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16. årgang

1-2-3 på stribe i Sostrup...
Lørdag aften d. 6. juli kl. 20:20 skød Anders en flot 6-ender og kl. 21:22 skød Evi, som
er nyjæger, sin første buk som ligeledes er en flot 6-ender. Jeg ville også gerne deltage
i festlighederne, så da der kl. 21:55 kom en afskuds buk frem skød jeg denne. En rigtig
fin aften i Sostrup med tre bukke på 1½ time, det kommer vi nok ikke til at opleve igen.
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Så er sommeren ved
at være overstået, men
endnu har vi rigtig flot
sommervejr, og håber
at det varer ved en tid
endnu.
Der er ikke længe til at
jagtsæsonen starter, og
når I får dette blad er
både andejagt og jagt
på kronhjort startet d. 1 September.
Andejagt er jo traditionelt i foreningen på
Kytterne, og kører som altid, men som noget nyt har vi fået kronvildt i St. Restrup
skov, og der må jages på hjort som er større
end 9 takker over 2 centimeter i sprosserne.
Jeg havde selv fornøjelsen af at sidde i en
skydestige den sidste dag i Juni om morgenen, fem minutter efter solopgang kom der
2 hjorte ud i lysningen og stillede sig 20
meter foran stigen, det var en 6 takker, og
en ihvertfald 10, måske 12 takker, de var
begge i bast på dette tidspunkt, jeg havde
vinden lige over mod hjortene, og prøvede
at få mit kamera op af lommen, men de fik
fært og fortrak stille ind i skoven igen, så
desværre ikke noget billede.
På nuværende tidspunkt ved vi ikke om
haren bliver frigivet til jagt igen i Himmerland, men der må jo komme en udmelding
fra Vildtforvaltningsrådet, da den nuværende særfredning står til udløb d. 30 September 2013, men dette får vi styr på inden
vi starter på vores jagter.
Vi står lige nu over for en ny og spændende jagtsæson, hvor det også bliver spændende at følge vores nye konsortium oppe i
Kollerup Plantage, hvor der netop er blevet
frigivet jagt på dåvildt i December måned,
og vi er blevet tildelt en kvote på 5 dyr,
og dette giver jo absolut nogle nye muligheder.
Jeg vil ønske alle en god jagtsæson, pas
godt på jer selv og alle jeres jagtkammerater når i kommer ud i naturen.
Knæk og bræk til alle.
Jørgen Balser Jakobsen.
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Aalborg og Omegns Jagtforening

Generalforsamling
tirsdag den 8. oktober 2013
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af protokol
3. Beretning om foreningens virke
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent (.Orientering.)
6. Valg af hundeudvalg På valg er:
		
		
		
		
		

Brian Lichon
Jens Hvass
Benny Elmengaard
Jens Todberg
Jesper Klausen
Mie Væver

7. Valg af riffeludvalg På valg er:
		
		
		
		

Poul Jacobsen
Rene Andersen
Benny Sørensen
Casper Henriksen
Jørgen Balser Jakobsen

8. Valg af repræsentanter til kredsmøde i 2014.
9. Valg af revisorer
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10. Eventuelt

På valg er: Karl Henrik Woldum
Poul Eriksen

Ande- og gåsejagt
Som du måske har læst andetsteds her i bladet, var der her mulighed for at få lært noget
om fremgangsmåderne når man skal jage
ænder og gæs. Hvis du ikke tidligere har
stiftet bekendtskab med foreningens areal
Kytterne, er du hermed inviteret til at deltage i den årlige rundvisning med efterfølgende aftentræk efter ænder og gæs, og her var
så muligheden for at efterprøve nogle af de
indhentede oplysninger. I år bliver det lørdag den 21. september.
Vi mødes på p-pladsen for enden af Kytternevej kl. 16.30. Her vil jeg kort fortælle
om Kytterne, og det at drive jagt på Kytterne. Det er et areal som i rigtig mange år
har været et fortrinligt sted til andejagt, og
som rigtig mange medlemmer gennem årene har benyttet sig af. De senere år, i takt
med stigningen i antallet af gæs, er arealet
også blevet et ganske fornuftigt areal når det
gælder gåsetræk. Et spændende og til tider
også udbytterig jagtareal til yderst fornuftige penge. I sidste sæson var prisen for et
jagtkort til arealet kr. 200, for hvilke man
kan komme og gå lige så meget man har
lyst til. Billigere jagt tror jeg man skal lede
længe efter, og finder man det, er der nok
intet vildt.
Men som sagt er turen fortrinsvis for medlemmer som endnu ikke har været på Kytterne. Øvrige medlemmer kan deltage i det
omfang der er plads, og skulle der stadig
være ledige pladser, skal interesserede som
endnu ikke er medlem af vores forening
også være meget velkomne. Efter en snak
og en rundvisning, der har til formål, at vise
jer de opstillede skjul, men ikke mindst at
vise jer hvor det er fornuftigt at bevæge sig
rundt, og hvor man bestemt ikke skal gå hen
en mørk efterårsmorgen, når vi atter tilbage
til P-pladsen hvor der vil være lidt forfriskende til halsen, mens vi lige tager en snak
om hvad der måtte vise sig af spørgsmål. Efterfølgende vil vi trække lod om rækkefølgen til at vælge skjul til aftenens trækjagt.
Medbring jagtgevær, gyldigt jagttegn, fornuftig påklædning, minimum skridtstøvler
og gerne kikkert. Skulle du have hund, er
den selvfølgelig også meget velkommen.
1½ time efter solnedgang, pakkes der sam

men, og vi mødes atter på P-pladsen for lige
at opsummere aftenens oplevelser, og evt.
beundre den flotte vildtparade i billygternes
skær.
Tilmelding til undertegnede på mail til
a-o-j@live.dk , i undtagelsestilfælde på tlf.
40477418, hvortil også spørgsmål kan stilles. Sidste tilmeldingsfrist er søndag d. 22.
sep.
Denne dag vil Kytterne være lukket for foreningens øvrige medlemmer fra kl. 12.00 og
resten af dagen.
Brian Lichon
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Fortryder man det skud
man ikke afgiver?
Jeg sov ikke meget - natten til den onsdag,
hvor jeg var inviteret med på jagt. Jeg roterede rundt i sengen og gennemlevede enhver tænkelig situation, som jeg forestillede
mig, at jeg kunne opleve på bukkejagten.
Nyjæger og med et dugfrisk riffeltegn, var
det nu slut med at være med på jagt uden
våben. Nu var jeg jo rigtig jæger. Jeg gennemgik våbensikkerhed igen og igen, samt
mit nylærte jægerlatin. Når jeg nu skød den
første buk, skulle jeg jo imponere de erfarne
jægere til punkt og prikke. – Jeg var klar til
jagt - meget klar!
Der sidder vi så, nyjægeren og den erfarne
jæger på aftenpost. Det skal nævnes, at den
erfarne jæger havde brugt det seneste år, på
at træne mig til denne situation. Stolt så han
på mig, da jeg tog min Schulz og Larsen
over skulderen og begge havde vi store forventninger til denne forårs aften.
Efter kun 5 minutter står der en meget fin
buk. Problemet var bare, at den stod lige 30
meter over på naboens revir. Uanet at vi var
der, fik vi mulighed for at observere bukken. Jeg benyttede anledningen til at træne
afstand og hvornår jeg ville afgive skud –
når og hvis den stod på vores revir. Jeg var
helt opslugt af bukken, der tilsyneladende
ikke havde tænkt sig at vende om. Jeg ænsede ikke omgivelserne omkring mig, før jeg
mærkede et puf i min side ”Der står et dyr
på mit revir”….. efter få sekunder lød det,
”Det er en buk – skyd den”.
Der stod bukken - på 100 meter. Jeg lagde
riffel på skydestokken, jeg afsikrede, jeg
fandt bukkens forben og op midt på bladet.
Mit hjerte bankede af spænding, og jeg kunne ikke få ro på riffelen. Bedst som jeg har
lært, tog jeg en dyb indånding og skulle til at
ånde halvt ud – og lige dér sprang bukken.
Bukken sprang imod os, stillede sig med siden til – nu var bukken på 80 meter. ”Skyd
” lød det igen fra ham. Igen holdt jeg riflen lige på bladet, men trådkorset fulgte mit
hjerteslag. Jeg tog en dyb indånding, og
nåede denne gang at ånde ¼ ud, før bukken igen sprang. Alt dette sker i løbet af få

sekunder, men på trods det, nåede jeg at få
følelsen af at have nedlagt min første buk.
Bukken sprang igen imod os og var nu på 60
meter. ”skyd” lød det, denne gang lidt mere
bestemt. Bukken stod lidt skrå og jeg fik
sagt – ”den står ikke rigtigt”. Netop som jeg
sagde det, stillede bukken sig perfekt, og jeg
fandt igen bukken i kikkerten. Denne gang
nåede jeg ikke engang at tage en dyb indånding, før den igen sprang – lige imod os.
Den erfarende jæger piftede, bukken stoppede med ét op på 50 meter, og så var jeg
klar over, at dette var min sidste chance.
Mit hjerte bankede der ud af, hele oplevelsen var så intens og gik lige i blodet på mig.
Jeg fik bukken på kornet - dyb indånding
og halvt ud. Jeg fik ikke afgivet skud, da
jeg var så fokuseret på ikke at anskyde. Jeg
blev nu klar over, at jeg godt kunne holde
riflen stille, på trods af mit bankende hjerte og gjorde derfor sammen øvelse. Jeg var
så sikker på, at nu ville jeg nedlægge min
første buk. Dyb indånding og så….. Ja så
sprang bukken igen.
Der lettede jeg på hatten og tænkte, ”min
kære buk, du vinder og vi ses i morgen tidlig igen”. Mine tanker blev så afbrudt af
skuddet fra den erfarne jæger – min læremester, der skyder bukken i perfekt lunge
skud på 40 meter. Jeg så, hvordan lungen
blev skudt ud og bukken sprang og lagde sig
der i græsset.
Der lå min buk i græsset. Min buk - men
ikke mig der havde afgivet skud. Der var
helt stille og jeg gennemgik forløbet igen
og igen.
”Hvorfor skød du ikke?” blev der stille
spurgt. ”Jeg kunne ikke få ro på min riffel”
– svarede jeg mens jeg slog blikket ned i
græsset. ”Men du fik jo ligesom 4 chancer?”
– Lige der valgte jeg ikke, at svare på den
slags- salt i såret kommentar.
”Skulle jeg ikke have skudt?” lød det fåmeldt fra den erfarne jæger. Følelser af, at
jeg havde bukken lige der og så alligevel
ikke - haglede ind over mig.
”Skulle jeg ikke have skudt?” lød det igen..
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”Fortryder man det skud
man ikke afgiver?”
”Det var jo min buk sagde jeg nedtrykt”,
dog mest af alt skuffet over mig selv.
Alle de følelser der brusede gennem mit system, fyldte hele jagt reviret. Jeg tror, han
blev lidt rådvild og ikke vidste hvordan han
skulle håndtere situationen. ”Jeg går lige
over og ser om bukken er helt over det” sagde han. ”Helt over det?” tænkte jeg – du har
jo lige skudt lungen 2 meter ud på den anden side, vel og mærket min buk’s lunge..”

Bukkefeber eller ej?
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Det er så her - jeg igen vandt respekten for
en rigtig jæger. Han gennemgik oplevelsen
med mig igen og igen. Spurgte ind til enhver
detalje, for at gennemgå og analysere forløbet. Jeg var overbevist om, at bukkefeberen
havde ramt mig, og at jeg aldrig vil kunne
afgive skud til andet end en skydeskive.
Oplevelsen blev gennemgået og jeg fik en
forståelse for, at der ikke var tale om bukkefeber. Jeg var fyldt med spænding og gjorde
det rigtige, jeg afstod for at skyde – fordi
jeg ikke havde sekunder nok, til at få ro på
vejrtrækning.
”Du er en dygtig jæger” sagde han, du afstod for at skyde, fordi du ikke var sikker.

”Man fortryder ikke det skud - man ikke afgiver” – Hvad er det for noget fis, tænkte jeg
- min buk blev skudt af en anden - så selvfølgelig fortryder jeg, at jeg ikke fik skudt.
I samtalen blev jeg så gjort opmærksom på
de konsekvenser, der kunne opstå, hvis jeg
ikke var sikker og derfor anskød. Jeg kunne
så gå den halve nat med Schweisshund, for
at finde min første buk. En sådan oplevelse,
ville måske betyde, at jeg fremadrettet ville
få problemer med at skyde igen.
Jeg er nu kommet til erkendelsen af, at det
hele var en fantastisk oplevelse. Jeg er faktisk glad for, at jeg i den situation hvor bukken står foran mig, vælger sikkerhed frem
for alt andet. Jeg er nyjæger og skal bruge
lidt flere sekunder, før skud afgives. Jeg har
brugt alle muligheder for at komme på jagt
siden og jeg ved og tror på, at ”min buk”
lige pludselig står der. Der vil jeg afsikre,
lægge riffel på skydestok, holde lige på bladet, dyb indånding og halvt ud og så afgive
skud. Dér vil min første buk ligge sig, og så
er det min tur til at få taget et billede af min
buk og mig.
Jeg er klar til jagt - meget klar.
Evi Risdahl, nyjæger

Den nye
jægers
første buk
Den faldt mandag aften kl 22.18. Men hele
historien startede allerede søndag aften.
Søndag aften var det dejligt vejr med let
blæst. Jeg fik område 3 hvilket jeg var ganske godt tilfreds med. Efter at havde pürchet
lidt rundt og siddet lidt i stige 3 A forsatte
jeg ned til den store lysning hvor der nogle
gang er en lille sø. Her placere mig her højt
på en bakke med hvad jeg på da værende
tidspunkt mente var et godt udsyn. Her sad
jeg godt gemt mellem juletræer og ventede.
Pludselig kl. 21.30 kom en fin gaffel buk
frem i den ene side af lysningen. Lidt forlangt væk til skud. Jeg pürchede mig tættere
på for at komme på skudhold. Men netop
da jeg var kommet på plads gik bukken lidt
mere mod lysningens midte og det grønneste græs. Med pulsen oppe på de 180 pürchet
jeg videre for at komme ind på skudlinjen.
Endnu en gang på plads. Og en gang mere
flyttede bukken sig og et træ kom i vejen for
skud. På den igen. Men denne gang blev jeg
opdaget. Bukken brølede og var væk. Så det
blev kun til nogle og 50 myggestik den aften.
Hele mandag gik jeg og tænkt på jeg havde pladceret mig dårligt til skud og ærgrede mig over at jeg ikke havde fået en buk
med hjem. DMI havde lovet overskyet med
byger hele dagen og det holdt sand. Da jeg
kom hjem fra arbejd gennemblødt var der
ikke meget lyst til at tage på jagt den aften.

Men tanke om den fine gaffel buk og et håb
om opklaring gjorde at jeg tog chance efter
at havde overtalt kærsten til at være væk to
aftnerne i træk.
På vej fra Ålborg i konstant regn vejr faldt
håbet om en dejlig jagt aften med en buk
med hjem.
Startede med at gå til lysningen og finde
det helt rigtig sted jeg kunne ligge med god
oversig fin riffel støtte. Herefter forsatte jeg
med en god pürch dog uden at se nogle dyr.
Jeg vendte tilbage til lysningen 2 timer før
sol nedgang for at være plads i god tid. Vejret var nu blevet rigtig fint med klar himmel
og lidt aften sol. Jeg havde tidligere fundet
en rigtig fin bakke med udkik over hele lysningen ind og udgang. Hvad der først synes
at være et helt perfekt skjul viste jeg efter
en time tid at havde en noget ubekvemmelig
ligge stilling og jeg sendte en nogle tanke til
en blød skydestige. Jeg ventede og ventede
og netop som jeg var ved at give op lige før
sol nedgang kom han frem fra venstre side
af lysningen. Glad gik han frem mens han
stoppede for spise græs. Mit hjerte bakkede
hurtig og kraftig. Pga. adrenalinen var det
vært at holde riffelen så stille som jeg gerne
ville. Jeg ventede og ventede på han kom
længere ind mod midten af lysningen og tæt
på mig. Så bestemte jeg mig for at skyde og
det led et brag. Noget hører end min riffel
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normalt lyder. I min fokus på bukken havde jeg glem at tage hørerværne. Tilbage til
bukken som faldt om på stedet. Dejligt så
var det et godt skud. Men 2 sek efter rejste
den sig og løb i en bue rund i lysning med
retning af skoven. Pis havde jeg ikke ramt
den godt nok…. Jeg satte mig på mine finger i 10 min som jeg har lært man skal med
fokus på der hvor den var fladet sidst. Jeg
mærkede hvorfra jeg skød hvis jeg skulle få
brug for en scheisse hund.
Jeg gik frem mod der hvor bukken først var
faldet. Det blev svært at finde når man lige
pludselig står i det høje grønne græs i tusmørket. Jeg var helt sikker på det var lige
der den var faldet. Men ingen tegn til noget.
Så kommer man pludselig i tvivle.
Jeg besluttede derfor at gå i den retning hvor
bukken var faldet i om anden gang inden det
blev helt mørk. Og der ca. 15 m. fra hvor
den først gang var faldet lå dø af et godt
skud lige over skulder bladet og ud lidt længere ned på brystkassen. Dejligt min først
buk var faldet. Glæden af endelig at havde
skudt den bredte sig i kroppen.

Men pludselig opstod tanken den skal jo
brækkes. Det lærte jeg da ikke noget om
da jeg tog jagt tegn. Jeg havde set lidt på
youtub om hvordan det kunne gøre. Så frem
med jagtkniven også i gang. Det viste sig
at være et lung skud. Jeg kom i problemer
da spiserør og luftrør ikke var løse og derfor kunne jeg ikke trække organblokken fri.
Der var ikke blevet vist noget på youtube
om hvordan man fik fik luftrør fri . Til alt
held kom der kort tid efter to mere erfarne
jager forbi da de havde hørt skuddet og ville se hvad der var faldet. Ville gerne hjælpe
og give gode råde angående brækningen og
buks videre opbevaring.
Ja sådan ca. gik det til at den nye jager fik
sin første buk med hjem.
Har de sidste par dage haft god hjælp af rådene fra klub aften med flåning og partering
så en stor tak til Aalborg Og Omegns Jagtforening.

En lille beretning
om min første buk
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Her er lige en lille fortælling om min oplevelse af at skyde den første buk.
Det hele startede med, at en god ven gav
mig et tilbud om at komme op og skyde en
buk hjemme på hans eget revir. Et tilbud jeg
ikke kunne takke nej til. Jeg tog derud ved
tyve tiden, og jeg fandt mig et godt sted at
sætte mig tilrette. Der sad jeg så og ventede.
Efter en god time skete det så; han dukkede op ud af ingenting, og der stod han. Jeg
havde nok ikke i min vildeste fantasi troet,
at man kunne få det sådan. Jeg rystede over
hele kroppen, og mit hjerte galoperede. Jeg
lagde an til at skyde 4 gange, inden det afgørende skud faldt. Og der lå han så. Han
faldt lige i skuddet og forendte på samme
sted. Det var hermed en lille beretning om
den hidtil fedeste oplevelse, jeg har haft i
mit korte jægerliv.
Med venlig hilsen
Michael Stougaard.

Markus Frost

Kort nyt !
Kytterne og Nørholm

Selv om jagten på ænder og gæs er startet
kan du stadig nå at løse et jagtkort til disse
2 områder.
Kytterne koster i år 250,- kr.
Nørholm koster i år 200,- kr.
Beløbet skal indbetales på regnr. 9280 kontonr. 4565789339 og er kun et tilbud til foreningens medlemmer.
Har du en jagt kammerat der kunne tænke
sig at komme med, så kontakt mig for en
løsning.
Kvitteringen for indbetaling med navn skal
medbringes ved jagt på områderne.
Kasserer Benny Sørensen

Riffelskydning

Skydevogn 2013

Søndag d. 15. september afholder vi igen
et arrangement med skydevognen fra Danmarks Jægerforbund, hvor vi vil få en kvalificeret vejledning i flugtskydning.
Der bliver instruktion til hver enkelt deltager, og du vil få at vide lige hvad der skal
ændres i din skydeteknik, for at du bliver
bedre til at ramme, til fordel for dig og ikke
mindst vildtet.
Arrangementet starter kl. 9.00 og du kan
deltage ved at ringe eller maile til undertegnede senest d. 9. september.
Mail: balser@jakobsen.mail.dk
Tlf. 22 32 42 40 / 98 32 64 40
Jørgen Balser Jakobsen

Husk at vi har riffelskydning søndag den 15.
september fra kl. 9.00.
Så mød op og få kontrolskudt /indskudt eller få trænet et par skydestillinger.
Vi skyder på 100 meter til klokken 12.00 –
derefter rykker vi ned på 200 meter og skyder så længe der er skytter – dog ikke senere
end til kl. 16.00.
Skydningen foregår på de nyrenoverede baner i Hvorup og det koster 40 kr. pr. skytte.
Der kan købes øl/vand og pølser.
Riffeludvalget
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Afslutning
på årets
hundetræning
Den 8. juni havde vi den afsluttende prøve I åben klasse vandt Kurt Christensen med
for vores hundetræning. Vi havde i år des- kleiner münsterlænderen Madi, som fik en
værre ikke held til at lokke så mange af huse. 2. præmie.
Dette skulle selvfølgelig ikke få indflydelse Og endelig var der i år konkurrence om
på hvor hyggeligt vi fremmødte skulle have hvem der kunne gøre sig i veteranklassen,
det. Jeg havde sædvanen tro inviteret nog- der var for en gang skyld mere end en hund i
le gamle kendinge og en enkelt ny dommer denne klasse. Her løb Daniel Luther og hans
til at komme og sætte deres præg på dagen. FT spaniel Fagus med sejren og en 1. præVi havde igen i år været heldige med vej- mie. Peter S Jensen og hans breton Marki
ret. En skøn solskinsdag med let vind, som fik andenpladsen og også en 2. præmie.
gjorde det muligt for de deltagende hunde Jeg vil her gerne benytte lejligheden til at
at få glæde af deres næser. Som ved tidli- takke de fremmødte og deres familier, for at
gere lejligheder, havde vi igen i år sat en gøre dagen til en rigtig fornøjelig dag. Ligegris over trækullet, så der var lagt op til den ledes vil jeg gerne sende en tak til de invistore skønne middag, når vi kom så langt. terede dommere, som på sædvanlig vis gav
Denne dag var som de plejer at være, nogle de deltagende hundeførere gode råd med på
af deltagerne bliver grebet af nervøsitet, og vejen, så de kan komme videre med trænindet har det jo med at smitte af på hundene, gen. Vi ses nok igen næste år.
hvorfor der jo nemt bliver vendt op og ned
på hvem der på dagen bliver den bedste.
Brian
Hvis vi lige skal nævne nogle af de bedste,
blev vinderne i unghundeklassen følgende: Niels Pedersen med labradoren Chivas,
Rorgross_2x27
Christian
Præstegaard med02/03/09
kleiner münster- 14:15 Side 1
lænderen Rico.

Ræ

Grav-let Rævesnu..... hurtig

nedgravning af rævegrave i lukkede
plastdrænrør.
Ø 200mm - 20 meter pr. rulle.
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mad med mere

Vi tager naturligvis hensyn
til natur og miljø...
Tryksager med omtanke !

Tlf.: 7022 4142 - www.solografisk.dk

Slagter Ole
Skrågade 5 - 9400 Nørresundby - Tlf. 98 17 28 37

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
14
10
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Returadresse:
Benny Sørensen
Hedeageren 24
9230 Svenstrup

Bornaghi 12/70 28 gr.
str. 3-4-5-6
1 æske 25 stk. 79,Ta 10 æsker 699.- spar 100.-

Bornaghi 12/70 36 gr.
str. 1-2-3-4-5
1 æske 25 stk. 99.Ta 10 æsker 899.- spar 100.-

Bornaghi 12/70 32 gr.
str. 1-2-3-4-5
1 æske 25 stk. 89.Ta 10 æsker 799.- spar 100.-

Bornaghi 12/76 28 gr.
str. 1-3-5
1 æske 25 stk. 119.Ta 10 æsker 999,- spar 190.-

Aalborg:

Bornaghi 20/70 25 gr.
str. 3-4-5
1 æske 25 stk. 99.Ta 10 æsker 899,- spar 100.-

Brønderslev:

Markedsvej 136, 9700 Brønderslev, Tlf.: 96450300

www.solografisk.dk

Gugvej 138, 9210 Aalborg SØ, Tlf.: 96330300

