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Heinz Gerhard                     Formand 
Pilevej 4, Sørup,                    3480 Fredensborg               Tlf. 40 75 6616 
Walton@mail.dk 
 
Flemming L. Petersen         Kasserer 
Stibjergvej 52, Svenstrup      4220 Korsør                        Tlf. 5838 7550 
dortheogflemming@hotmail.com 
 
Helge Kierkegaard              Redaktør, sekretær, hjemmeside, 
Horsevænget 14                   4130 Viby Sj.                       Tlf. 4619 4219 
helge47@gmail.com 
 
Flemming Holm                   Bestyrelsesmedlem, auktionsudvalg vest 
Langelandsvej 228, Starup   6100 Haderslev                  Tlf. 7452 3258      
Witte@holm.mail.dk        
 
Peter Jacobsen                   Bestyrelsesmedlem 
Pilegårdsvej 79, st.th.            2730 Herlev                       Tlf. 2657 4853 
Peter.jacobsen@dk.volvo.com 
 
John Behrndtz                     Bestyrelsesmedlem         Tlf. 4197 3990 
Blushøj 8                               9460 Brovst    
popper1010@hotmail.com 
 
Jacob Viereck                     Bestyrelsesmedlem,  auktionsudvalg vest 
Savværksvej 68                   6230 Rødekro                      Tlf. 20 40 45 67 
Flyfishers76@yahoo.dk 
 
Finn Bendorff Pedersen    Bestyrelsessuppl., webmaster 
Langelandsgade 34,            6950 Ringkøbing                 Tlf. 2494 2887 
pausefiskeren@webspeed.dk 
 
John Lind Rasmussen       Bestyrelsessuppl. 
Basthaven 3, 3. th                8920 Randers                     Tlf. 5186 0213 
Flyonly@youmail.dk 
 
Følgende personer varetager tillidshverv i klubben: 
Kurt Fisker Jensen              Bibliotek/Arkiv 
Bronzealdervej 217, Hasle    8210 Århus V.                     Tlf. 3074 5930 
kurt@fiskerjensen.dk 
 
Preben Mikkelsen                Auktionsudvalg Øst 
Magleøgade 26                     4220 Korsør                        Tlf. 5837 4507 
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Her en lille indtryk fra Fly Festival 2011 - 
hvor DGK bestyrelsessuppleant John 
Lind Rasmussen satte nye (høje) stan-
darder for klassisk nobel anglofil påklæd-
ning for grejsamlere og andet godtfolk. 
Han vakte en del berettiget opsigt på fe-
stivalen, men nydeligt John - rigtigt nyde-
ligt ! 
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             DGK på Fly Festival 
 
DGK deltog endnu engang i Fly Festival i weekenden 26.-27. marts 2011, 
hvor standholdet bestod af Claus Verner Nielsen, Jakob Viereck og under-
tegnede (assisteret af Steen Ellemose, der ind imellem mange andre plig-
ter kiggede forbi).  
 
Standen stod klar kl. 10 lørdag morgen, da dørene gik op til den 10’ende 
Fly Festival afholdt af FFFD – og vi havde rigtigt travlt hele lørdag, da man 
lukkede noget der ligner godt 2000 betalende gæster ind. Desuden møder 
rigtig mange medlemmer af FFFD op, og qua deres medlemskab, betaler 
de ikke entre, tallene for søndag kender jeg ikke i skrivende stund. 
 
Mange havde fulgt opfordringen og medbragt ældre grej; stænger, hjul og 
agn, ligesom vi så en gæst med nogle usædvanlig fine og sjældne bøger. 
Noget der muligvis kan udmønte sig i nogle endog meget interessante lots 
på vores kommende auktion? Vi rådgav og øsede af vor samlede viden 
efter bedste evne, og vi havde mangen en hyggelig og informativ snak med 
nogle spændende mennesker. 
 
Enkelte ønskede at forære klubben nogle effekter og kataloger, og vi gjor-
de god reklame for vore museumsplaner, så det skulle ikke overraske mig, 
om der kunne tilgå museums-udvalget nogle ting i tiden fremover. 
 
Vi har tit talt om, at en medlemstilgang ikke er målbar efter vores deltagel-
se i disse udstillinger, men jeg er af den overbevisning, at vores 
”reklamekroner” ikke kan bruges ret meget bedre. Dels får vi direkte kon-
takt med nogle hundrede mennesker gennem weekenden – og kendskabet 
til klubben og hvad vi står for spredes som ringe i vandet. Dels giver det os 
lejlighed til at promovere DGK i presse, tv og på nettet. 
 
Om vi skal deltage igen må tiden vise, jeg og flere med mig er igen blevet 
bestyrket i, at vi får rigtigt meget for pengene. Omkostningerne til Fly Festi-
val var i år 2 mands overnatning på Bed & Breakfast (Jakob kom hjemme-
fra begge dage – han er nygift!), samt udgifter til benzin, bro og fortæring.  
 
Sidstnævnte var en frokost-buffet i udstillingens cafeteria (65 kr. inkl. en 
vand) og aftensmaden om lørdag bestod af 2 pizza’er til Claus og under-
tegnede – indtaget i vort ydmyge hybel i Kolding) Alt i alt kommer udgifter-
ne til en sådan weekend til at holde sig lige omkring 5000 kr. Dette beløb 
kan med to år imellem festivalerne – således fordeles over  to regnskabsår. 
 
                                                                                 Heinz 
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Loppefiskeren udsendes til alle medlemmer af Dansk Grejsamler Klub. Bladet ud-
kommer ca. 1. februar, 1. april, 1. juni, 1. august, 1. oktober og 1. december. 
For bidrag der afleveres på papir (maskin- eller håndskrevne samt udskrifter) er 
deadline d. 10. i måneden forud. Indlæg der kommer på elektronisk form skal afle-
veres d. 20. i måneden forud. 
 
Redaktøren træffes på en af følgende måder: 
Fodpost:          Helge Kierkegaard, Horsevænget 14, 4130 Viby Sjælland 
Epost:               Helge47@gmail.com 
Telefon:            4619 4219 efter kl. 19.00. 
                                                                                     (Tryk: Lavpristrykkeriet, 8270 Højbjerg) 
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For– og bagside illustration:  
Mogens Espersen 

Henning Jakobsen             reservedelsbank 
O. Ottesensvej 19                 9900 Frederikshavn            Tlf. 2993 7692 
h.v.jakobsen@webspeed.dk 

Der er ikke ruttet med billedteksterne 
i dette nummer af Loppefiskeren, 
men på billedet side 13 står til højre 
Jørgen Lindstrøm, hvis annonce ef-
ter andre grejsamlere blev starten på  
Dansk Grejsamler Klub. 
 
25 års jubilæet markeres ved efter-
årets træf i Gram, som så formentlig 
bliver den sidste efterårsweekend 
med marked og auktion i denne om-
gang, som det fremgik af generalfor-
samlingen i Korsør.  
  
Bestyrelsen vil gøre meget for at det 
bliver et vellykket jubilæum, men 
uden medlemmernes hjælp, går det 
ikke.  
 
Hjælpen er ret enkel at give: Mød op 
både lørdag og søndag. Den første 
betingelse for et vellykket arrange-
ment er, at medlemmerne er der! 
 
               Helge Kierkegaard 
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        Lille tyvstart på jubilæet  

Dansk Grejsamler Klubs 25 års jubilæum fejres først for alvor til efteråret i 
Gram, men der var en lille tyvstart midt i generalforsamlingen i Korsør, da 
kasserer Flemming Petersen bevilgede en genstand fra baren til hver af de 
33 deltagere. 
 
Jubilæet regnes fra den annonce, Jørgen Lindstrøm indrykkede i Fisk & Fri 
i december 1986 med en efterlysning af andre grejsamlere. Den lille flok, 
der blev samlet, startede Dansk Grejsamler Klub. På den baggrund er træf-
fet i Gram i september det nærmeste, et klub-arrangement kommer jubilæ-
umsdagen, så derfor er det der, jubilæet fejres.  
 
Programmet for dagen er ikke fastlagt endnu, men det bliver mere omfat-
tende end en genstand på klubbens regning. I det budget, der blev frem-
lagt på generalforsamlingen i Korsør, er der afsat 10.000 kroner til marke-
ring af jubilæet, og skulle det blive dyrere, klarer foreningens kasse også 
det, lovede Flemming Petersen. Han aflagde regnskab for 2010 med et 
overskud og foreningens formue er ved starten af 2011 godt 70.000 kroner. 
I 2011 budgetteres med et underskud på godt 11.000 kroner, så selv deref-
ter er der altså lidt at tage af.  
 
Efterårets træf i Gram bliver formentlig også det sidste i den by. Der kom-
mer mange til lørdagens træf i Gram, men søndagens auktion er så dårligt 
besøgt, at bestyrelsen vil prøve noget nyt. Den foreløbige skitse er at sløjfe 
den jyske auktion og gøre det jyske arrangement til et rent ”loppemarkeds-
træf” i forbindelse med en større markedsdag eller andet et sted i Jylland – 
og så samtidig prøve at flytte den sjællandske auktion til et sted i Køben-
havn i håb om at tiltrække flere besøgende.  
 
Det er som nævnt en skitse, som formand Heinz Gerhard præsenterede i 
sin beretning på generalforsamlingen. Han håbede at bestyrelsen snart 
kan vende tilbage med noget mere konkret. 
 
Det samme gælder om museumsplanerne. Klubben regnede med, at den 
var ”i hus” hos Odder Museum, men så blev det ramt af den kommunale 
sparekniv, så der ikke længere er de samme muligheder for udstillinger og 
for arbejdspladser for klubbens  museumsudvalg. Løsningen for Odder Mu-
seum er blevet, at det bliver en filial af Moesgård Museum i Århus. Hvad 
løsningen er for klubben, er i øjeblikket usikkert. Heinz Gerhard roste i sin 
beretning museumsudvalget og sagde, at der var kommet meget godt ud 
af samarbejdet med Odder Museum, og at klubben havde lært en masse 
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sent som sidste år i Niels Richter-
Friis meget roste værk om Esrum 
Sø, hvor Julius har bidaget med at 
øse af et langt fiskerliv på denne 
vor mest vandrige sø. 
 
Jeg har i mange år haft fornøjelse 
at være sammen med  Julius jævn-
ligt – vi er ud over DGK, medlem-
mer af Izaak Walton Klubben, Juli-
us som meget æret æresmedlem – 
og altid med en frisk replik i ær-
met – og hans berømte smil på læ-
ben. 

 
Så jeg tillader mig på klubbens 
vegne, at sende de hjertligste lyk-
ønskninger på den runde dag, hvor 
jeg er sikker på der har været  
trængsel i det lille hjem i Hellerup – 
og hvor Elinor sikkert har haft 
svært ved at finde plads til de man-
ge lykønkninger – og jeg håber I 
har haft en rigtig hyggelig og min-
deværdig dag ! 
 

På DGK’s vegne 
Heinz Gerhard 

 
 

Når Svend Saabye fangede fisk i Norge, aftegnede han deres omrids på 
en rulle papir, og tilføjede ofte noter om farver, sår osv., hvis han hjemme i 
Danmark skulle lave et billede af den pågældende fisk.  
Billedet viser et eksempel. Det er taget på udstillingen om Svend Saabye 
på Odder Museum. 
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Julius fylder 90 ! 
 
 
Ikke mange har bidraget så meget til 
dansk lystfiskeri igennem så mange 
år, som Julius Wedege, der den 25 
marts fyldte 90 år. Og tro nu ikke vi 
taler om en affældig og mimrende ol-
ding – næh tak – Julius er trods sin 
voksne alder ’still going strong’. Når 
han sætter kadencen og med rank 
holdning spadserer af sted – skal man 
holde fokus for at følge med. Fiske-
stangen svinger han bedre end de fle-
ste – så ud over erfaringen – er der 
ikke meget ’gamling’ over ham. 
 
Noget der altid har glædet mig ved at 
være i selskab med Julius har været 
hans humør og altid positive indstil-
ling. Ikke sjældent er jeg blevet over-
rasket over, at når ting nærmede sig 
’hårknudestadiet’ – så skar Julius 
igennem med sin myndige stemme – 
og kom med friske nytænkte forslag, 
som burde være faldet en af de unge 
ind.  
 
Trods han lange liv har budt på ting, 
som nok kunne have slået selv den 
største optimist ned, så skal man lede 
længere efter et menneske med så 
positiv en indstilling og sprudlende hu-
mør. Når Julius oplader sin meget ka-
rakteristiske latter, kan man kun blive i 
godt humør. Og det må være humøret 
og det lyse i den gamle kæmpe, der 
har båret ham igennem til de 90, på 
trods af nogle grumme oplevelser 
igennem krigens sidste år, som nok 
har sat sine spor – men ikke har 
knækket den stovte fødselar. 
 

Danmarks Sportsfisker Forbund 
har også meget at takke Julius 
for,bl.a.  Junior-kurserne – der 
var hans opfindelse og noget 
han har lagt hjerteblod og man-
ge års arbejde i. Mange midald-
rende lystfiskere fik lagt funda-
mentet til et langt lystfiskerliv på 
disse kurser. 
 
Artikler, bøger – helt tilbage til 
hans 4 bind i Sådan-serien, hvor 
flere af disse trods mere end en 
menneskealder på bagen – sta-
dig udlånes fra bibliotekernes 
hylder. Men han har også bidra-
get til mange andre bøger – så 

5 

ved at være i Odder, men fremtiden for denne del af Dansk Grejsamler 
Klubs arbejde er altså lige nu lidt usikker.  
 
Generalforsamlingen genvalgte Flemming Petersen, Helge Kierkegaard og 
Peter Jacobsen som bestyrelsesmedlemmer og nyvalgte John Berhrndtz i 
stedet for Claus Verner Nielsen, der ikke genopstillede.  
 
Flemming Petersen sagde, at han forventer, det bliver hans sidste periode i 
bestyrelsen. Heinz Gerhard sagde sidste år det samme, så foreningen skal 
have ny formand i 2012 og ny kasserer i 2013, hvis de to altså ikke fortry-
der.  
 
Bestyrelsens sammensætning kan ses på Loppefiskerens side 2. General-
forsamlingens øvrige valg var genvalg: Flemming Petersen til Auktionsud-
valg Øst, Jacob Viereck til Auktionsudvalg Vest, Finn Bendorff Pedersen 
som bestyrelses-suppleant, Bent Duedahl som revisor og Jørn Rudsted 
som revisor-suppleant.  
 
 

Flemming Petersen blev genvalgt til sin sidste periode i bestyrelsen. Her 
ses han til højre under lørdagens træf i Korsør.  
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TRÆF, LOPPEMARKED OG AUKTION I KORSØR 
 
 
Endnu engang har vi haft vores arrangement i Korsør, hvor der fra aukti-
onsudvalget igen var lagt et arbejde i, at det skulle blive en god og minde-
rig weekend. 
 
Lørdagen var som sædvanlig dagen, hvor der kunne handles og hygges i 
samlervenners lag. Arrangementet  var ret intensivt annonceret på hele 
Midt- og Vestsjælland, hvilket gav en del respons, både fra personer, som 
honorerede opfordringen om at møde op, og vederlagsfrit få et bord til grej-
salg - også selv om man ikke var medlem af DGK - men ikke mindst man-
ge gæster, der blot ville ”ose” lidt, men også købte grej til deres fiskeri. Der 
var også ganske god presseomtale både før og ikke mindst efter arrange-
mentet, så DGK er i den henseende ”sat på landkortet”. 
 
Tanken med denne ret kulante holdning til gæster er den helt klare, at der 
kan komme interessante samlergrejer for dagen, og udvidet interesse for 
vores klub og hobby, som kan resultere i nye medlemmer. 
Blandt andet kom en gæst med lidt af bedstefars grej, hvor vi på forhånd 
havde aftalt, at han lige konfererede med mig m.h.t. ca. vurdering/priser på 
det, han havde med. 
Dette gennemførtes og der var begrænset interesse p.g.a. hans sene frem-
møde,  så da vi pakkede og han ikke havde fået en ganske pæn Norden 
Furesø stang solgt,  købte jeg den for af mig tidligere foreslåede vurdering/
pris. 
 
Men alt i alt var der vel et sted mellem 250 og 300 mennesker igennem 
denne lørdag, hvor traditionelt største aktivitet er de to første timer fra kl. 
10 – 12. 
Under alle omstændigheder hørtes kun tilfredse ord fra alle uanset på hvil-
ken side af bordet, man befandt sig. 
 
Noget anderledes stillede det sig om søndagen til auktionen. Selv om der 
fornemmedes den sædvanlige gode og hyggelige stemning, blev der kun 
udstedt 71 købernumre, og vores auktionskatalog kan med rimelighed be-
tegnes som en smule for tyndt, samt med blot knapt 400 numre. 
Dette stiller så nogle helt andre og relevante spørgsmål til DGK - dette ikke 
mindst når vi ser denne samme tendens om efteråret i Gram. 
 
Følgelig er så også gjort nogle tanker om en lidt ændret struktur på dette 
område, hvor på det ”filosofiske  bord” p.t. i bestyrelsesregi drøftes mulig-
heden af, at vi alene holder træf/loppemarked over en weekend  i Jylland 
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HVEM har lavet disse blink ? 
 
I Loppefiskeren nr. 1/2011 spurgte jeg til 2 blink, ”Havørred 22 GR.” og 
”Ejners Grej”. Steen Vinkel var hurtig (og eneste) i telefonen. 
 
Det afbildede ”Havørred 22 GR.” er produceret til og forhandlet af Sport 
Centrum, Odense, ca. 1970-1975. Den tidligere indehaver, Gunnar Jacob-
sen, bekræfter oplysningerne, og fortæller, at han selv har designet blinket, 
lidt efter Hørgård’s Slusken. Forskellige virksomheder på Fyn fabrikerede 
blinket, der findes i ”sølv” ( rustfrit stål ) og kobber. Ca. en fjerdedel i krog 
enden er farvet rød og hele blinket er metallakeret. 
Jeg har ikke modtaget oplysninger vedr. ”Ejers Grej” ( kom nu frem, hvis 
nogen ved noget). 
 
Arkivet fortsætter med at stille spørgsmål til medlemskredsen om blink. 
Denne gang AWO og KIMA  ( se foto ). 
AWO (stemplet i oval cirkel) er en lille pirk, vejer ca. 25 gram, 84 mm langt 
og 14 mm på bredeste sted. Materialet er støbt messing, men findes også 
forkobret.  
KIMA (stemplet på tværs af længderetningen) er også en lille pirk, vejer ca. 
25 gram, 65 mm langt og 13 mm på bredeste sted. Materialet er støbt mes-
sing.    
Hvem har fremstillet AWO og KIMA ? 
 
Arkivaren  
(tlf. og mail side 2). 
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284              220 
285              200 
286              200 
287              320 
288              320 
289              180 
290              700 
291              750 
292              220 
293              300 
294              80 
295              80 
296              320 

328               ej 
329               180 
330               200 
331               420 
332               ej 
333               80 
334               80 
335               80 
336               80 
337               140 
338               160 
339               160 
340               200 
341               80 
342               ej 
343               ej 
344               ej 
345               ej 
346               120 
347               ej 
348               ej 
349               600 
350               600 
351               550 
352               120 
353               160 
354               450 

355               80 
356               100 
357               140 
358               200 
359               ej 
360               ej 
361               80 
362               80 
363               100 
364               80 
365               400 
366               350 
367               350 
368               140 
369               280 
370               500 
371               1200 
372               120 
373               220 
374               240 
375               120 
376               ej 
377               200 
378               80 

297              80 
298              120 
299              500 
300              400 
301              100 
302              100 
303              120 
304              100 
305              80 
306              200 
307              100 
308              80 
309              80 
310              200 
311              260 
312              100 
313              550 
314              550 
315              2300 
316              1100 
317              350 
318              520 
319              2000 
320              500 
321              140 
323              300 
324              160 
325              240 
326              80 
327              1300 
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og så på en weekend i Københavnsområdet afvikler både træf og loppe-
marked og en lidt større auktion. 
Vi melder selvfølgelig ud, såfremt ovenstående bliver løsningen, ligesom 
alle er meget velkomne med kommentarer og ideer. 
 
En tak til igen en stor flok entusiastiske hjælpere ved denne weekend og 
ikke mindst også en stor tak til både fremlæggere og fremmødte til auktion 
om søndagen. 
 
Flemming – auktionsudvalg øst 
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S 
Der er megen spejleffekt i gavlene på de to hjul, men de er nok værd at 
kigge på alligevel. De ligner meget hinanden, men kun det til venstre er  
mærket. De lå hos samme sælger på lørdagens træf 
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201               160 
202               180 
204               140 
206               200 
207               200 
208               200 
209               140 
210               80 
211               220 
212               160 
213               340 
214               140 
215               200 
216               80 
217               100 
218               400 
219               350 
220               280 
221               180 
222               220 
223               650 
225               800 
227               450 
228               160 
229               500 
230               260 
231               700 
232               80 
233               80 
234               260 
235               80 
236               200 
237               140 
238               260 
239               120 
240               120 
241               500 
242               100 
243               100 
244               200 
245               220 
246               240 
247               120 
248               120 

249               80 
250               400 
251               120 
252               100 
253               180 
254               1000 
255               300 
256               120 
257               200 
258               180 
259               120 
260               900 
261               1300 
262               160 
263               350 
264               350 
265               ej 

266               330 
267               slettet 
268               160 
269               300 
270               1200 
271               400 
272               1000 
273               180 
274               100 
275               260 
276               220 
277               80 
279               80 
280               200 
281               450 
282               600 
283               350 
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134              ej 
135              220 
136              750 
137              120 
138              100 
139              350 
140              200 
141              300 
142              280 
143              120 
144              160 
145              180 
146              100 
147              220 
148              ej 
149              80 
150              100 
151              850 
152              180 
153              80 
154              200 

155              160 
156              240 
157              240 
158              550 
159              500 
160              160 
161              180 
162              200 
163              100 
165              120 
166              280 
168              180 
170              450 
172              80 
173              120 
174              160 
175              160 
176              120 
177              200 
178              80 
179              80 

181               80 
182               140 
183               350 
184               340 
185               450 

187               120 
188               ej 
189               80 
190               260 
191               120 
192               200 
193               100 
194               100 
195               160 
196               160 
197               280 
198               380 
199               280 
200               100 
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Annonce: 
 
Efterlysning; 
 
Jeg er den heldige ejer af et Hardy Altex no. 3 fiskehjul. 
Desværre mangler der et dobbelt lukkemekanisme for to smørehuller på 
siden af hjulet. Findes der et medlem, som er I stand til at fremstille en så-
dan del? Jeg kan naturligvis vise den del på et andet Hardy Altex. 
 
Købes:  
 
Hardy Altex 1 og 3 i absolut fin stand købes. God pris gives. 
 
Lars Bahrt-Jørgensen  
Telf. 20114165 

Annonce: 
 
Ambassadeur Mag-Elite.  
 
Jeg er på jagt efter en lillebror til mine grønne 6500 Mag-Elite. Det er hjulet 
fra 2000-2002, jeg søger: 5500 C3 CS Mag-Elite med linefører og uden 
guldstriberne på gavlene (altså ikke Mag-X). Jeg vil helst indgå en bytte-
handel, og kan tilbyde et nyt og ufisket 5600 D6. Det ligger i originalembal-
lagen, som godt nok er lidt slidt.  
 
Jens Justesen 
jj@jensjustesen.dk.  

Annonce: 
 
Jeg søger 2 stk broringe/løberinge 8 mm og 12 mm til en Hardy Favorit 
8,5' spinnestang (den med lilla beviklinger). 
  
Flemming  
tlf. 58 38 75 50. 
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Listen over opnåede priser skal som tidligere bruges med forsigtighed, for-
di der dels kan være tale om hjemkøb, dels er en del fejl og mangler i be-
skrivelserne.  
Om auktionens dyreste nummer, nr. 78, Duedahl-hjulet, oplyste auktionari-
us efter hammerslaget, at der her var tale om hjemkøb.  
I listen betyder ”ej,” at nummeret ikke blev solgt, og ”slettet,” at det af en 
eller anden grund ikke var til stede.  
Nummer 164 er en del af nr. 163, og nr. 169 er en del af nr. 168. Numrene 
378 og 379 blev slået sammen i nr. 378. 
 
Billederne er fra søndagens eftersyn og auktion. 

     Auktionspriserne 20. Marts 2011 

1                  2050 
2                  80 
3                  80 
4                  120 
5                  140 
6                  100 
7                  100 
8                  280 
9                  240 
10                80 
11                80 
12                280 
13                180 
14                160 
15                450 
16                80 
17                200 
18                220 
19                450 
20                200 
21                80 
22                240 

23                 240 
24                 550 
25                 220 
26                 160 
27                 220 
28                 500 
29                 1000 
30                 260 
31                 180 
32                 350 
33                 300 
34                 140 
35                 140 
36                 100 
37                 800 
38                 500 
39                 ej 
40                 120 
41                 340 
42                 180 
43                 220 
44                 300 

45                 250 
46                 100 
47                 700 
48                 ej 
49                 100 
50                 140 
51                 140 
52                 200 
53                 80 
54                 160 
55                 100 
56                 100 
57                 800 
58                 300 
59                 140 
60                 140 
61                 80 
62                 450 
63                 160 
64                 800 
65                 400 
66                 700 
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67                 80 
68                 600 
69                 400 
70                 80 
71                 189 
72                 300 
73                 80 
74                 140 
75                 120 
76                 280 
77                 450 
78                 8500 
79                 550 
80                 120 
81                 180 
82                 300 
83                 120 
84                 80 
85                 160 
86                 300 
87                 250 
88                 80 
89                 160 

90                 ej 
91                 120 
92                 120 
93                 140 
94                 80 
95                 ej 
96                 80 
97                 550 
98                 400 
99                 320 
100               400 
101               140 
102               450 
103               140 
104               450 
105               220 
106               120 
107               200 
108               120 
109               120 
110               100 
111               160 
112               350 

113               180 
114               140 

115               80 
116               80 
117               140 
118               100 
119               160 
120               80 
121               700 
122               80 
123               220 
124               140 
125               260 
126               240 
127               300 
128               220 
129               100 
130               80 
131               80 
132               140 
133               160 


