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Så er bukkejagten godt 
i gang for de fleste, 
desværre er det ikke 
lykkedes for mig selv 
at nedlægge en buk 
endnu, men for den 
optimistiske er håbet 
stadig lysegrønt.
Der er i skrivende 
stund nedlagt 7 bukke 
i St. Restrup, og 3 i Kollerup plantage, og 
der er kun gået 14 dage af bukkejagten.
Foreningen er stadig på udkik efter nogle 
nye jagtarealer, og har været ude at kikke 
på flere, men de har ikke lige været vel-
egnede til det behov, som vi mener vi har, 
men der er i skrivende stund gang i et nyt 
areal, som der kommer flere oplysninger 
ud om, hvis det skulle lykkes at komme 
overens omkring dette.
Foreningen har som vanligt deltaget i Dan-
marks Jægerforbunds repræsentantskab i 
Kolding, dette var i år lørdag d. 9 maj, der 
var ikke de store emner på dagsordenen, så 
vi kom afsted i bussen hjemad kl. 16,00.
Nogle få dage forinden havde finansmi-
nisteriet underskrevet købsaftalen om at 
købe Kalø, og her bygge det nye Jagtens 
Hus, men herom kan I se meget mere inde 
på forbundets hjemmeside, under punktet 
Jagtens Hus, både hvor langt vi er nået, og 
hvad planerne er for fremtiden.
Vi har i foreningen valgt at lave et eller to 
kurser i jagtledelse, og hjælpernes rolle på 
fællesjagter, således at vi kan gøre alt for at 
undgå uheldige episoder på disse, kurserne 
kommer til at ligge i September, og der vil 
være artikel andetsteds i bladet omkring 
dette.
Til slut vil jeg ønske alle jægere en god 
bukkejagt i resten af sæsonen, samt øn-
ske alle medlemmer og deres familier en 
forhåbentlig god, varm og lang sommer, 
således at vi er udhvilede og klare til ef-
terårsjagterne.
Knæk og bræk til alle.

Jørgen Balser Jakobsen.
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Bukkejagt i St. Restrup 2015
Så blev det endelig d. 16 maj, jeg havde i år 
fornøjelsen at have vundet en morgen plads 
og vi mødtes ved savværket kl. 04.00 til lod-
trækning. Det er altid spændende, jeg havde 
været ude at kikke efter bukken og viste at 
der var buk i 1 – 3 og 4, men det var jo ikke 
sikkert at jeg fik en af de områder. Jeg var 
så heldig at blive trukket som nr. 3 og selv 
om der ikke er dårlige områder så ville jeg 
da helst i en af de områder hvor jeg havde 
set bukken, så det blev nr. 1 i den stige som 
lige er blevet flyttet.
04.50 var jeg på plads, det blæste en rigtig 
kold vind fra vest men ellers var det helt 
rolig, efter ca. 30 min kommer der en hare 
op af vejen lige foran tårnet ”rart at blive 
underholdt” der sker altid noget, men sta-
dig ingen buk. Ca. 20 min. senere kommer 
ræven fra venstre med en fugl i gabet, mere 
underholdning men stadig ingen buk, kl. 
06.05 må jeg overgive mig! Jeg ryster af 
kulde så beslutter at pürsche op langs stien 
(der hvor skytterne står for) måske kan jeg 
trykke en buk over til naboposten i område 
2. Så op af sporet og højre om op til golfba-
nen, stadig ingen buk. Lidt rekognoscering 
og så tilbage samme vej. Kl. 06.30 igen i 
tårnet, men stadig ingen bu…k, øh jo der er 
han jo, godt nok på den anden side af nogle 

buske men, vente, vente væk. Nej det vil-
le jeg have set så vente og der er han, lidt 
til venstre så kommer han frem mod mig,  
ca. 130 m.  men med et træ for, vente han 
må til højre eller venstre håber ikke han går 
tilbage. Rifflen er klar og 07.03 går han til 
venstre og jeg slipper kuglen. (I øvrigt den 
første mod dyr, med lyddæmper) og ser ham 
gå ned i skuddet.  Dejligt, har glemt alt om 
kulde og anden underholdning, efter ca. 5 
min. over til bukken og konstaterer at han er 
ramt af en perfekt bladkugle. Så… det bar 
min bukkejagt i St. Restrup skov 2015 (2ti-
mer og 3 min)

Knæk og bræk til alle jer som endnu ikke 
har skudt buk, jeg ved der er flere!

Søren Christensen

Beretning Kollerup Plantage

Der blev skudt endnu en buk denne morgen
af Bjarne Andersen i område 8 samt
d. 19. maj af Finn Henriksen i område 6 
d. 20. maj af Flemming Madsen i område 2
d. 20. maj af Peter Aaen i område 4
d. 21. maj af Hans Jørgen Sørensen i område 1
d. 24. maj af Casper Henriksen i område 5
PS. Skød endnu en buk d. 17. maj i mit stykke 
oppe ved Pajhede, så der en fin start.

Vi er som alle ved godt i gang med årets 
bukkejagt. Sædvanen tro har det været 
en stille start i plantagen. På nuværen-
de tidspunkt, 14 dage henne i sæsonen 
er der nedlagt 3 bukke. De 2 har været 
etårs bukke, og den sidste en rigtig fin 
seksender. Vi ligger derfor på samme 
stade som sidste år, hvor der også på det-
te tidspunkt var skudt 3 bukke. Det har 
dog knebet lidt mere med beretningerne 
fra dette års bukkejagt. 
Nu er bukkejagt jo selvfølgelig andet 
end det at skyde buk. Som det fremgår af 
forsidebilledet, og billedet her i artiklen, 
er der mange andre skønne oplevelser 
når vi er derude. God sommer

Brian Lichon
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Bukketræf årgang 2015
Vi kommer ikke rigtig i gang med bukkejag-
ten, før vi har været til det fælles bukketræf 
i Jægerhuset. Som de tidligere år, var de 3 
foreninger atter vært ved årets bukketræf. 
I år var det Limfjordsjægerne som havde 
ansvaret for selve afholdelsen. Der var i år 
pænt med bukke på parade. Ikke færre end 
10 bukke var lagt frem til parade. Skønt at 
se, at der efterhånden også kommer bukke 
som bare har givet en god oplevelse, men 
måske ikke den største opsats på væggen. 
Det er jo som ved vores eget ”kom med 
din buk” arrangement det at høre de gode 
historier der giver en god sammenkomst. 
St. Restrup var atter repræsenteret ved Sø-
ren Christensen, og kunne jo have haft en 
buk mere med, men Bjarne valgte at køre 
hjem med sin fra skoven. Benny Vejlgaard 
havde ikke morgenpürch i Kollerup, hvilket 
selvfølgelig var medvirkende til at der ikke 
kunne leveres buk derfra. En god morgen 
som sædvanligt.

Brian Lichon



6



7

Rågeaften
Som det har været en tradition i mange år, 
har vi også i år deltaget i rågeregulering i de 
kolonier, der ligger i Aalborg og nærmeste 
omegn.  
Reguleringen i år var besværlig på mange 
fronter – ikke mindst vejret – regn og blæst 
er ikke det bedste når man er ude for at 
spotte rågeungerne. Men også helligdagene 
som faldt i perioden – begrænsede antallet 
af skydedage, helt nøjagtigt var der kun 12 
mulige skydedage før Klaus Godiksen valg-
te at stoppe reguleringen.
Med over 50 der havde ønsket at komme på 
regulering, har ikke alle fået opfyldt deres 
ønsker/forventninger, da vi kun må stille 
med 2 jægere pr dag.
Men når det er sagt så har 26 fra foreningen 
haft mulighed for at deltage i reguleringen, 

og få ondt i nakken, samt deltaget i hygge-
ligt samvær med andre jægere.
En stor del af jægerne deltog også i Aalborg 
kommunes arrangement, den 19 maj i og 
omkring Infohuset i Østerådalen i Aalborg. 
Her fortaltes der om rågen som nytte og ska-
defugl,  der var hundeopvisning, jagthorns 
musik, fremvisning af Jægerens våben og 
hjemmelavede knive, og ikke mindst blev 
der uddelt nyskudte og grillede rågebryster. 
Der var lovet massivt regnvejr, så fremmø-
det var noget mindre end det plejer at være, 
men så var der rigelige smagsprøver til alle, 
og heldigvis ventede regnen med at komme 
til alle var gået hjem.
Så det blev en skøn aften for de fremmødte.

Michael Thorhauge
-Nyt Bestyrelsesmedlem i Aalborg og om-
egns Jagtforening- 
Siden jeg var en bette knægt har jeg væ-
ret med min far når han og hans kammerat 
skulle ud på andejagt, min far lærte mig at 
nyde naturen, stilheden, livet i skoven og 
skovens dyreliv. 
Jeg fik mit jagttegn i foråret 2008 i 2 forsøg, 
første gang var jeg kun lige fyldt 15 og hav-
de svært ved at holde koncentrationen. 
De første par år med jagttegn blev brugt på 
selskabsjagter i Bodal Jagtkonsortium, v. 
Bodal Gods. Her blev det til flotte fasaner, 
vilde krikænder og en masse gode oplevel-
ser ud i en traditionsrig kultur. Det var også 
her jeg en flot efterårsdag fik lov til at skyde 
mit første stykke Råvildt. I 2012 fik jeg mit 
riffeltegn og kunne så begynder på at dyr-
ke det der hurtigt var blevet en stor og god 
Hobby.
Igen var det på Bodal Gods at jeg en Frost-
klar meget kold Januar morgen fik den store 
oplevelse af en ruddel Kronhjorte, Diana 
tilsmilte mig og i dag har jeg denne flotte 
fyr hængende til minde om en morgen jeg 
aldrig glemmer.

Til dagligt arbejder jeg som Køkkenchef for 
ISS på Aalborg Kaserner og Flyvestation 
Aalborg. Her har jeg ansvaret for driften og 
produktionen til bespisningen af ca. 1500 
personer dagligt. 
Jeg bor i Da Vinci Parken hvor jeg har mine 
2 døtre hver anden uge. 
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Jagthorn 2015
Så er mesterskaberne i jagthorn 2015 over-
stået, det har været rigtig hektisk her den 
sidste 1 – 1,5 måned.
Jeg har i vinterens løb spillet i 2 grupper, 
mandag aften i Åby Blæserne hvor vi er 
10 mand og i Aalborg jægerklubs Es horns 
gruppe.  Vi skulle starte konkurrencerne d. 
22.marts i Viborg hvor kreds 1 og 2 havde 
deres dueligheds og kredsmesterskaber. Ved 
denne konkurrence er der ikke en Es horns-
klasse men alle horn er stemt i Bb, uden 
ventil. Vi havde naturligvis valgt at stille 
op i guld og alle mand var med. Opgaven 
bestod af 4 jagthornssignaler og et valgfrit 
nummer, konkurrencen gik rigtig godt selv 
om en af deltagerne valgte at blæse ”Gåsen” 
samtidig med at resten af gruppen spillede 
noget andet. På trods af det fik vi vores guld-
mærke og blev også kredsmester i kreds 1, 
vi blev dog slået af Vestjysk blæserlaug med 
ganske få point, det skal her nævnes at vi i 
gruppen har fundet en ny spillelærer og det 
har virkelig gjort noget ved gruppen.
Næste udfordring var så DM i jagthorn 
(Forbundsmesterskaberne) som i år skulle 

afvikles på herregården Kærsgaard som lig-
ger nær Brænderup på fyn. Her var opgaven 
2 frie og to bundne signaler. Vi havde Elgen 
og kronhjorten som de bundne signaler og 
havde valgt Åby blæserfanfare samt Jagt-
horns serenaden som de frie musikstykker. 
Ved dette mesterskab er der også en 
Es-hornsklasse og normalt plejer vi i 
Es-hornsgruppen at stille 8-10 mand, men 
pga. sygdom mm. fandt vi ud af at det ikke 
var muligt at stille hold så her var ingen 
panik. Ikke før vi nærmede os tilmeldings-
fristen, så… ja, hold da helt op!! Så skulle 
vi alligevel med, endda med et nummer jeg 
kun havde blæst 1 gang før. (Jägers Wander-
liedchen) og så med kun 5 mand (4 stem-
mig) så blev der travlt (spil mandag aften, 
øvning tirsdag, spil onsdag 17.30 – 22.00, 
weekend øvning) nå.. men dagen oprandt 
og vi kørte til fyn kl. 08.00 og ankom kl. 
ca. 11.00.
Efter at vi havde samlet gruppen, fundet tel-
tet, stole mm. (regnvejr) gik vi på øve plad-
sen med Mogens (Spillelæreren) vi stemmer 
og laver nogle små øvelser og melder klar, 
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Mogens giver os de sidste råd. Det skal 
måske lige nævnes at det er andet år med 
Mogens og at vi i sidste sæson vandt sølv 
og rykkede op i A klassen. Der efter var det 
så samme tur med vores 5 mands gruppe 
og med Per Iversen ved roret, opvarmning, 
stemme, afprøve mm. Så var det tid til at vi 
skulle på senen med Bb-hornsgruppen (se 
billede) og det gik faktisk rigtig godt, nogle 
”kloge hoveder” blandt publikum påstår at 
vi vinder. Nå ja. Man siger så meget for at 
gøre andre glade, men det er vores første år 
i a-klassen så..
Derefter er det så Es-horns klassen, kun 5 
mand. Der er nerver på og må da også under 
vejs konstaterer at vi med så få mand er for 
sårbar over for små fejl og ja, det er svære 
stykker.
Det var så det nu skal vi bare lige have pla-
ceringerne, det starter med solo stykkerne 
men pga. sygdom mm. havde vi ikke rig-
tig deltagelse her så kommer grupperne, det 
starter med 3 pladsen, nå det var ikke os, så 

andenpladsen, heller ikke, så blev det ikke 
i år.. 1 pladsen blev …… os, jubii vi vandt, 
øh vi slog dem alle sammen, også Vestjysk 
Blæserlaug som slog os til kredsmesterska-
berne, Guld!!
Der næste Es horns gruppen hvor vi blev 
nr. 2 kun slået af Broby Es hornsgruppen 
og kun med ganske få point, men det gør 
lidt ondt alligevel. Også selv om dommer-
panelet skriver: Højt musikalsk niveau, god 
klang, fine karakter, så blev det i år ”kun” 
en 2 plads.  
Har du lyst til at prøve, så lad mig høre fra 
dig. Der ar andre som har meldt at de kunne 
tænke sig denne form for interesse, om det 
skal være solo, gruppe, konkurrence eller til 
jagt, det bestemmer du selv. Ja hvem ved, 
måske er du med næste år d. 21. maj på Gl. 
Estrup, Djursland det er i hvert fald rigtig 
sjovt.

Søren Christensen    
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Der er jo efterhånden skabt tradition for, at 
foreningen afholder en rundvisning med ef-
terfølgende aftentræk på vores areal på Kyt-
terne. Denne tradition skal der selvfølgelig 
ikke laves om på. I år bliver datoen søndag 
den 27. september. 
Vi mødes på p-pladsen for enden af Kyt-
ternevej kl. 16.30. Her vil jeg kort fortælle 
om Kytterne, og det at drive jagt på Kytter-
ne. 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 stig-
ningen i antallet af gæs, er arealet også blevet 
et ganske fornuftigt areal når det gælder gå-
setræk. Et spændende og til tider også udbyt-
terig  jagtareal til yderst fornuftige penge. I 
sidste sæson var prisen for et jagtkort til are-
alet kr. 250, 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 med-
lemmer som endnu ikke har været på Kyt-
terne. 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-plad-
sen hvor der vil være lidt forfriskende til hal-
sen, 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, for-
nuftig påklædning, minimum skridtstøvler 
og gerne kikkert. Skulle du have hund, er 
den selvfølgelig også meget velkommen. 1½ 
time efter solnedgang, pakkes der sammen, 
og vi mødes atter på P-pladsen for lige at op-
summere aftenens oplevelser, og evt. beun-
dre 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 stil-
les. Sidste tilmeldingsfrist er søndag d. 20. 
sep.
Denne dag vil Kytterne være lukket for 
foreningens øvrige medlemmer fra kl. 
12.00 og resten af dagen.

Brian Lichon

Ny jæger på Kytterne

Ande og gåsejagten på foreningens arealer 
kan i år erhverves for henholdsvis 250,- for 
kytterne og 200,- Nørholm enge. For dette 
beløb kan der frit drives trækjagt i hele sæ-
sonen.
Beløbet skal indbetales på foreningens 
konto i Spar Nord på reg.nr.9280 kontonr. 
4565789339 – der printes så en kvittering 
der sammen med jagttegn SKAL medbrin-
ges på jagt/færdsel på arealerne – vær ven-
lig at påføre indbetaling dit navn, så bliver 
det lidt nemmere at være kasserer.
Der vil på enkelte jagtdage blive foretaget 
kontrol på området – og husk at alle har ret 
til at se andre jægers kvittering på betalt
jagtafgift.

Har du en kammerat du gerne vil have med 
på jagt skal han meldes ind i foreningen og 
betale jagtafgiften, inden han kan komme 
med.
Vi er har alle sammen et ansvar for at områ-
derne ser pæne og ordentligt ud, så tag ven-
ligst dit affald med hjem.

Benny Sørensen tlf. 28404542

Kytterne og Nørholm
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Kort nyt !
Skydning I Hadsund d. 15 august
Igen i år har riffeludvalget lejet skydeba-
nen i Hadsund skydecentre,  nemlig den 15. 
august.
Denne dag mødes vi kl. 09.30, vi giver 
rundstykker og en lille en, tag selv kaffe 
med.
Der skydes fra kl. 10.00 – ca. kl. 16.00
Der vil på dagen være mulighed for kontrol-
skydning på 100 meter, skydning på bevæ-
gelig mål, og mon ikke vi finder på et par 
konkurrencer.
Der er mulighed for at fordrive ventetiden 
med en gang lerduer, som afregnes i klub-
huset.
Der kan på dagen købes mad og drikke i 
skydecentrets klubhus.
Riffelskydningen koster 100, -  og da der er 
begrænset plads, skal der forhånd tilmeldes 
til Rene Andersen på tlf.22446222.

Vi ses - Riffeludvalget

Skydevognsarrangement 2015
Der vil søndag d. 13. september blive af-
holdt et skydearrangement, med Danmarks 
Jægerforbunds skydevogn kl. 09,00.
Der vil i lighed med tidligere år blive indi-
viduel instruktion, og mulighed for at prø-
veskyde forskellige patroner på papirskive, 
patronerne hertil medbringer i selv, da I selv 
ved hvad i plejer at skyde med.
Patroner til lerdueskydningen, kan købes på 
dagen, så disse behøver I ikke at indkøbe 
selv.
Tilmelding til undertegnede senest d. 8. sep-
tember.

Jørgen Balser Jakobsen.

Havfisketur 2016
Der vil i lighed med tidligere år blive af-
holdt en havfisketur fra Hirtshals lørdag d. 
9 april.
Det vil blive en 10 timers tur, med start kl. 
06,00 og tilbagekomst kl. 16,00, prisen bli-
ver kr. 500,00. pr. deltager.
Der kan lejes udstyr ombord, og købes di-
verse grej, men husk fisketegn, da dette er 
påkrævet.
Tilmelding til undertegnede.

Jørgen Balser Jakobsen.

Kursustilbud:

Jagtledelse og
sikkerhed
Vi har i Bestyrelsen diskuteret hvordan 
vi kan højne sikkerheden på vores for-
eningsjagter og er blevet enige om at 
forsøge med et kursusmodul i, Jagtle-
delse og sikkerhed.

Formålet er at give et grundlæggende 
kendskab til og forståelse for almin-
deligt forekommende jagtformer samt 
en grundig indføring i ledelse og plan-
lægning af selskabsjagter. Fokus læg-
ges særligt på sikkerhed, jagtteknik og 
tilrettelæggelse af jagt. Kursisten får 
desuden et kendskab til, hvordan man 
som jagtleder forholder sig korrekt i 
forbindelse med eftersøgning af nød-
stedt vildt.

Vi har derfor lavet aftale med Dansk 
Jægerforbund om 2 kursusforløb her i 
Aalborg lige inden at det går løs med 
fællesjagterne. Der er aftalt at vi afvik-
ler kursus 1, lørdag d. 26.september 
2015 i jægerhuset og kursus 2 søndag 
d. 27.september 2015 

Instruktør:
Jacob Skovmand fra VIP Hunting.

Prisen er:
Foreningsmedlemmer kr. 50,-
(har første ret)    
Gæster (hvis der er ledige pladser
kr. 300,-

Vi starter kl. 08.30 med morgenkaffe 
og rundstykker og der vil være lidt 
mad til middag samt øl/vand.

Du kan stadig nå at tilmelde dig, status 
dd. d. 26.september er udsolgt men den 
27.september er der 17 ledige pladser 
så se at få dig tilmeldt.

Søren Christensen, sch@ccaa.dk
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Rågejagt
for Aalborg 
kommune

Den 18 maj var dagen hvor rågejagten (re-
gulering) startede, i hvert fald for mig. Vi 
mødes som sædvanlig oppe ved skydepa-
villonen i mølleparken til fælles rundstyk-
ker m/tilbehør kl. 08.00 efter Skytte Klaus 
Godiksen havde kontrolleret jagttegn og 
våbentilladelse på deltagerne for vi tildelt 
områder. Jeg får området nede bag ved zoo.
Vejret er forholdsvis godt men det blæser en 
del, der går ikke længe før de første råger 
er nedlagt, men der skal også skydes man-
ge for der er Rågeaften allerede næste aften 
og der skal anvendes min. 500 råger. Det 
går dog forholdsvis godt og der bliver den-
ne morgen skudt ca. 376 råger i områder-
ne under Aalborg kommune. Der var igen 
regulering om aftenen men der deltog jeg 
desværre (pga. jagthorn) Næste morgen er 
jeg igen med sammen en ny medlem i for-
eningen som gerne ville introduceres i råge-

reguleringen. Om det var på grund af vejret 
eller det var jagttrykket dagen før ved jeg 
ikke med der var ikke mange fugle uden for 
reden denne morgen.
Det blev dog til 996 fugle til rågeaftenen 
så der var fugle nok og jeg havde mulighed 
for at få afprøvet mine jagthorns færdighe-
der inden mesterskaberne, der ud over var 
der sublimt hunde arbejde flotte knive og 
lidt om rifler (der anvendes til rågeregule-
ring) Per Iversen leverede smuk hornmusik 
til maden så alt i alt en dejlig aften. Jeg har 
desværre af arbejdsmæssige årsager ikke 
deltaget i andre regulerings jagter. Tag til 
Klaus Godiksen, Fini Ryming, Benny Sø-
rensen mm. for deres arbejde med at tilret-
telægge denne spændende reguleringsjagt.

Søren Christensen
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RævegraveGrav-let Rævesnu..... hurtig
nedgravning af rævegrave i lukkede
plastdrænrør.
Ø 200mm - 20 meter pr. rulle.

Rorgross_2x27  02/03/09  14:15  Side 1

Fisketur 2015
Dagen for årets fisketur indfandt sig. Ugen 
optil havde det blæst rigtig meget, men som 
magi stilnede vejer af fredag og lørdag mor-
gen viste sig som en af de smukkeste. I for-
søget på ikke at være den sidste ankomne 
mødte jeg op kl 5:00 (en time før afgang) 
for kun at finde, at de fleste var mødt op al-
lerede. Dette resulterede i, af vi kunne kom-
me af sted en halv time før planlagt afgang.

Smuk solopgang over Hirtshals

Vi sejlede som vanligt ca 1,5 time ned langs 
kysten forbi Lønstrup og Rubjerg Knude. 
Skipper fandt nogle steder og fiskeriet star-
tede. De første steder var der dog ikke man-
ge fisk, men der blev hevet et par stykke op.

På vej mod nye fiske steder

Der gik dog ikke længe inden skipper fandt 
nogle gode steder med masser af torsk og 
flere hev den ene torsk op efter den anden. 
Så var humøret på plads og vi forsatte med 
at kigge efter gode steder. Dog løb vi ind 
i flere steder uden de store mængder fisk, 
men så løb vi igen i store stimer. Sådan kan 
torskefiskeri også være. Efter 8,5 time på 
vandet sejlede vi tilbage og turen gav som 
altid mulighed for at filetere torsk eller en 
god snak blandt jægere i mellem.
På vejen tilbage til Hirtshals var alle dog 
enige om at der igen havde været en fan-
tastisk tur med gode torsk, der måske ikke 
var store i antal men en anelse større end 
sidste år.
Igen en succes som vi gentager til næste år.
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Tlf.: 7022 4142 - www.solografisk.dk

10

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

mad med mere

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

Vi tager naturligvis hensyn
til natur og miljø...

Tryksager med omtanke !
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grafiske totalløsninger

tryksager

offsettryk digitaltryk
banner

flag
t-shirts firmagaver

markedsføring
web

roll Up

dtp

bogbinderi arbejdstøj

Bøgildsmindevej 1 - 9400 Nørresundby
Telefon 7022 4142
www.solografisk.dk
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Returadresse:
Benny Sørensen
Hedeageren 24
9230 Svenstrup
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Bornaghi 12/70 28 gr.
str. 3-4-5-6
1 æske 25 stk. 79,-
Ta 10 æsker 699.- spar 100.-

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

Aalborg:
Gugvej 138, 9210 Aalborg SØ, Tlf.: 96330300

Brønderslev:
Markedsvej 136, 9700 Brønderslev, Tlf.: 96450300

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

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

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


