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Formanden
har ordet
Når I får dette blad
i hånden er der ikke
meget tilbage af 2016,
men jeg håber at I alle
har haft nogle gode
jagtoplevelser, både
alene, men også sammen med gode jagtkammerater, og fået
fyldt lidt forråd i fryseren, til senere nydelse, måske igen sammen med gode venner.
Vi har jo godt gang i vore konsortier i henholdsvis St. Restrup og Kollerup, og vores
nye jagt oppe ved Børglum klosterskov,
også kaldet Stubben, men dette kan I læse
mere om i andre artikler her i bladet.
Vi har i år ikke været inviteret på jagt af
Naturstyrelsen som forening, men det bliver nok vores tur igen næste år, men som
I kan læse andre steder i bladet har vi været inviteret på 5 afbudspladser, med kort
varsel, dette løste vi første gang med nyhedsbrev og hurtig tilbagemelding, men
anden gang var der ikke tid til dette, så det
blev fra den første liste at deltagerne blev
fundet.
Selv om der ikke er så meget af 2016 tilbage, rækker jagtsæsonen jo heldigvis også
hele Januar måned med, og med ønsket
om at der vil komme lidt mere gang i de
store hjortearter i henholdsvis Stubben og
Kollerup, vil jeg benytte lejligheden til at
ønske alle vore medlemmer og deres familier en rigtig god jul, samt et godt og lykkebringende nytår.
Jørgen Balser Jakobsen.

Generalforsamling
tirsdag d. 11. april 2017

Der afholdes ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 11. april i Jægerhuset
ved Gigantium kl. 19,00.
Dagsorden ifølge vedtægterne, og forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være undertegnede
ihænde senest tirsdag d. 4. april.
På bestyrelsens vegne
Jørgen Balser Jakobsen
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* Se sæsonpriser på www.matswani.com

• Fotosafari og spændende udflugtsprogram for ledsagere

• Helpension på 5* Matswani Elephant Lodge. Mad i særklasse.

• 4 jagtdage 1:1 (mulighed for en ekstra dag) inkl. PH og tracker

• Overnatning dag 1 i Pretoria og udflugtsprogram dag 2

• Al transport i Sydafrika inkl. 4x4 jagtbil

Se detaljeret rejseprogram, priser og afgange på www.matswani.com
Matswani Safaris er medlem af Rejsegarantifonden reg.1605 og Danske Jagtrejse Arrangører
Kontakt: Carsten Ottesen: +45 4017 7322 Kontor: +45 7010 0302

• Den ideelle rejse hvis du vil møde nye jagtkammerater.

• Vi garanterer for sikker hjemtransport og forsikring af trofæer

• Helpension på 5* Matswani Elephant Lodge. Mad i særklasse

• Mere end 250.000 ha jagt i bush landskaber og bjerge

• 5 jagtdage 2:1 (mulighed for en ekstra dag) inkl. PH og tracker

• Al transport i Sydafrika inkl. 4x4 jagtbil

• Flybillet København/Billund – Johannesburg inkl. skatter m.m.

Fra kr. 12.990* får du bl.a.

Fra kr. 12.990 får du bl.a.

• Flybillet t/r Johannesburg inkl. skatter, afgifter m.m.

9 rejsedage – 4 jagtdage

Kombirejser - for hele familien

9 rejsedage – op til 6 jagtdage

Grupperejser – kun for jægere

Aalborg og Omegns Jagtforening og Matswani Safaris inviterer til foredrag og
filmaften om fotosafari- og jagtrejser til Sydafrika.
Alle er velkommen tirsdag d. 14. februar 2017 kl. 19 i Klubhuset ved Gigantium

Nyt fra Stubben
Så kom vi i gang med vores nye jagt på Stubben beliggende ved Børglum Kloster Skov.
Vi startede jagten 1. oktober med enkeltmands jagter. Der er set råvildt på alle rundvisninger og arbejdsdage og frisk fod, men
der er på skrivende stund ikke skudt kron
eller dåvildt på området
Vi har afholdt 2 fælles jagter med hagl.
Den første jagt var lidt
præget af at folk ikke
kendte hinanden, og
at det var nyt for alle.
Vildtmæssigt blev der
set en del krikænder
der fløj højt, snepper
der fløj lavt, og råvildt
der foretrak at blive i
såten, nogle fasaner
der bare var smartere end hundene. Harer blev der også set, men uden for skudvidde. Det blev til et rå i den første jagt.
På anden jagt var området mere kendt og
erfaringerne fra første jagt blev brugt til
en vel gennemført jagt. I alle såter var der

skudchancer. Der var et par forbi skud til
snepper og et stykke råvildt der overlevede
en klikker. Der var også harer for men den
valgte en rute gennem driverne, så der ikke
kunne afgives sikkert skud. I sidste såt blev
der skudt et flot dyr og der var chance til flere
dyr og snepper.
På begge jagter er der set masser at vildt og
frisk fod efter hjortevildt praktisk talt over
alt.
I ønskes alle en Glædelig Jul.
Benny Vejlgaard

Hundetræning i 2017
Der er ifølge kalenderen vinter og jagtsæson.
Derfor er der ikke så mange der tænker hundetræning, men oplever måske nok, at der er
visse ting der kunne være bedre. Det første vi
plejer at give os til i det nye år er jo marktræningen. Vi har desværre mistet en stor del af
de tidligere brugte arealer, hvorfor vi har været noget tilbageholdende med udmeldinger
vedr. dette. Det ser nu ud til, at vi i en eller
anden udstrækning kan tilbyde noget marktræning. Vi har fået tilsagn om nogle arealer, og arbejder stadig videre med nogle flere
kontakter med jord under neglene. Men skriv
datoen 4. februar i kalenderen, da det bliver
startdagen for denne aktivitet. Tilmelding
til Jens Thodberg enten på sms eller opkald
til 23394906. Sidste tilmeldingsfrist er 21.
januar. Vi mødes klokken 9.30 på adressen
Ringstedvej 2 Thorup Dronninglund.

Den 14. februar er der klubaften som I kan
se andetsteds i dette blad. Derfor har vi valgt
at lægge infomødet til lydighedskurset denne aften. Vi mødes kl. 18.30 i Jægerhuset,
og får en hurtig snak om hvad der skal ske,
hvorefter vi evt. kan deltage ved klubaftenen.
Ellers starter selve træningen søndag den 5.
marts kl. 10.00, og vi mødes på hundesportscenteret på Voerbjergvej. Vi træner yderligere 3 søndage og går så over til træning om
aftenen. Grundet stort pres på banerne, er der
stadig lidt tvivl om hvilken dag vi får, men
vil dog arbejde på at få baner tildelt torsdag.
Der vil max være plads til 20 hunde, og tilmelding er også her til Jens.
Vel mødt
Hundeudvalget
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Nyt fra St. Restrup skov
Så kom der gang i ST. Restrup skov! Vi har
på de første par jagter i skoven ikke formået
at få hold på rådyrene, om det så skyldes blade på træerne så vi ikke får hold på dyrene
eller det er fordi at dyrene ikke er i skoven
men stadig bopholder sig på de åben arealer,
det ved jeg ikke men det er en situation vi har
bemærket i nogle år nu. Vi havde på de første
jagter skudt harer og fasaner, et per ræve er
det da også blevet til. På Peters jagt d. 12 november kom der hul på rådyrkvoten. Første
såt var såt 1 som er meget tæt blev det ikke
rigtig til noget, underligt for denne såt plejer
at leverer et dyr eller 2, der blev set snepper
og et par fasaner men ellers ikke noget. Næste såt var såt 3 som skulle startes helt nede
ved mod Ny Nibevej, det var heller ikke det
store vi så der, 1n ræv og 1 hare var hvad det
blev til, men ingen dyr. Der var så lige plads
til såt 4 inden middagen og forventningerne
var da heller ikke så høje da vi gik på post
men, ja jeg havde selv fået en post helt oppe
mod jagtstuen i syd og under vejs stået og
vurderet at hvis vildtet kom på ”denne side
af træet” så var det forsvarligt skud. Og det
gjorde de, pludselig var det dyr over alt, dog
kun på vej over det ”Stød” jeg stod ved. Det
blev dog til et perfekt skud til et bukkelam
som faldt i skuddet. Med mulighed for en lille buk der blev så forbavset at den stoppede
6-7 meter foran mig med siden til, nå man
dublerer jo ikke til rådyr så.. det blev til 3 dyr
i denne såt (kun 1 til mig) men nu var vi da i

gang. Næste såt over middag (såt 7) blev der
også skudt et dyr, så 1 ræv, 4 dyr og 1 harer
blev dagens resultat.
Jeg har i dagspressen fuldt med i den kritik
der er blevet rejst mod alarmcentralen, jeg
havde selv ”fornøjelsen” af at ringe 112 d.
23 oktober hvor jeg var jagtleder. Lige over
middag skulle vi i gang med såt 7 og hundefolket/skytterne var lige ved at være på plads
da Tommy kommer forbi og siger at han går
ned til bilerne fordi han ikke har det så godt,
30 m efter falder han om med ondt t hjertet,
så blev der travlt først stoppe jagten og dernæst ringe 112 til en vagt på vagtcentralen
som ikke kunne forstå at der ikke er hus nr.
(Adresse) midt i skoven og jeg ikke viste om
det lå i Nibe post nr. eller Aalborg post nr.
”staver du, Dudal eller Duedal? ”
Men det lykkedes da til sidst at få en ambulance frem, Tommy blev opereret samme aften og har det trods alarmcentralen godt.
Mit råd til jer som jæger er derfor at bruge
112 app så alarmcentralen kan se hvor det er.
Pyh ha… (Den er gratis)
Vi har næste jagt d. 4. december med Poul
som jagtleder, det plejer altid at være godt så,
mon ikke vi får en god jagt der også. Næste
jagt er julejagten og så går det mod årsskifte
så, god jul og godt nytår til jer alle, håber i
kommer godt ind i det, med friske kræfter til
de udfordringer der må komme i 2017
Søren Christensen

Jagt hos Naturstyrelsen
Torsdag d. 24 November var jeg inviteret på
jagt hos Naturstyrelsen gennem Jægerforum,
3 dage før ringede kredsformanden, om vi
kunne finde 2 deltagere mere, da der var en
forening som havde meldt afbud meget sent,
dette lykkedes og Hans Jørn Sørensen og
Carsten Nøhr mødte op på dagen.
Der var et fantastisk vejr, og jagten foregik
i området nord for Skørping og op mod Buderupholm, vi var igennem 6 såter, og dette resulterede i 8 rådyr og 2 harer, som blev

nedlagt i 33 skud, dette var Naturstyrelsen
fint tilfreds med, da der blev afgivet ca. 12
skud til snepper som ikke blev leveret, der
var derudover 2 eftersøgninger på råvildt,
som ikke gav resultat.
En fin dag med en god afvikling af såterne,
og får vi muligheden for igen at hjælpe kredsen med deltagere til jagterne selv om det er
med kort varsel, vil vi gerne være behjælpelige med dette.
Jørgen Balser Jakobsen.
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Reguleringsjagt i
Aalborg Kommune blev i 2012 FSC- og
PEFC-certificeret. Aalborg kommune skal
derfor praktisere bæredygtig naturnær skovdrift og bl.a. sikre, at anvendelse af lokalitetstilpassede træarter og selvforyngelse i de
certificerede skove ikke påvirkes i negativ
retning af vildttryk. Ved hovedaudit blev det
konstateret, at kulturen var betydelig påvirket af vildtbid på et konkret skovareal. Kommunen er derfor forpligtet til at udarbejde en
strategi for, hvordan råvildtbestanden reguleres.
En del af denne strategi er afholdelse af fællesjagt som anstands-/trykjagt, hvor de 17
jagtforeninger i kommunen inviteres. Jeg var
så heldig at få muligheden for at deltage i reguleringsjagten, som en af to repræsentanter
fra Aalborg og Omegns Jagtforening, som i
år foregik torsdag den 3. november 2016.
Jagten startede med morgenbrød i Infohuset
i Østerådalen, hvor også dagens parole blev
afholdt. Efter parolen kørte vi til Billeskoven
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i Godthåb, hvor dagens første to såter skulle
afvikles. Da jeg som hundefører er vant til at
gå igennem meldte jeg mig som driver til dagens jagt. Dog må der desværre ikke benyttes hund på reguleringsjagterne, hvilket også
satte sit præg på vildtudbyttet. Det er svært
at få vildtet op at løbe, når vi ikke har hunde
til at finde det. Ikke desto mindre var vi lige
kommet i gang med første såt, inden jeg er
ved at falde over tre stykker råvildt. Desværre havde jeg ikke ordentlig skudchance, så de
løb bagud af såten uden nogen havde chance
til dem.
Ved dagens 2. såt havde jeg alle tiders mulighed for at skyde min første ræv. Men Mikkel viste vist godt, at han ikke var jagtbar på
denne jagt. Han slentrede i hvert fald bare få
meter forbi mig uden tegn på stress og jag.
Efter at have overstået jagten i Billeskoven
tog vi tilbage til infohuset for at nyde den
medbragte madpakke og udveksle beretninger fra dagens første såter.

Aalborg kommune

Eftermiddagen bød på to såter i Hasseris
Skov, hvor jeg igen tilbød mig som driver.
Det skulle jeg komme til at fortryde. Vejret
var efterhånden blevet ret flot, årstiden taget
i betragtning, så det lange undertøj var ikke
længere nødvendigt. Det havde jeg dog ikke
tænkt over, så rask og frejdigt begyndte jeg
at bevæge mig gennem terrænet. Terrænnets
beskaffenhed samt såtens længde på over 1,2
km gjorde turen til en hård omgang. Så kolde
drikkevarer efter såten, et bad vel ankommet
hjemme og benene op efter aftensmaden var
et must!
Igen får jeg en god chance til et stykke ikke-jagtbart vildt – en sneppe – som kom perfekt svævende forbi os drivere. Men vi må
bare nyde bare synet af denne smukke fugl.
Da såten næsten er slut begynder det at vælte
frem med vildt. Jeg får chancen til en fin buk,
som jeg også rammer men som først falder,
da min sidemand giver den ”dødsskuddet”.
Ærgerligt for mig, men løfter på hatten og
lykønsker den unge mand med den fine buk.
Havde den fået lov til at løbe lidt længere er
jeg sikker på, at den havde ligget forendt.

4. og sidste såt var gennem noget af det samme terræn i Hasseris Skov, men heldigvis
ikke helt så tæt og ufremkommeligt som forrige såt.
Efter en god dag og 4 såter var det tid til at
gøre status over dagens udbytte ved den afsluttende vildtparade. Vi endte med at nedlægge fire dyr. (Den skarpe læser har måske
observeret, at der kun er tre dyr på billedet.
Af for mig uklare årsager skulle dette dyr
ikke med på paraden.) Herudover var der et
par eftersøgninger, som endte uden resultat.
Vi havde set masser af rådyr, men enten var
de svære at få drevet frem til skytterne eller
også snød de os på anden vis. Havde der været mulighed for at have benyttet hunde tror
jeg, at udbyttet ville have været noget større.
Men dette var betingelserne og den politiske
beslutning, der nu en gang er truffet.
Alt i alt havde vi en herlig dag, hvor vi som
sagt så masser af vildt. Vejret var ligeledes
med os og det at se nye terræner og være
sammen med jagtkammerater er jo altid en
fornøjelse.
Kasper Nimand
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Kort nyt !
Jægerråds årsmøde 2017

Det årlige møde i Jægerråd Aalborg, afholdes som sidste år i samarbejde med Jægerråd
Rebild, og afholdes på Shell Motel i Støvring
onsdag d. 18. januar kl. 19,00. Alle medlemmer af Danmarks Jægerforbund kan deltage i
mødet, men tilmelding er nødvendig.
Der vil være betaling for kaffe og brød, som
afregnes på dagen med Shell Motel.
Tilmelding til undertegnede senest tirsdag d.
10. januar.
Jørgen Balser Jakobsen.

Havfisketur d. 8. april 2017

Foreningen arrangerer igen en tur på havet
med Albatros, som sejler ud fra Hirtshals lørdag d. 8. april kl. 6,00 og er i havn igen kl.
16,00 altså en tur på 10 timer, til en pris af
kr. 500,00, tilmelding til undertegnede senest
søndag d. 26. marts, gerne på mail
balser@jakobsen.mail.dk
Jørgen Balser Jakobsen.

Vinsmagning d. 14. marts 2017

Der afholdes vinsmagning tirsdag d.
14 Marts i Jægerhuset, vi har kontakt
til Skovgård vine, aftalen er ikke 100%
på plads, men det håber vi lykkes, ellers finder vi et andet firma til at afholde
smagningen.
Tilmelding til undertegnede.
Jørgen Balser Jakobsen.
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Jubilarer 2017

Der er i 2017 mange som har jubilæum
i vores forening, dette skyldes sikkert at
det næste år er nøjagtig 25 år siden Danmarks Jægerforbund blev dannet, det er
stadig således at for at modtage diplom
og nål, skal man rette henvendelse til
undertegnede, med navn og medlemsnummer, dette sker på mail, senest d.
1. marts balser@jakobsen.mail.dk
25 års jubilæum:
Lars Andersen, Rene Andersen, Tonny
Andersen, Henning Christensen, Palle
Fjeldgaard, Claus Frahm, Morten Rex
Frederiksen, Casper Henriksen, Tom
Houen, Gitte Balser Jakobsen, Leon
Nøhr Jensen, Claus Svensk Jessen,
Svend Aage Johansen, Steen Nyby,
Kjeld Raffn, Klaus Hjort Thomsen, Jørgen Aaen
40 års jubilæum:
Tommy Pedersen, Jan Andreasen
60 års jubilæum:
Willi Svendsen
Vi ved godt at vi har 3 som skal modtage diplom og nål, på grund af fejl i
systemet, dette bliver der også rettet op
på til generalforsamlingen, skulle der
være nogle som mener sig berettigede
til jubilæum, uden at være nævnt her,
hører vi meget gerne fra jer.
Jørgen Balser Jakobsen

Kom med din buk
Vi er et land med mange traditioner, og vi
vil i foreningen gerne bidrage til at opretholde dette. Derfor er der selvfølgelig ingen
tvivl om hvad vores første klubaften i 2017
skal handle om. Vi snakker om tirsdag den
10. januar 2017 klokken 19.00, og det er
selvfølgelig i Jægerhuset på Willy Brandts
Vej. Som de tidligere år, vil vi gerne se så
mange bukke som muligt, og håber selvfølgelig som tidligere, at der atter dukke nogle nye ansigter op denne aften. Så hvis du
skød buk i 2016, skal du selvfølgelig tage
den med når du kommer, og skød du ikke
buk i 2016, skal du selvfølgelig bare komme
og høre de somme tider ganske fornøjelige
beretninger der kommer denne aften. Ganske som du selv gerne vil fortælle om dine
gode oplevelser, vil dine jagtkammerater
også dette. Så kom og vær med til at gøre
denne aften til en fornøjelig og mindeværdig
aften. Der vil ganske som traditionen byder,

være præmier til vinderne i følgende kategorier: Største buk – mindste buk – pæneste
buk og den mest særprægede buk. Ud over
at være skudt i Danmark, er eneste krav til
bukkene, og her selvfølgelig mest gældende i kategorien mindste buk, så skal bukken
have rosenkranse. Vi ved alle, at kron- og
dåvildtet breder sig mere og mere, og måske skal vi en dag også have en kategori der
vedrører disse hjorte. Det har vi ikke endnu,
men skulle du have nogle som du gerne vil
vise frem, skal du selvfølgelig være meget
velkommen til at tage disse med. Det er jo
sjældent historierne bliver mindre spændende af at dyrene bliver større. Alle er meget
velkomne denne aften, men tilmelding er
nødvendig, da foreningen gerne vil være
vært ved ét stykke brød. Tilmelding til Brian
på mail a-o-j@live.dk
På bestyrelsens vegne
Brian Lichon
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Mårhund nedlagt på Kytterne
Onsdag morgen d. 14/09 skød Martin Andersen en mårhund lige øst for rosenbusken
7:25 efter et andetræk som bød på 2 krikænder. Vi var to mand afsted Martin fra Vadum
og en kammerat ved navn Kasper fra Aabybro. Vi havde netop siddet i et godt stykke
tid efter, ar ænder var stoppet med at trække
ud over fjorden. Vi besluttede os for, at gå
længere øst på ud for, at udforske ”øerne”
og se hvor der ellers var muligheder for, at
sætte sig med en række lokkefugle i en af
de nedgravede ”skydekasser”. Da vi på et
tidspunkt stod og betragtede en flok svaner
der lettede på fjorden fløj et par bekkasiner
over hovedet på os. Vi blev hurtigt enige om
vi lige så godt kunne lade geværet så vi var
klar hvis der skulle komme flere. Vi nåede
lige at gå over til siv-kanten hvor der opstod
en svag raslen ved siden af os, da vi trådte
ind i dem. Med et satte en mårhund i løb lige
2 meter fra fødderne af os, og springer ud af
sivene og sætter i løb en kort bue højre om
os, lige ind mod det åbne græsareal, hvor
den blev nedlagt i et sideskud og tomlede
lige på hovedet i braget.
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Livets gang i Kollerup

Også her er efterårets jagter i fuld gang, og de er under ørehøjde, da dem over ørehøjde
vi har i skrivende stund afviklet vore 3 hagl- er totaltfredede. Vi må i alt skyde 9 stykker
jagter. På disse tre jagter er der nedlagt 16 kronvildt.
stykker vildt, hvoraf 10 styk er råvildt. En Vi har i år gentaget tidligere års succes med
ganske fremragende start på efteråret. Vi Henning som Jagtleder på vore hagljagter.
går nu i gang med vore riffeljagter, og håber Denne beslutning har vi nu efter jagterne er
selvfølgelig på succes med de store hjortear- afholdt, på ingen måde fortrudt. Henning
ter. Der har jo været mulighed for at tage på har igen vist sin store kendskab til plantaenkeltmandsjagt med sin riffel siden 1. okto- gen, og overraskede os i år med at inddrage
ber efter råvildt, og siden 1. november efter nogle såter vi ikke tidligere har drevet, og
både råvildt og kronvildt. På kronvildtsiden havde lavet kvalificerede ændringer i andre.
er der i år kommet en ændring i hvad vi må Vi kan faktisk allerede begynde at glæde os
skyde af spidshjorte. Vi må skyde 2 voksne til hvad der mon sker på hagljagterne i 2017.
hjorte med min. 9 takker, men må nu i mod- Knæk og bræk derude.
Rorgross_2x27
sætning
til tidligere, hvor 02/03/09
vi måtte skyde 114:15 Side 1
Brian Lichon
spidshjort, skyde op til 9 spidshjorte, bare

Ræ

Grav-let Rævesnu..... hurtig

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

web
Vigrafiske
tagertotalløsninger
naturligvis hensyn
markedsføring
til natur og miljø...
bogbinderi
tryksager arbejdstøj
Tryksager med omtanke !

offsettryk
banner

dtp

digitaltryk flag

roll Up t-shirts firmagaver

Bøgildsmindevej 1 - 9400 Nørresundby
Telefon 7022 4142
Tlf.: 7022 4142 - www.solografisk.dk
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

15

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

