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Formanden
har ordet
Så er sommeren allerede
ved at gå på hæld, og vi
kan se tilbage på nogle
spændende måneder.
I Juni måned var der repræsentantskabsmøde, og vi
havde deltagelse af Benny
Sørensen, Poul Jakobsen
og undertegnede, det mest vigtige punkt på mødet
var jo formandsvalget, og som I alle nok har læst
andetsteds, blev Ole Roed Jakobsen genvalgt med
et overvældende flertal. Det er for en fireårig periode, og jeg håber at det vil vise at det er den rigtige formand vi har, nu har han i hvert fald tiden til
at vise det, jeg er ganske fortrøstningsfuld, på vi
jægeres vegne.
Omkring vores nye jagt i Uhrehøj Plantage, har vi
ikke fået fuldtegnet anpartslisten endnu, så der er
mulighed for at kontakte vores kasserer for at få en
anpart, allerede i år, dette vil sikre dig retten til at
forny anparten til næste år.
Det er et meget varieret område, med både masser
af skov og en del lysninger, og nu bliver det
spændende at se hvad fællesjagterne bringer af
oplevelser.
Som I nok har bemærket har vi haft en del problemer med vores hjemmeside, dette har til dels
skyldtes at det ikke kunne lade sig gøre at installere siden på en anden computer, og dels at tiden er
løbet fra det system siden var bygget op om. Vi
skulle have et nyt webhotel, og derfor blev vores
side simpelthen lukket ned fra den gamle udlejers
side. Vi valgte derfor i bestyrelsen at få lavet en ny
hjemmeside, og når I sidder med denne udgave af
Omegnsjægeren, skulle den nye hjemmeside gerne
have været køreklar et stykke tid. Som I måske
kan læse ud af dette er det ikke det jeg har mest
forstand på, men jeg har haft rigtig god hjælp, af
Michael Larsen og Brian Lichon. (læs: det er dem
der ved noget om det.)
Så er det ved at være tid at begynde at glæde sig til
den nye jagtsæson, der vil forhåbentlig blive
mange gode oplevelser, på både fællesjagter og på
den jagt som vi har for os selv. Vi kan jo allerede
nu begynde at se frem til de historier som vi ved
vil blive fortalt når vi er en flok på jagt, der vil nok
være nogle nye indimellem, men de gamle travere
som vi har hørt et utal af gange, vil helt sikkert
også vække jubel.
Med disse ord vil jeg ønske alle en rigtig god jagtsæson, knæk og bræk.
Jørgen Balser Jakobsen.

3
3 EPTEM BER

PDF

Hjemmesiden
Det er nu lykkedes at få vores nye hjemmeside op at stå. Vi har bestræbt os på at den
skulle være lidt efter den gamle, med hensyn til menupunkter, og så skulle den alligevel have et nyt og moderne look. Det synes
vi er lykkedes ganske godt, men der vil lige

gå lidt tid inden den er redigeret helt færdig,
med alle de gamle ting som er flyttet over på
den nye. Skulle I falde over noget som ikke
er i orden må I gerne lige lade os det vide.
Venlig hilsen Bestyrelsen.

Efterårsgeneralforsamling
Der afholdes efterårsgeneralforsamling tirsdag d. 7. Oktober kl. 19,00 i Jægerhuset.
Dagsorden er følgende:
Valg af dirigent.
Godkendelse af protokol.
Beretning om foreningens virke.
Indkomne forslag.
Fastsættelse af kontingent.
Valg af hundeudvalg.
Valg af riffeludvalg
Valg af repræsentanter til kredsmøde 2009.
Eventuelt..

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Venlig hilsen Bestyrelsen.
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Klubaftener
Allerførst skal vi lige gøre opmærksomt på at vi i år fraviger vores tradition
med at have klubaften den 2. tirsdag i måneden. Det har været nødvendigt af
flere årsager, men mest af alt fordi vi er nødt til at indrette os efter hvilke
dage de folk vi har trukket på til at forestå et eller andet på klubaftenen nu
også kan denne aften. Men når vi så lige ser bort fra denne ændring ser
vores program ud som følger.

28. oktober:
Her har vi allieret os med en kompetent herre indenfor afsavning af bukkeopsatse, samt
rengøring og klargøring til montage på plade. Han vil vise de forskellige trin i processen, og
hvis du tager et bukkehoved med, skal han gerne være behjælpelig med gode råd og vejledning
mens du selv forestår processen.

4. november:
Som følge af en del forrespørgelser har vi igen i år fået Peter Andersen til at komme og vise os
hvordan vi kan flå skindet af et rådyr, samt bagefter komme med råd og vejledning ang. forlægningen af samme dyr. Ligeledes samme aften kommer Tommy, som vi kender fra foreningens
kajak-udlån, han tager nogle opskrifter med på div. vildtretter, og måske især nok på nogle af
vore andefugle. Så kom og se hvad han har med, og spørg gerne de gæve gutter til råds ang. tilberedning af vore dejlige vildtarter.

9. december:
Traditionen tro holder vi denne aften vort jægermarked. Rod dine gemmer ud, og find det frem
som du nu alligevel ikke har brugt de sidste 3-4 år. Det kunne
jo tænkes der var andre der kunne have fornøjelse af disse
ting, og er du heldig kan du måske lave en skilling på dem.
Foreningen byder denne aften på kaffe og julebag, og er vi
heldige måske også lidt glögg. Tag konen/kæresten eller bare
din gode ven med, og lad os få nogle fornøjelige timer sammen
hvor vi også lige kan bytte lidt løgnehistorier fra det virkelige liv.
Dette var programmet for resten af året, vi arbejder stadig med nogle detaljer ang. vore klubaftener i det nye år, så følg i Jæger, på vores hjemmeside samt i dec.-nummeret af
Omegnsjægeren.
Bestyrelsen

Nyt udseende
Som I jo allerede bemærkede da I fik bladet
i hånden, har vi denne gang fået vort blad
trykt i farver. Dette vil vi i bestyrelsen ikke
tage hele æren for, da det primært skyldes,
at vor bogtrykker er fremkommet med et tilbud om at producere bladet i farver til stort
set samme pris som vi hidtil har givet. Så nu

vil vi indtil videre få fremstillet Omegnsjægeren i farver, så kan vi på et tidspunkt
tage diskussionen op på en generalforsamling, om det er noget vi skal blive ved med,
også hvis der kommer en ikke ubetydelig
prisregulering.
Bestyrelsen.
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Oplevelse på bukkejagt
Jeg var blandt de heldige der havde vundet
retten til at gå på bukkejagt den 16 maj om
morgenen i ST. Restrup skov.
Jeg mødtes med de 7 andre kl.3-45 vi trak
lod om pladserne i skoven kl. 4-00 jeg fik
pladsen i parcel 1 ved golfbanen jeg tog
plads i skydestigen kl. 4-20 jeg havde siddet
i ca. 10 minutter da kom bukken stille og
roligt gående på stien hen mod mig hvor den
gik ind i de små buske foran mig den gik
rundt og skrabte og fejede i de små buske
ca. 10 meter foran mig det var en fin gaffelbuk jeg så på klokken 4-40 alt for tidligt til
jeg måtte skyde, kl. 4-50 gik den ind bag
nogle lidt større buske jeg holdt øje med den
så på klokken igen 4-55 så nu nærmede sig
tidspunktet hvor jeg måtte skyde, men den
kom ikke frem igen kl. 6-15 kom en stor flot
buk gående langs træerne ud mod golfbanen
ca. 150 meter væk fra mig jeg fulgte den i
kikkerten det var en flot seksender jeg
kunne ikke komme til skud, kl. 7-00 kravlede jeg ned fra skydestigen og bevægede mig
stille og roligt hen for at se om gaffelbukken
måske havde lagt sig i buskadset men nej
ingen buk.
Jeg pursche mig ind i området bag mig for
at få kontakt med bukkene igen, der gik en
rå og græssede langs skovkanten solen var
stået op en dejlig morgen med godt vejr
ingen kontakt til bukkene igen, så tæt på og

ingen buk jeg vil sige bukken blev reddet af
uret, en dejlig oplevelse men dog lidt ærgerlig.
Knæk og bræk
Peter Ø.

Skydevogn 2008
Aalborg og Omegns Jagtforening vil igen i
år lave en dag med Danmarks Jægerforbunds skydevogn. Det er en dag hvor du kan
få afprøvet dine skydefærdigheder, og eventuelt få justeret disse. Der vil være mulighed
for at skyde med laserpatron, der vil blive
skudt på papirskiver, og der vil selvfølgelig
være mulighed for at skyde på lerduer, med
en instruktør ved din side.
Skydevognene blev indkøbt for efterhånden
mange år siden, for at nedbringe antallet af
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anskydninger, og det er efterhånden lykkedes. Vi kan se i samtlige nye rapporter der er
kommet fra Danmarks Miljøundersøgelse,
at der er nedadgående tal i procenter.
Skulle du have fået lyst til deltage i dette
arrangement kan du komme med, blot ved
at tilmelde dig til undertegnede.
Denne oplevelse vil foregå søndag d. 14
September.
Jørgen Balser Jakobsen.
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Min første buk i Restrup Skov
Min far og jeg havde aftalt at vi ville tage på
pürch i St. Restrup Skov, og her taler vi om
den 25. maj. Solen stod op kl. 4.43, så vi var
der jo den obligatoriske time før solopgang,
så vi kunne deltage i lodtrækningen om
pladserne. Dette viste sig dog unødvendigt,
da vi var de eneste der var der på det tidspunkt. Jeg havde flere gange siddet ovre i
parcel 4, men da min far gerne ville prøve
over i etteren, besluttede jeg mig for at
prøve lykken i to-eren. Jeg fik indfundet
mig i stigen, og ventede bare på at tiden
skulle gå. Tiden blev dog ikke lang, for der
var ikke gået ret lang tid før jeg fik øje på en
rævehvalp ude ved den første stødrække. Ja
og så var der lige pludselig en mere. De
legede rundt ude i stødrækken, så var de
væk, så var de der igen. Dette gentog sig
flere gange, og pludselig var der også hvalpe andre steder. Mens jeg så sidder der og
fryder mig over de hyggelige rævehvalpe,
pulser det pludseligt lidt til højre for mig.
Nå tænker jeg, nu er der også en derovre.
Det viser sig dog pludselig, da den kommer
ind i min synsvinkel, at være en buk. Ja
hvad gør jeg nu. Bukken er vel ikke mere
end 10 meter fra stigen, og han står og kigger op på mig. Det er længe siden jeg har
siddet så stille, så længe (det føltes længe).
Så begynder han at bevæge sig hen foran
stigen, og jeg kan så småt begynde at gøre
lidt for at få en chance til at skyde ham. Da
jeg får vippet riflen mere eller mindre i stilling, stopper han igen. Denne gang er han
lige foran stigen, men han står så tæt på at
jeg ikke kan vippe riflen langt nok ned til at
jeg kan få ham på kornet. Han vender så
rundt og begynder at gå tilbage mod min
højre side, men da jeg igen ligesom kan
komme til at gøre noget, går han direkte
væk fra mig, og jeg kan igen ikke komme til
skud. Så er han igen kommet ind blandt de
tynde grantræer der står der, og kommer ud
på skovvejen bag mig. Her bevæger han sig
så hen ad skovvejen, og jeg øjner chancen
til at komme til skud når han kommer lidt
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længere op ad vejen. Nu skal jeg bare lige
have mig drejet en halv omgang rundt i stigen så jeg kan komme til at stå rigtigt. Jeg
er netop kommet i stilling og er klar til at
han går de sidste meter før han kommer ud
i det fri. Hvad nu! Han stopper igen og syntes ligesom at ville gå over i fodermarken,
og dermed vil min chance nok være ovre.
Hvis ikke bukkefeberen havde indfundet
sig, fandt jeg så sandelig nu ud af hvad det
er. For at det så ikke skal være løgn, vender
han endnu en gang 180 grader og begynder
at gå den modsatte vej hen ad skovvejen. På
den igen, jeg måtte nok en gang til at vende
mig i stigen, for jeg skulle nu have mig
manøvreret så meget rundt i stigen, at jeg
kunne komme til skud i et lille hul ovre mellem de tynde granner. Igen vente og vente.
Så endelig kommer han fri i hullet. Jeg
giver et lille fløjt, og han stopper på det helt
rigtige sted. Klokken er nu 05.08, og jeg
lader kuglen gå. Han tegner godt, men
springer direkte ind mellem træerne og er på
et splitsekundt væk. Min far har naturligvis
hørt skuddet, og skriver en sms til mig om
det nu også var mig der havde skudt. Jeg
måtte jo svare ja, men også at det måske
ikke var så godt, da jeg ikke kunne finde så
meget sweiss på skudstedet. Der gik nogle
lange minutter før min far havde fået pakket
sammen og var ovre hos mig. Vi undersøger
igen skudstedet. Vi finder noget vi syntes
kan tyde på et lungeskud, men er på ingen
måde sikre i vores sag. Vi kan følge et
meget spinkelt blodspor, forstået på den
måde, at det kun er meget små blodpletter vi
finder. Da vi ikke umiddelbart kan se bukken inde mellem træerne og som sagt ikke
kan finde sønderligt med blod beslutter vi
os hurtigt for ikke at tage chancer ved at traske rundt i sporet, og derved gøre det sværere for sweisshunden. Min far ringer til Jens
Lindstrøm, der på dette tidspunkt ikke har
fået specielt megen søvn da han aftenen forinden også havde været ude på en eftersøgning. Han er dog alligevel klar på denne

opgave. Der er måske nok ikke så langt fra
Lindenborg til St. Restrup, men når man står
i min situation, man er ny jæger, man har
lige skudt til en buk, som springer fra stedet,
og man kan jo hurtig komme i tvivl, om
hvorvidt der nu også var helt fri skud til
ham. Jeg gennemgik senariet med min far,
ja jeg ved ikke hvor mange gange, men
hvorom alting er, sket er sket og nu måtte vi
vente til assistancen ankom. Langt om
længe ankommer så Jens. Vi fortæller om
hvad der skete, hvorefter Jens vælger hund
og vi går ned for at kigge på anskudsstedet.
Jens kigger her meget nøje på de ting der nu
er, og da han fortæller han har fundet en
benstump, får man det næste stød i maven,
har jeg skudt et ben over på ham. Heldigvis
følger han hurtig op på hans information om
benet, det er nemlig ikke en rørknogle, men
nok snarere et stykke af et ribben, og det
giver da noget mere ro i sjælen. Nå på med

linen, og af sted med hunden. De kommer
frem til hvor vi selv stoppede, for her er der
en dynge visne granner der er skrabt sammen, og Jens finder det usandsynligt at bukken er sprunget over her. Der viser sig dog
en lille passage og ganske rigtig på den
anden side er der atter blodspor. Hvis vi selv
havde søgt videre ville vi nok også have
fundet det næste hunden fandt. Det var nemlig en lungeklump på størrelse med en lille
knyttet barnehånd, og nu begynde vi at få
det godt. 20 m længere inde mellem træerne
gemt væk blandt nogle buske finder han
bukken. Det viser sig da også han har fået
en helt rigtig placeret bladkugle, der var
gået lidt skråt gennem ham. Så endelig
kunne roen falde ned over mig, og jeg
kunne begynde at brække bukken. Sikken
en skøn morgen, ja altså da det hele var
overstået.
Lasse Lichon
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Fordeling af arbejdsopg. i bestyrelsen
Til orientering for medlemmerne oplyses, hvorledes bestyrelsen har konstitueret sig og
fordelt de faste arbejdsopgaver:
Formand

Jørgen Balser Jacobsen

Næstformand

Brian Lichon

Kasserer

Benny Sørensen

Sekretær

Michael Larsen

Omegnsjægeren
Opgaven består i at indsamle indlæg til
Omegnsjægeren dels fra bestyrelsesmedlemmer og andre der ønsker indlæg i
Omegnsjægeren. Materialet skal umiddelbart efter deadline fremsendes til trykkeriet
St. Restrup Skov

Michael Larsen og Peter Aaen

Fisketur

Peter Aaen

Årlig kontakt til bank vedr. placering af penge

Benny Sørensen og

Peter Østkær Jensen fra 4. kvartal 2008

Allan Caspersen
Hjemmesiden

Brian Lichon og Michael Larsen

Hundeudvalg

Brian Lichon

Husudvalg

Allan Caspersen og
Benny Sørensen

Riffeludvalg

Jørgen Balser Jacobsen

Kytterne og Jagten i Nørholm

Benny Sørensen

Uhrehøje

Brian Lichon og Michael Larsen
vedr. kontakt til VH Kommune.

Aktiviteter

Peter Østkjær Jensen og
Allan Caspersen

Foreningsmeddelelser

Benny er ansvarlig

Klubaftner

Brian Lichon

Opsøgning af Jagt

Stillet i bero pt.

Michael Larsen
sekretær
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Fællesprøven ved Dorf
Så var det igen blevet tid til prøven for de
nordjydske jagthunde. Som sædvanen tro
foregik det på Dorfvej nr. 80 lige syd for
Dorf. Nogle fantastiske arealer til en prøve
af de dimensioner, som det trods alt er. Der
var 65 tilmeldte hunde fordelt som følger:
21 unghunde, 36 åbenklasse hunde og 8 veteranhunde. Vi havde tilmeldt 4 hunde, 3 i
unghunde og 1 i åben klasse. Desværre havde vi et afbud, og hvad værre var, vi havde
også en der bare udeblev. Nå lad os ikke
spilde mere energi på det, men koncentrere
os om dem vi havde med. I unghunde blev
det Erik Nielsen med ruhåren Chico der
skulle forsvare vor ære. Jeg må sige at Erik
har al mulig grund til at være stolt, det er
trods alt en form for uofficielt Nordjydsk
mesterskab, da der kommer hunde fra området fra Aalborg og til Skagen, og fra Sæby
og til Skallerup - Vennebjerg. Det er jo de
bedste hunde fra de forskellige dressurkurser, så konkurrencen er benhård. Chico fik
følgende point. 9 i lydighed (max 10), 18 i
dueapp. (max 20), 8 i vandarbejde (max 10)
og endelig 9 i kaninapp. (max 10), sammenlagt giver det 44 point, og rakte til en 9.
plads ud af de 21. Det skal dog her også lige
siges, at kun en hund fik max. 50 point, en
hund fik 49 point, 2 hunde fik 48 point osv.
Så set på denne baggrund er 44 point ganske
fremragende. Den anden deltager vi havde

med var René Andersen med Bella. Bella
deltog i åbenklasse. Bella fik følgende
point: 10 i lydighed, 10 i vandarbejdet, 9 i
det der hedder slæb (max 10) men så desværre kun 10 point i dueapp. Hun får her
kun 10 point da hun kun finder den ene due,
og René indrømmer efterfølgende, at det
måske nok var en førerfejl, da han vurderede at sidste due skulle findes et andet sted
end tilfældet rent faktisk var, og han derfor
hele tiden sendte hende til den forkerte side.
Det kan han så gå og ærgre sig over, da situationen ville have været følgende hvis hun
var kommet hjem med due nr. 2. Nu fik han
sammenlagt 39 point og måtte dele 10. pladsen med en. Hvis han nu havde ladet hunden
arbejde over det anviste terræn kunne situationen nemlig have været den at han med 49
point ville være blevet mindst nr. 3. Men
sådan er det i hundesporten, man må træffe
beslutninger, nogle gange er det det rigtige
man gør, og andre gange desværre det forkerte. Nå men et stort tillykke til René med
hans placering. Det skal her lige tilføjes, at
vinderhunden kun fik 49 point, det samme
som 2. vinderren.Endnu en gang tak for den
forgangne sæson, og så klør vi på igen til
marts .
Brian Lichon

Drivjagt i Polen
I efteråret blev der annonceret med en drivjagtstur til Polen i samarbejde med Aalborg
Jægerklub. Vi nærmer os nu med raske
skridt, men vi har desværre stadig et par
ledige pladser. Turen foregår fra den 26.
november. Afgang fra Gigantium kl.07.00.
Der jagtes i Polen torsdag-fredag og lørdag,
og søndag morgen går turen atter hjemover.
For nærmere oplysninger kontakt René på
tlf. 98177696, eller mobil 2543872.
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Nyjægerjagt på Kytterne d. 27. sep.
I skrivende stund er der stadig nogle få
pladser tilbage til vores gentagelse af sidste
års bragende fiasko med ”nyjægere” på
Kytterne. Så hvis du er hurtig og heldig, er

der stadig mulighed for at komme med. Se
nærmere i sidste blad.
Brian Lichon

Uhrehøj plantage
Vi er nu kommet i gang med jagten i
Uhrehøje Plantage. Grundet div. uheldige
omstændigheder, kunne vi ikke starte jagten
før vi var ca. en måned henne i bukkejagten.
Jeg giver mest dette faktum skylden for at vi
i år ikke har kunnet fremvise billeder på
vores hjemmeside med bukke skudt på foreningens nye jagtterræn. Det skal da heller
ikke være nogen hemmelighed, at vi på indeværende tidspunkt ikke har solgt alle anparter i Uhrehøje, så hvis du vil have en plads
deroppe næste år, må jeg råde dig til at købe
en allerede i år, da der er folk på venteliste
som gerne vil være med fra næste år. Og til
de seks ledige pladser der på nuværende
tidspunkt er i konsortiet har vi 7 personer på
venteliste. Prisen er som den hele tiden har
været kr. 4600. Jeg kan da oplyse at der er

set flere pæne bukke deroppe, men desværre
har det ikke været muligt eller lovligt
(solens op- og nedgangstid) for de gæve
jægersmænd at kunne komme til at skyde
dem. Vi skal nu i gang med efterårets 5 fællesjagter, og det er selvfølgelig med megen
spænding at vi ser frem til dem. Dels med
hensyn til at drive et helt nyt og forholdsvis
ukendt areal af, men så afgjort da også med
hensyn til om vi nu også får grebet situationen rigtig an, så vildtet nu også kommer derhen hvor vi gerne vil have det. Ja jeg skal
dog ikke helt glemme, at der jo faktisk er
skudt noget deroppe i forsommeren. Der er
reguleret en rævehvalp.
Pbv.
Brian Lichon
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Salg, reparation og lovpligtig service
af alle typer kraner og taljer.
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Mindre firma
med stor erfaring

offset-digitaltryk

Se også brugte taljer på www.jyskkranservice.dk
Tlf. 24 67 55 81 • svarer hele døgnet!

Strandvejen 35D · 9000 Aalborg · Tlf. 98 13 42 25
Fax 98 12 71 49 . E-mail: mail@j-tengstedt.dk

Hundemad
fra SKYTTENs
Rene naturprodukter!

· Vi kommer overalt i
·

Danmark hver uge
Ring nærmere oplysninger
om vore produkter,
ekspeditionstider og priser
på tlf. 70 26 26 78

SKYTTENs
HUNDEFODER
Luneborgvej 105A
9382 Tylstrup
www.skyttens.com
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Nyt fra riffeludvalget
Forårets skydninger er ovre, og vi mangler
kun en skydning i efteråret, men det er med
beklagelse at jeg ser tilbage på forårets
skydninger, da der møder alt for lidt op. Vi
er ca. 450 medlemmer, hvor der kun har
været 71 til indskydning på vores skydedage, og ca. halvdelen er gengangere. På
vores ’sjov lørdag’ var der forskellige skiver
og skydning på 200m. Det var desværre
ikke interessant nok, da der kun kom 23
skytter på en hel dag. Vi hører gerne fra jer
hvis vi kan gøre det mere interessant. Vores
sidste skydning er 20/9. Da der er riffelprøve den dag så kom i god tid.
Der har også været arrangeret tur til
Korsholm skydearena med to hold. På skydearenaen kan du skyde inden døre, (biograf) med egen riffel og ammunition.
Opleve naturtro jagtscener fra hele verden,
mens du træner dine skydefærdigheder på
både stående og løbende vildt, så du bliver
en bedre skytte næste gang du tager på jagt.
Det var en meget spændende dag, alle var

meget tilfredse og flere af os har været dernede igen. Hvert år er der terræn skydning i
Tranum, det er en udtagelse skydning til
DM i jagtfeltskydning, i år havde AOJ sendt
et hold af sted. Målene står på 50m - 300m
og der er forskellige skiver, skydestillinger
og tid på hver post, for eksempel frøken
hjort, buk i rapsmark osv. Det er en meget
spændende bane der bliver lavet hvert år.
Hvis du skulle være interesseret så foregår
det hvert år sidste søndag i Juni, hold øje
med jæger.

Omegnsjægeren søger

skribenter og fotografer

Danmarks flotteste lokalforenings blad, søger aktive
medlemmer der har stor lyst til at skrive eller fotografere
til foreningsbladet.
Omegnsjægeren udkommer fire gange årligt i ca. 550
eksemplarer.
De nye medarbejdere vil indgå i
et nyt bladudvalg, der forventes at
mødes ca. fire gange årligt.
Fjer og blæk stilles til rådighed
Yderligere oplysning hos
Michael Larsen 98 38 11 79
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Returadresse:
Benny Sørensen
Hedeageren 24
9230 Svenstrup

.ORDJYLLANDS STRSTE UDVALG
INDENFOR VÍBEN AMMUNITION
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