin 3 og evt. Trin 4) for alment praktiserende læger og reumatologer m.fl.. Ud over den
mere formaliserede efteruddannelse vil UU også i fremtiden arbejde med emnespecifikke symposier og kurser, hvor vi vil
søge at koble arrangementerne til forskellige større idrætsbegivenheder. Noget sværere for UU i den nærmeste fremtid
bliver det at tilpasse udbud af kurser til et - måske dalende behov.
Vi oplever i øjeblikket en nedgang i interessen for DIMS' kurser og andre uddannelsesaktiviteter. Efter et par aflysninger
måtte de tidligere ellers så velbesøgte aftenarrangementer i København indstilles for 1½-2 år siden. I det forløbne år har
der været tre aflysninger. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det er ærgerligt at aflyse kurser. Især når det gælder
kurser, som vi selv finder virkelig gode og interessante. Planlægning af kurser kræver en del tid og arbejde, et arbejde, der
bliver pludselig både surt og besværligt, når arrangementer må aflyses. Årsagerne til den faldende interesse kan være
mange og UU har søgt at analyse problemet. Primært er der nok en generel afmatning i interessen fra yngre læger med de
nutidige, aftagende meriteringskrav.
Desuden findes der flere idrætsmedicinske kursustilbud udenfor DIMS regi, som nok primært lokker praktiserende læger.
UU har forsøgt at gribe i egen barm og overvejet flere forklaringer til afmatningen; vores kursustilbud er for dårlige, de
foregår ikke eksotiske steder, eller de har været for dårligt annonceret. Vi vil i fremtiden løbende analysere forholdene og
arbejde for at genvinde interessen for DIMS kurser ved at justere vores uddannelsestilbud.
Der er udviklet et sæt standarder for kurser i DIMS regi. Standarden kan rekvireres hos UU og indeholder vejledning og
huskeliste om stort set alt væsentligt ved et kursus eller andet uddannelsesarrangement. Heri findes praktiske oplysninger
om budget, deltagerafgift, undervisere, program, sekretærhjælp, opgave og ansvarsfordeling, annoncering, lokaler, AV
udstyr, evaluering, kursusbevis, undervisere m.m..
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UU har fra årsskiftet indledt i et formaliseret samarbejde med kursusudvalget i FFI. I dette samarbejde stiler vi mod et
årligt fælles uddannelsestilbud, der henvender sig til både læger og fysioterapeuter. De to udvalg mødes til et årligt fælles
planmøde. Ad hoc udvalg med 2-3 personer nedsættes til af føre ideer ud i praksis.
Økonomien i UU er god, per 05.10.01 er saldoen på kontoen på godt kr. 150.000. Overskuddet på kontoen er øget let i det
forløbne år, men det endelige årsregnskab forligger endnu ikke. Det er fortsat ikke hensigten at generere overskud ved
DIMS kurserne. Den nuværende positive balance på kontoen giver fortsat UU mulighed for at iværksætte økonomisk mere
risikobetonede aktiviteter, eller der kan ydes selektiv støtte til deltagelse i vores kurser. Vedrørende økonomien i de
enkelte kurser henvises til regnskabet, der fremlægges på generalforsamlingen.
Trin I øst 2001. Jægersborg Kasserne, uge 11. Ansvarlig Henrik Aagaard. 27 deltagere, heraf 11 civile. Gode evalueringer,
specielt fremhæves værdien af patientdemonstrationerne og tiden til denne del vil blive udvidet. Der tilstræbes en
blanding af gamle og nye undervisere. Kurset fortsætter med mindre justeringer. Generelt skal underviserne opfordres til
at begrænse de teoretiske indlæg og prioritere den klinisk undersøgelsesteknik. Idrætsmedicinsk billeddiagnostik vil blive
flyttet til Trin II.
Trin 1 vest 2001. Vejle Idrætshøjskole, uge 37. Ansvarlige Niels H. Mortensen som ny kursusleder og Søren S. Kristensen.
Foreløbig god respons på kurset, de skriftlige evalueringer foreligger endnu ikke. 22 deltagere, heraf 11 civile. Grundet de
gode faciliteter på Vejle Idrætshøjskole vil dette kursussted fastholdes indtil videre trods de øgede udgifter til lokaler, logi,
forplejning. Merudgifterne deles af FSS og DIMS.
Udholdenhedssport. Odense, Bispebjerg, København og Fredericia. 29.03, 19.04, 22.05, 03.-05.08. Ansvarlig Andreas
Hartkopp. Deltagere på indledende var henholdsvis 15, 35 og 35 deltagere. Et nyt og spændende tværfaglig symposium i
med tre indledende, enkeltstående aftenarrangementer om henholdsvis svømning, løb og cykling, der alle 3 blev
gennemført som planlagt. Sidste del forløb over en weekend i august i Fredericia sammenfaldende med VM i triathlon
samme sted. Dette måtte aflyses på grund af manglende tilmeldinger fra læger, idet kun 7 ud af de 27 tilmeldte var læger.

Idrætsmedicin, Trin 3 for PLO læger. 27.-28 sept. og 22 nov. Ansvarlig Allan B. Christensen 1 tilmeldt, aflyst. Vi står noget
uforstående overfor dette lave antal tilmeldte. Nyt og spændende initiativ rettet mod en formaliseret idrætsmedicinsk
diplomuddannelse for praktiserende læger. Udgangspunkt i idrætsmedicinske problemstillinger som de præsenteres og
følges op i almen praksis.
Trin 2 vest 2001. Århus, uge 40. Ansvarlige Peter Faunø og Bent W. Jakobsen. 16 tilmeldte, aflyst. Kurset fokuserede på de
mere specielle idrætsmedicinske problemstillinger. Samtidig skulle der demonstreres patienter og diverse udstyr til
diagnostik, behandling og testning, udstyr som kun findes i en moderne og højt specialiseret idrætsmedicinsk klinik. Kurset
var blevet justeret efter evalueringer fra kurset samme sted i 1999 og programmet så meget lovende ud.
Henrik Aagaard

