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Formanden
har ordet
Så er bukkejagten og 
varmen kommet til os, 
håber varmen holder 
til I sidder med det-
te blad i hånden, men 
man kan jo aldrig vide 
her i Danmark.
Varme og bukkejagt 
er jo normalt ikke den 
bedste cocktail, men 
det ser ud til at bukkene ikke rigtig er klar 
over dette, da der allerede er nedlagt pænt 
med bukke i alle vore konsortier.
Konsortiet oppe på stubben er blevet til-
budt at leje noget mere ca. 26 hektar, da 
landmanden deroppe har købt nabogården, 
og gerne vil leje ud samlet, dette skal vi 
lige have en snak om i bestyrelsen.
Ellers har vi deltaget i Danmarks Jæger-
forbunds repræsentantskabsmøde på Ving-
sted centeret d. 5 Maj, med 3 repræsentan-
ter, undertegnede var til formandsmøde 
dagen før, hvor der blev drøftet forskellige 
muligheder for kommunikation mellem 
forbundet, de lokale jagtforeninger og 
medlemmerne.
Vi har siden sidst budt på noget jagt oppe 
ved Års, gennem Naturstyrelsen, men det 
fik vi ikke, og da vi modtog jagtjournaler-
ne for årene før, var det måske meget godt, 
da der slet ikke var blevet nedlagt det som 
vi havde forventet.
Jeg vil til sidst ønske alle medlemmer og 
vore samarbejdspartnere og jeres pårøren-
de en rigtig god sommer, og til de af jer 
som skal ud at se efter bukken, vil jeg øns-
ke knæk og bræk.

Jørgen Balser Jakobsen.

Efterårsgeneralforsamling
Tirsdag d. 9. oktober afholdes der ordi-
nær forårsgeneralforsamling i Jægerhu-
set kl. 19,00.
Dagsorden ifølge vedtægterne, og forslag 
der ønskes behandlet på generalforsam-
lingen skal være formanden i hænde se-
nest tirsdag d. 2. oktober.

På bestyrelsens vegne
Jørgen Balser Jakobsen.



4

Der har I år været rigtig mange besøgende 
på riffelbanen. Vi har afhold 3 skydning-
er med over 100 besøgende. Dette hænger 
måske sammen med det fantastiske vejr vi 
havde på alle tre skydninger. 

Riffeludvalget

Riffelskydning i Hvorup

Igen i år er Aalborg og Omegns Jagtfor-
enings medlemmer blevet inviteret til at del-
tage i Aalborg Kommunes årlige regulering 
af råger. I år startede reguleringen den 14. 
maj. Nogle dage som mange ser frem til.
Vi mødes på den gamle campingplads bag 
Zoologisk have. Der bliver der – efter en 
kop kaffe – afholdt en kort parole der klart 
redegør for reguleringens betingelser. Efter 
parolen og udlevering af ammunition, for-
deles der områder. Det kan være Møllepar-
ken, Lindholm høje eller ved Hammervær-
ket i Godthåb.
Og så er det ellers bare at lægge hovedet til-
bage og kigge mod toppen af træerne, for 
at se om man kan spotte en rågeunge der 
sidder ved siden af reden. Det kan være sær-
deles svært, at spotte rågeungerne gennem 
træernes løv.

I år var der mulighed for ekstra gevinst, da 
en af dagens jægere fandt en uåbnet flaske 
vodke – hvor heldig kan man være.
Det er spændende og udfordrende at deltage 
i råge regulering, hvor den trænede iagtta-
ger får et større udbytte end den ikke øvede, 
hvilket kan ses på antallet af rågeunger, som 
jægeren medbringer til paraden.
Tit og ofte kommer der andre af byens bor-
gere hen til en lille snak om rågeregulering 
– rart at vide man gør en forskel.
Klokken 12, mødes vi igen til parade på den 
gamle camping plads, hvor dagens samlede 
tælles og noteres.
Vi håber vi bliver inviteret igen i 2019.
Se i øvrigt artikel i www.hasserisavis.dk 
fra den 26.05.2018: ”Frygtelig Råge-larm i 
Mølleparken”

Flemming

Rågeregulering 2018
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Jagtens gang i St. Restrup Skov

Vi havde ikke nået bukkejagter i St. Restrup 
skov Jagt før vi modtog en trist meddelel-
se, skovejeren opsiger med virkning fra 1. 
oktober 2018 vores lejeaftale for den del af 
St. Restrup skov som ligger nord for Ny Ni-
bevej, det er dog lykkedes for os at få en del 
aftale på jagt i området, nord for Ny Nibevej 
til der er et salg, men skovejeren har ønsket 
at sælge området med jagtret for den nye 
ejer allerede ved salgstidspunktet. Området 
er på ca. 61 ha, vi har endnu ikke besluttet 
hvad det betyder for de anpartershaver som 
pt. har tegnet anpart for året 2018/19 men 
det må vi se på når et salg er gennemført. Vi 
kan håbe på at det lykkedes os at gennemfø-
re vores planlagte jagter som vi har planlagt 
det i denne jagt periode.
Om vi så fortsat skal have 40 anparter i de 
resterende 120 ha det må vi tage stilling til 
når vi skal til at planlægge et nyt jagtår.
D. 25. april var der rundvisning med vores 
nye anpartshavere og vi havde en fin tur ned 
gennem område 4 og over i område 3, op til 
område 2 og bag om område 1 mod vest. Vi 
fik set på stiger og grænser/skel så der ikke 
sker misforståelser under pürsch jagten.
D. 27. april var der oprydningsdag i sko-

ven, der blev samlet affald, ordnet stiger og 
klargjort/ryddet op i foderhuset og midt på 
dagen den sædvanlige grill menu til delta-
gerne.
D. 7. maj var det så opfyldning af container 
som var stillet til rådighed af Aalborg kom-
mune (Tak for det, Aalborg kommune) Der 
blev opsat tårn i område 6, da den gamle sti-
ge var blevet skadet i forbindelse med noget 
skov arbejde. Så ved dagens slutning var vi 
klar til bukkejagten.
16. maj var det så dagen hvor det startede 
med de anpartshavere som havde vundet 
retten til bukkejagt d. 16. maj. Det blev kun 
til 1 buk d.16 maj. Tommy var så dygtig at 
han nedlagde en buk i område 3 kl. 0800.
Næste dag blev det fri jagt og allerede den 
17. maj måtte der en eftersøgning i gang i 
område 4, dog uden resultat, men kl. 20.22 
lykkedes det Mie at skyde en fin buk i sam-
me område og igen d. 23. maj kl. 06.15 skød 
Hans Lasse, en gaffelbuk i samme område.
Der er pt. skudt 3 bukke i St. Restrup men 
det bliver nok til et par stykker mere inden 
slutdagen d. 15. juli.
Knæk og bræk til jer alle, vi ses i skoven.

Søren.
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Jagtkurset henvender sig til alle, som ønsker 
at erhverve jagttegn. Gyldigt jagttegn giver 
tilladelse til at anskaffe haglgevær og riffel. 

Før du som ny jæger må gå på jagt, skal 
du efter jagtprøven aflægge en haglskyde-
prøve. Tilsvarende skal den nye jæger efter 
haglskydeprøven aflægge en riffelskydeprø-
ve før der må udøves jagt med riffel og bue-
prøve for at udøve buejagt. 

Jagtkurset omhandler det pensum og de 
emner, som kræves indlært før aflæggelse 
af jagtprøven. Jagtkurset er opbygget af en 
teoretisk og en praktisk del. Kurset omfat-
ter den obligatoriske del, som kræves for at 
jagtprøven kan aflægges. 

Den teoretiske del gennemføres som aften-
skole, hvor undervisning er bygget op som 
gennemgang og dialog om emnerne, og 
forudsætter at kursisten har anskaffet lære-
bogen ”Jagttegn” samt den tilhørende lov-
samling for 2018/19. Begge dele kan for en 
samlet pris af 599,- kr. købes ved Danmarks 
Jægerforbund; jf. link:
http://www.jagtproeven.dk/netbutik.aspx  

Den praktiske del foregår på faste lørdag 
formiddage på SSV Flugtskydningsfor-
enings anlæg i Støvring. Der kan arrangeres 
fælles kørsel. Der lægges især vægt på sik-
kerhed i omgang med jagtvåben, afstands-
bedømmelse og skydning til lerduer. 

I løbet af kurset vil der blive lejlighed til at 
deltage i den frivillige jagtprøve, ture ud i 
naturen og der vil blive tilbudt ekstra mu-
lighed for skydetræning. Efter bestået jagt-
tegnsprøve vil der blive mulighed for foku-
seret træning til riffelprøven.

Den eneste betingelse for at tilmelde sig 
prøven er, at du fylder 16 år i det år der 
aflægges jagtprøve. Det betyder at du kan 
modtage undervisning som 15 årig og gå til 
jagtprøve før du fylder 16. Jagttegnet udste-
des på din 16 års fødselsdag. 

Praktiske oplysninger:
• Prisen for deltagelse er 1600 kr
 (inkl. patroner og lerduer)
• Jagttegnskurset består af 78 lektioner
 (20 aftener af 3 lektioner samt 3 lørdage
 i foråret)
• Jagttegnskurset er hver tirsdag med
 start den 13 november 2018
• Sted: Willy Brandts Vej 26, 9220 Aalborg

Ydermere tilbydes:
• 1 års gratis medlemsskab til Aalborg
 og Omegns Jagtforening
• Gratis deltagelse ved ande- og gåsejagt
 på Kytterne i September 2019

Underviseren er af Naturstyrelsen godkendt 
jagttegnskursuslærer og riffelinstruktør.

Tilmelding og
yderliger
information:
Benny Vejlgaard
benny@vejlgaard.org
Tlf: 22917713

Skal du há Jagttegn?
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Bukkejagt i Kollerup Plantage 2018.05.24

Ja så er vi kommet godt i gang med årets 
bukkejagt. I skrivende stund viser kalende-
ren den 24. maj, og dermed er den første uge 
af jagten overstået. Det er tit her der sker 
en hel masse, både fordi folk har stor lydt 
til at komme afsted, der er også stadig en 
hel del energi og håb tilbage. Et andet ele-
ment der nok også spiller ind, er mængden 
af løv på buske og træer, og dermed også 
en begrænsning i udsynet mange steder. I 
Kollerup veksler det selvfølgelig også fra 
år til år, med hvor meget der sker. Igen i år 
har der været run på jagtjournalen. Der er i 
den forgangne periode blevet nedlagt hele 

6 bukke i plantagen. Et meget fint resultat, 
som vi har set lignende for 2 år siden. Den-
gang gik det så godt, at vi fandt os nødsaget 
til at lukke for afskydningen af flere bukke 
en uge før afslutningen på jagttiden. Det er 
selvfølgelig positivt, at folk får nogle rigtig 
gode oplevelser i skoven, og så håber vi 
bare på at afskydningen stilner lidt af, så der 
kan blive til hele sæsonen. En ting som er 
lidt anderledes i år, i forhold til tidligere år, 
er fordelingen af hvor de er skudt. Det ple-
jer normalt at koncentrere sig om område 3 
og 4, men dette er ikke helt tilfældet i år, i 
hvert fald ikke endnu. Der er skudt 1 buk i
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Bukkejagt i Kollerup Plantage 2018.05.24
område 1, 2 i område 2, 2 i område 3 og 1 
i område 4. De heldige/dygtige har været: 
16.05- Peter Aaen, 16.05- Jørgen Balser 
Jakobsen, 17.05- Karsten Nøhr, 17.05-
Poul Jacobsen, 18.05-Ronni Christensen, 
20.05- Jørgen Thomsen. Stort tillykke til 
bukkejægerne, og knæk og bræk til alle 
dem der ikke har haft held i sprøjten end-
nu.

Brian Lichon

Stubben
 

En dag i april på Stubben

Så er vi i gang med bukkejagten og den 1. 
buk er leveret af Ole Libak.
Vi har fået et par nye anpartshavere – vel-
kommen til dem.
Der er stadig et par ledige anparter, som ko-
ster 5800,- kontakt mig gerne for yderligere 
oplysninger.
Benny Sørensen – tlf. 28404542

Stubben
Aalborg og omegns jagtforening søger 
medlemmer til konsortiet, på Stubben. 
Kort om jagten. Jagten er beliggende i 
området omkring Børglum klosterskov, 
ca. 142 hektar med primært agerjord, 
dog er der flere gode læbælter, remis-
ser og mindre skovstykker. På arealet 
træffes der råvildt, dåvildt og kronvildt. 
Prisen vil for den kommende sæson 
være ca. 5800,- per anpart. Der er stadig 
ledige pladser der tilbydes til alle med 
interesse i primært riffeljagt.
Alle der ønsker mere information
bedes kontakte Benny Sørensen –
email: bes-fb@aalborg.dk
eller tlf. 28404542
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Besøg hos Denex 6. marts
Skinnende hylstre i kassevis og projektiler 
spandevis – kort sagt enhver hjemmeladers 
”vådeste drøm”, var hvad der mødte os, da 
vi tirsdag aften, den 6. marts, var kørt til 
Elling, lidt nord for Frederikshavn, for at 
besøge Denex A/S. Denex – det tidligere 
Ammunition Arsenalet (AMA) blev grund-
lagt i 1673, og er således Danmark ældste 
virksomhed.
Forinden mødtes vi – 20 mand stærk - i Jæ-
gerhuset, til en bid brød og lidt hyggeligt 
samvær inden turen gik nordpå, mod Elling.
Hos Denex blev vi efter behørig registrering 
i vagten, mødt af deres fabriks- og deres 
økonomichef. De gav os en kort introdukti-
on til Denex og den organisation som Denex 
er en del af. Bl.a. fik vi at vide at det er out-
door divisionen der producerer de velkendte 
haglpatroner RIO. 
Der var rygning forbudt alle steder på grund 
af de store mængder krudt og lignende der 
var fordelt rundt om på området. Vi fik at 
vide, at hvis sirenerne begyndte at hyle, og 
vores værter begyndte at løbe, så ville det 
være en super god ide, hvis vi løb efter.
Hos Denex i Elling producerer de fortrinsvis 
militærudgaverne af .308W samt 223Rem, 
både ”skarpe” og ”blanke” udgaver. I alt bli-
ver det til ca. 80.000.000 enheder om året. 
Men de destruerer også gammel ammuniti-
on. De var for tiden ved at destruere en sen-
ding 155 mm granater. Sprængstoffet bliver 
fjernet, og genanvendt i byggeindustrien. 
De tomme granathylstre bliver smeltet om, 
og bliver brugt til motor-blokkene i skibs-
motorer.
Under rundturen i deres produktion fik vi 
en grundig gennemgang af de processer der

skal til for at producere patroner. Hvordan 
laver man et hylster – vidste du f.eks. at i 
et .308w hylster anvendes der Berdan fæng-
hætter mens der anvendes Boxer i .223Rem. 
Hvordan fremstilles et projektil, og hvad har 
man gjort for at et .223 projektil kan træn-
ge gennem en stålhjelm på 500 m, var f.eks. 
spørgsmål vi kunne få svar på.
Maskinen som laver slutmontagen af pa-
tronerne, i fyldning af krudt, isætning af 
projektiler, crimpning af hylsterhals og la-
kering af overgangen mellem hylster og 
projektil, var i stand til af gennemføre alle 
disse processer på 240 projektiler i minuttet.
Militæret stiller store krav til patronerne. 
I en af testene lægges patronerne i vand, 
og udsættes herefter for vacuum. Hvis der 
kommer bobler ud af én patron ud af et lot 
på 1.000.000 patroner, bliver hele lot’en 
kasseret. 
Efter rundvisningen var der tid til en kop 
kaffe, inden turen gik sydpå mod Aalborg 
igen. 

Skydevogn 2018
Søndag d. 16 September afholdes et ar-
rangement med Danmarks Jægerforbunds 
skydevogn, der vil være individuel in-
struktion i haglskydning, så hvis du træn-
ger til lidt hjælp på dette felt, vil det være 
oplagt at tilmelde sig til dette.

Medbring dine egne jagtpatroner til prø-
veskydning, patroner til lerdueskydning 
kan købes på dagen.
Tilmelding til undertegnede senest d. 10 
September

Jørgen Balser Jakobsen.



11

Kort nyt !
Riffelskydning
I foråret var over 100 personer til indskyd-
ning og træning med deres riffel, men da der 
er over 500 medlemmer i foreningen må der 
være nogle der lige mangler lidt træning.
Den 29. september har vi skydning på bane 
A, på skydebanen i Hvorup.
Vi starter kl. 09.00 på 100 meter og vil ca. 
kl. 12.00 gå ud på 200 meter for at prøve 
denne afstand.
Skydning koster 50,- kr.
Der vil kunne købes pølser, øl og vand.
OBS vi må skyde til kl. 14.00 men vi pakker 
sammen når der ikke er flere der vil skyde.

Hadsund skydecenter/hjortebane
Lørdag den 30. august har Riffeludvalget 
lejet Hadsund skydecenter.
Vi mødes klokken 09.30 til rundstykker og 
en lille en – tag selv kaffe med.
Der skydes fra klokken 10.00 – 16.00
Der vil på dagen være mulighed for at ind-
skyde på 100 meter, skyde til løbende vildt, 
og vi vil også lave et par andre indslag, som 
skydning til forskellige mindre skiver, hur-
tig skydning eller andet.
Du kan fordrive ventetiden ved at skyde en 
serie lerduer, disse skal dog betales i sky-
decentret.
Der kan på dages købes øl/vand og pølser 
m.m. i klubhuset.
Prisen for hele dagen er 150,- 
Tilmelding/bindende til Rene Andersen  på 
tlf. 22446222

Fisketur 6 April 2019
Der vil lørdag d. 6. april 2019 blive arran-
geret havfisketur fra Hirtshals, vi skal igen 
sejle med det gode skib Albatros.
Tilmelding til undertegnede, senest d. 1. 
april, det er efter først til mølle princippet, 
og der er plads til 23 deltagere.
Prisen bliver igen i år kr. 500,00, og turen er 
denne dag på 8 timer.
Jørgen Balser Jakobsen. 

Regulering af rågeunger
Som det efterhånden er sædvane har for-
eningen også i år, stillet med jægere til re-
gulering af rågeunger, i rågekolonierne i de 
af Aalborg Kommune ejede områder. Hvor 
mange rågeunger vi kommer op på i år vides 
d.d. ikke dag vi stadig er i gang. Der har i år 
været mange tilmeldinger til reguleringen, 
så det har været et puslespil at få alle gjort 
tilfredse. Det er en kærkommen lejlighed til 
at få ondt i nakken, og det får de fleste, efter 
at have gået i timer og spejdet efter rågeun-
ger i trætoppene. Når det er sagt er der vist 
kun det positive tilbage; hyggeligt samvær 
med andre jægere, fra de 3 foreninger, gode 
naturoplevelser, god jagtrelevant skydetræ-
ning og evt. mulighed for at få trænet/luftet 
jagthunden. Kan det være bedre? En stor del 
af jægerne deltog også i det årlige rågear-
rangement, hvor byens borgere er budt på 
grillet råger og friske flutes. I år var arran-
gementet bestemt til at skulle løbe af stablen 
ved det nye naturens hus, ved friluftsbadet, 
og på en solskindsdag med mange menne-
sker i friluftbadet kan det siges at være en 
succes. Ud over smagsprøver på rågeunger, 
var der på dagen jagthornsblæsning og hun-
deopvisning. Ligeledes blev der vist knive 
og våben frem. 

Benny Sørensen.
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Vi kan i foreningen godt lide traditioner, og 
fortsætter derfor med at foreningen afholder 
en rundvisning med efterfølgende aftentræk 
på vores areal på Kytterne. Denne tradition 
skal der selvfølgelig ikke laves om på. I år 
bliver datoen søndag den 30. 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 Kyt-
terne. Det er et areal som i rigtig mange år 
har været et fortrinligt sted til andejagt, og 
som rigtig mange medlemmer gennem åre-
ne 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 udbytterigt  jagtareal til yderst 
fornuftige penge. I sidste sæson var prisen 
for et jagtkort til arealet 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-pladsen hvor der vil være lidt forfri-
skende til halsen, mens vi lige tager en snak 
om hvad der måtte vise sig af spørgsmål. Ef-
terfølgende vil vi trække lod om rækkeføl-
gen 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 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 stil-
les. Sidste tilmeldingsfrist er søndag d. 16. 
sep.
Denne dag vil Kytterne være lukket for for-
eningens øvrige medlemmer fra kl. 12.00 og 
resten af dagen.

Pbv. Brian Lichon

Ande og gåsejagten på foreningens arealer 
kan i år erhverves for henholdsvis 250,- for 
kytterne og 200,- Nørholm enge. For det-
te beløb kan der frit drives trækjagt i hele 
sæsonen. Beløbet skal indbetales på for-
eningens konto i Spar Nord på reg.nr. 9280 
kontonr. 4565789339 – der skal printes en 
kvittering ud, der sammen med jagttegn 
SKAL medbringes på jagt/færdsel på area-
lerne – vær venlig at påføre indbetaling dit 
navn, og hvad du betaler til, så bliver det lidt 

nemmere at være kasserer. Der vil på enkel-
te jagtdage blive foretaget kontrol på om-
rådet – 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 
har alle sammen et ansvar for at områderne 
ser pæne og ordentligt ud, så tag venligst dit 
affald med hjem.

Benny Sørensen

Kytterne og Nørholm enge

 Ny jæger på Kytterne
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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

Bukkepral

Bukketræf den 16. maj klokken 10.00 ved 
Jægerhuset var der fra de 3 foreninger mødt 
35 jægere op. Der blev vist 3 bukke frem og 
fortalt historier om hvordan morgenen var 
gået. Enkelte havde ikke set noget mange 
havde set den forkerte buk og andre havde 
skudt forbi. I år var det AOJ der stod for 
rundstykker, kaffe, kage og en lille en. 

Benny Sørensen
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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 !

blad_Layout 1  04/06/13  14.04  Side 10

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.-


