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Formanden
har ordet
Nu er vi efterhånden
kommet langt ind i
jagtsæsonen 2018 /
2019, jeg håber alle har
haft nogle fantastiske
oplevelser ude i vores
dejlige natur, og gerne
fået noget lagt i fryseren.
Vore konsortier har alle
fået afviklet gode jagter, selvfølgelig med
meget forskellige resultater, og i St Restrup
har vi jo desværre mistet godt 60 hektar, således at vi nu ” kun ” har ca. 120 tilbage
, hvilket giver nogle udfordringer på afviklingen af jagterne, men indtil videre ser det
ud til at det kan lade sig gøre. Vi har valgt at
fortsætte med 40 anpartshavere indtil videre, der er jo kommet nogle parceller i spil,
som vi ikke brugte ret meget før hen, så alt
i alt ser det positivt ud. Skoven nord for Ny
Nibevej blev desværre solgt til en som har
samme interesse som os, så han vil selv gå
på jagt på arealerne.
På stubben er det så gået den modsatte vej,
da vi har lejet et stykke mere af landmanden
deroppe (han var kommet til at købe en gård
mere), hvor arealet ligger sammen med det
vi havde i forvejen, men det er første omgang med afholdelse af fællesjagter på hele
området.
Vi vil fra bestyrelsens side forsøge at sætte nogle folk til at undersøge mulighederne
for mere og nyt jagt, foreløbig er Michael
Wendelbo og Jørgen Aaen sat på opgaven,
men dette kan I læse mere om andetsteds i
Omegnsjægeren, dette set i lyset af at vi jo
ikke ved om resten af St Restrup bliver sat
til salg inden længe, og Kollerup skal jo i
udbud igen om 4 år.
Vi har også bestemt at der i forbindelse med
foreningens 95 års jubilæum vil blive afholdt en lille reception på Orkideen fredag
d. 22 Marts, vi blev enige om at der er længe
til de 100 år, så sådan for lige at holde det
ved lige.
Til sidst vil jeg benytte lejligheden til at ønske alle vore medlemmer og deres familier
en rigtig glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår, med muligheder for en
lang række gode oplevelser for alle.
Jørgen Balser Jakobsen.
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Jagtens gang på Stubben
Vi er nu et godt stykke inde i efterårets jagter. Men jeg vil starte med forårets jagt på
råbukken.
Vi har i foråret skudt 4 bukke – mange har
set andre bukke en dem der er blevet skudt,
men har ikke været heldig at komme på
skudhold.
Vi har nu i efteråret afholdt 2 fælles jagter
med hagl og 1 fælles jagt med riffel.
På de 2 fællesjagter med hagl og traditionelt
afdrivning med hunde, så vi en hel del råvildt, fasaner og enkelte snepper.
Heldet var dog med vildtet, da der samlet
blev skudt 2 fasaner og 1 sneppe.
Vi havde så forsøgt med en riffeljagt lørdag
d. 24 november – Der var kun 6 jægere der
kunne afsætte tid denne dag. Så da der var 2
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der skulle trykke vildtet med hunde var der
kun 4 der sad i stigerne.
Vi startede denne dag med en kop kaffe og
at trække lod til posterne. Ca. ½ time før
skyde tid sad vi alle i stigerne. Kl. 09.00
forlod de 2 der skulle trykke vildtet stigerne
og hentede hundene.
Vi gik igennem alt bevoksning og så enkelte kron og råvildt – som dog ikke kom på
skudhold. Det skal så siges at de sidste 4
dage inden jagten havde der været stor aktivitet, da maskinstationen havde høstet 45
hektar roer. Måske var det derfor der ikke
var mere vildt i området ???
Så efter en piv kold formiddag samledes vi i
jagthytte til grillede pølser og en øl/vand og
fik en snak om jagten

De fremmødte var enige om at der er
for stor forstyrrelse på området i oktober md. – i år har der været jægere på
området 16 dage i oktober og det er for
meget forstyrrelse ifht. kron og dåvildt.
Så jeg arbejder pt. på et nyt regelsæt –
som skal begrænse jagttrykket i oktober
md. hvor vi ikke må skyde hverken kron
eller dåvildt.
Vi fortsætter resten af denne periode
som planlagt og håber på at Diana vil
give os lidt held på de kommende jagter.
Knæk og bræk til alle
Mvh. Benny Sørensen

Nu sker det!!
Det er ikke så ofte, at vores medlemmer
efterlyser en gentagelse af en klubaften.
Nu kommer den, vi har besluttet at gentage arrangementet d. 12. februar 2019
kl. 19.00
Vi vil som sædvanligt prøve at finde
noget ”fast” som passer til en sådan
aften, men sørg for allerede nu at reserveret tid denne aften, tag gerne en lille
ven med, helst en som holder de 40%
eller der omkring.
Af hensyn til maden, vil jeg gerne have
en tilmelding inden d. 5. februar 2019.
Af hensyn til kørsel, til hjemturen så
forsøg måske at få en til at afhente dig
ved jægerhuset.
Tilmelding til Søren på mail eller
SMS sch@tcaa.dk /25266410

Ses, åh ja.. var lige ved at glemme ….,
det er naturligvis Bjeskaften,
hvis nogen skulle være i tvivl.
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95 års jubilæum

i Aalborg og Omegns
Jagtforening
Fredag d. 22. marts 2019
afholdes der en lille reception på
Orkideen på Ølgodvej i Aalborg Øst kl. 13,00.
Foreningen er vært ved både lidt fast og flydende kost.
Vi håber at se rigtig mange af jer, til nogle hyggelige timer, tag gerne
den bedre halvdel med, hvis de skulle have lyst.
På bestyrelsens vegne
Jørgen Balser Jakobsen.
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Statusrapport
fra Kollerup Plantage
I skrivende stund har vi afholdt 2 fællesjagter i plantagen, først en hagljagt og siden en
trykjagt med riffel. På hagljagten blev vi
mindet om gamle dage, hvor vi startede en
hel del af jagten 1. august. Det jeg hentyder
til, er helt præcis det, at man går på jagt i
skjorteærmer, og sveder alligevel. Det var
en af de sidste rigtig varme sommerdage, og
det fik vi så afgjort at mærke under drevet
i de i forvejen temmelig ufremkommelige
såter. Men bortset fra det, var det en udmærket dag, hvor udbyttet blev en ganske
fin seksender og 5 råer. Lige i starten af november, havde vi så den første riffeljagt. Vi
var som sædvanligt spændte, og især med
hensyn til om kronvildtet ville være hjemme. Lige der blev vi desværre ret skuffede,
da der ikke blev set så meget som et stykke
kronvildt. Til gengæld var der noget dåvildt
hjemme, sikkert fordi jagten på disse først
starter den 16. november. Der var dog nogle

som havde en lidt mere udsøgt fornøjelse, da
der var en fin fuldskuffel der traskede rundt
i en af såterne. Især en af skytterne havde masser af muligheder for at have skudt
ham. Han bliver dog først jagtbar de sidste
14 dage af december. Ellers har der været
rimeligt pænt besøg af folk på enkeltmandsjagt, men kun en enkelt har haft held med
en kronhind, til trods for, at vi har måttet
skyde kronkalv siden 1. september og hind
samt hjort fra 16. oktober. Den heldige jæger blev dog belært med, at uden gode kammerater skal man overveje ganske nøje hvor
man skyder dyr af den størrelse. Det tog 2
mand en ganske rum tid, at bringe hinden
ud til kørefast vej. Vi glæder os selvfølgelig
meget til næste jagt, hvor også dåvildtet er
jagtbart, hvad då, kalv og spidshjort (under
ørehøjde) angår.
Knæk og bræk til jer derude
Brian

Jubilarer 2019
Følgende kan i år få udleveret nål og diplom på forårsgeneralforsamlingen,
hvis de ønsker dette skal de rette henvendelse til undertegnede senest 1. marts.
25 år
Carsten Andersen
Carsten Gellert
Anders Christian Golding
Hugo Larsen
Brian Mortensen
Jens Østergaard

40 år
Asbjørn Larsen
Robert Poulsen
Benny Sørensen
50 år
Leif Blauenfeldt

Ring 22 32 42 40 eller send gerne mail balser@jakobsen.mail.dk
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En jagtdag sidst i oktober
Det er længe siden, at der tikkede en invitation ind til jagt på Djursland. Vi taler om et
revir som jeg har været så heldig at komme
på som gæst i 10 år. Det er jagter jeg altid
glæder mig til, da vi taler om trykjagt med
riffel, og arealet er et af de relativt få, som
kan byde på mulighed på såvel ræv som råvildt, dåvildt og kronvildt men ikke mindst
også med mulighed for sikavildt. Til trods
for temmelig mange ture til terrænet, havde
heldet med de store hjortearter endnu ikke
tilsmilet mig. Det er blevet til flere ræve og
en del råvildt, men desværre ikke andet. Sådan er jagt jo, men bare fornøjelsen af at sidde og kigge på en 8-ender hjort, som stille
og roligt trisser forbi er jo ikke at kimse af.
Jeg har ligeledes haft både dåhjort og sika
for hvor jeg har siddet, men hver gang bare
for lille efter deres konsortieregler. Denne
gang ville jagten dog blive noget anderledes
end vi tidligere havde oplevet, da 3 nabokonsortier på tilsammen ca 700 ha, havde
aftalt at afholde en fællesjagt forstået på den
måde, at de enkelte konsortier drev deres
egne områder, besat med egne skytter, men
alle drev samtidigt.
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Det blev en dag hvor man skulle lige så
tidligt op, som hvis man skulle have været
på fjorden efter ænder, da alle mand skulle mødes hos den tovholdende lodsejer til
morgenkaffe i dennes maskinhus. Ja det var
lidt af et syn der mødte os da vi kom ind
i maskinhuset. Et stort langbord, som var
dækket op til 70 mand. Under kaffen blev
parolen klart og tydeligt overstået. Der måtte skydes 8-ender sikahjort, fuldskuffel dåhjort, spidshjort, då og kalv. Ligeledes måtte
der skydes 10-ender kronhjort, spidshjorte
samt hind og kalv. Råvildtet havde man
valgt at frede denne dag. Dette havde man
valgt, for at være sikker på, at de 3 inviterede sweisshundeførere, skulle kunne overkomme de opgaver der måtte opstå. Som vi
altid håber når vi er på jagt, blev der kun i
meget begrænset omfang brug for hundene.
Kun en enkelt eftersøgning blev det til, denne var på en beskudt då, som senere blev
fundet forendt. Ja så var der faktisk lige en
opgave mere til sweisshundene, dog blev
der tilkaldt en udefrakommende hund, da
en af jagtdeltagerne på vej til morgenkaffen
havde påkørt et stykke dåvildt.

Heller ikke denne dag blev jeg jaget af jagtheld. I første såt sad jeg ved en nylig ryddet
lysning, med fine trækulture på begge sider,
og hvor det tidligere havde været set en del
dåvildt. Desværre så jeg kun en enkelt rå
komme trissende over lysningen, og så lige
skyggen af en sikahind helt ude i bunden af
lysningen. Efter en middagspause med en
fantastisk Ungarsk gullashsuppe, som gav
rigtig mange varmen igen, da det især havde været temmelig koldt for skytterne som
sad uden for skoven, fik jeg en post ved en
mark, hvor der tit krydsede kronvildt. Optimismen var stor, og ”bønnerne” var klar til
at blive sendt af sted, når dyrene ville vise
sig. Heller ikke her kom der jagtbart vildt.
Jeg havde først en rå der løb forbi på ca
100m, så krydsede yderlig en rå, men denne gang dog uden for rækkevidde. Så kom
der 2 dyr ud af skoven, et stykke sika, som
fulgte skovkanten, og en buk som passerede
mit tårn bare 30m borte. Såten sluttede af
med at en rå med 2 lam krydsede marken.
Så masser af oplevelser, men desværre ingen skudchancer.
Mens jeg nu sad der på min stol, og længtes
efter en skudchance, begyndte jeg at spekulere på muligheden for, om man kunne nå på
andetræk når vi atter kom til Aalborg, men
syntes ikke chancerne var særlig store. Paraden skulle dog vise sig, at være overstået noget hurtigere, end jeg havde turdet håbe på,
og dermed kom vi også af sted på vej mod
hjembyen før beregnet. Da jeg blev sat af
hjemme, takkede jeg mange gange for køreturen og ikke mindst hyggeligt selskab. Dår-

ligt havde han vendt bilen, før jeg skyndte
mig ind for lige at bytte riflen ud med haglgeværet og en god håndfuld patroner, hunden var selvfølgelig klar inden støvlerne var
fundet og bilen var pakket. Jeg ankom på
Kytterne lige lidt efter solnedgang, og nåede
på plads ca 1/2 time efter solnedgang. Den
plads jeg havde håbet på var optaget, men
om det var skidt eller godt, er svært at sige,
men jeg ærgrer mig ikke. Der gik ikke mange minutter før ænderne begyndte at trække,
og der blev skudt flere steder på området.
Turen kom også til mig, og jeg fik en enkelt.
Jeg vurderede om jeg skulle flytte lidt, da
flere af småflokkene syntes at trække efter
nogle småpytter, og dette viste sig givtigt.
Da mørket havde sænket sig så meget, at jeg
ikke rigtig syntes jeg kunne se dem længere, kunne jeg konstatere at jeg havde skudt
6 brunnakker i 9 skud på noget der ligner
3 kvarter. En aften som denne har jeg ikke
haft mange af, for ikke at sige en jagtdag
som denne har jeg ikke oplevet før, og kommer nok heller ikke til det igen.
Nå ja, paraden på Djursland blev jo for resten på 3 ulige 10-ender kronhjorte, 3 hinder, 3 kalve. 2 dåspidshjorte, 2 dåer og 4
kalve.
Knæk og bræk derude
Brian
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Riffelskydning i 2018
Vi har i år haft 3 skydninger i foråret – og 1
i efteråret på Militærets skydebane i Hvoreup.
Ca 140 jægere har været forbi og har fået
indskud eller trænet under kyndig vejledning af foreningens instruktører.
Vi har også afhold en skydning på Hadsund
skyde terræn, hvor der var muligt at skyde
på andre mål og på bevægeligt mål.
Der afholdtes som vanligt en konkurrence

over flere skydninger på vanskelige/små
mål og vindere fik tildelt sponsergave fra
Jægeren og Lystfiskeren
Hvilke dage der bliver skydning i 2019 er
ikke fastlagt endnu, da riffeludvalget først
holder møde d. 27 november – men mon
ikke der bliver skydning i både forår og efter år + en skydning på anden bane.
MVh
Benny Sørensen, Riffeludvalget

Kytterne og Nørholm
Ande og gåse jagten på forenings arealer er
nu godt i gang, og der meldes om fin afskydning.
Der er stadig plads til flere jægere, så har du
lyst kan du indbetale 250,- for kytterne og
200,- for arealet i Nørholm – på konto 9280
– 4565789339 – husk at printe en kvittering

der skal medbringes på jagt7færdsel på arealerne – vær venlig at påføre din betaling
navn og hvad du betaler for.
Har du en kammerat som du gerne vil have
med på jagt skal han meldes ind i foreningen og betale jagtafgiften – kontakt kassereren herom.

Regulering af råvildt
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Den 9. november var det igen tid til Aalborg
Kommunes årlige reguleringsjagt på råvildt.
Reguleringsjagten som kun omfatter råvildt,
bliver afholdt for at reducere råvildtets bid
skader på skovens nyplantede træer.
Vi mødtes kl. 8.30 i Fjordhuset på Egholm
Færgevej, hvor vi blev budt på morgenkaffe. Efter lidt hyggesnak med ligesindede
jægere, afholdte Klaus Godiksen parolen,
hvor han redegjorde for retningslinjerne for
dagens jagt.
Formiddagens jagt foregik i Billeskoven i
Godthåb, hvor skytterne blev sat af på velafmærkede poster. Jagten blev gennemført
som bevægelsesjagt uden hunde. Ud over
råvildt blev der set meget andet vildt, blandt
andet en mårhund. Da der på parolen var
blevet sagt ”kun råvildt” fik selv den lov til
at gå.
Så gik turen tilbage til Fjordhuset, hvor vi
spiste vores medbragte madpakker. Da vi
havde fået tygget af munden gik turen vi-

dere til Hasseris Skov, hvor
skytterne igen blev sat af
på velafmærkede poster.
Mens vi ventede på driverkæden skulle kom forbi vores poster, var der rig
mulighed for at nyde synet
af de andre vildt arter der
”kom forbi” vores poster –
f.eks. snepper, harer, fasaner og selvfølgelig råvildt.
Ca. 15.30 var der vildtparade med et fint resultat.
Paraden blev ”blæst et
stykke” af et yderst velspillende
jagthornsorkester,
som i øvrigt havde bidraget
med god musik i dagens
løb.
Tak til Aalborg Kommune
for en dejlig dag, med god
og veltilrettelagt jagt.

Kort nyt !
Oversigt over klubaftener
• 11. dec: jægermarked
kom og gør en god handel

• 8. jan - kom med din buk.
Der er traditionen tro uddeling af præmier
for største, flotteste og mindste buk.

Forårsgeneralforsamling

Tirsdag d. 9. april afholdes der ordinær forårsgeneralforsamling i Jægerhuset kl. 19,00.
Dagsorden ifølge vedtægterne, og forslag
der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest
tirsdag d. 2. april.

• 12. feb - bjesk aften

På bestyrelsens vegne
Jørgen Balser Jakobsen.

• 12. marts - Vin aften
• 9. april - Generalforsamling

Vinaften
hos

Udvalg til etablering af
nye jagtmarker

Vi har i bestyrelsen valgt at etablere et udvalg som skal være med til at sikre at vi også
i fremtiden har nye konsortier, nye jagtmarker og skove at udøve vores alles fælles interesse i.
Så har du mod på at hjælpe bestyrelsen med
at finde ud hvilke typer jagt, vi også i fremtiden skal kunne tilbyde så kontakt gerne
Michael Wendelboe Michael.nw@outlook.dk
eller telefon 2222-7119
Udvalget vil bestå af 4-6 personer som sammen skal arbejde med dette.

Fisketur 6. april 2019

Der vil lørdag d. 6. april 2019 blive arrangeret havfisketur fra Hirtshals, vi skal igen
sejle med det gode skib Albatros.
Tilmelding til undertegnede, gerne på mail:
balser@jakobsen.mail.dk 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.

Holte
vine

i Aalborg

Der vil blive forsøgt afholdt vinsmagning hos

Holte
vine

på Budolfi plads
tirsdag d. 12. marts
kl. 19,00
Der vil blive serveret lidt
at spise til smagningen,
som kommer til at koste
kr. 200,00 pr. deltager.
Tilmelding til undertegnede,
gerne på mail:
balser@jakobsen.mail.dk
På bestyrelsens vegne
Jørgen Balser Jakobsen.
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Jagtens gang
i St. Restrup skov
Som før nævnt så er vi opsagt i skoven mht.
den det der ligger nord for Ny Nibevej og
har længe vidst at det var en spørgsmål om
tid inden vi måtte sige farvel til 1/3 af den
skov vi har haft i så mange år, ingen havde
forventet at det ville ske lige med det samme. Men få dage efter at skoven kom i udbud blev den solgt med overtagelse allerede
1.november.
Vi fik kun 2 jagter i skoven inden den skulle
afleveres til den nye ejer, vi har derfor haft
travlt med at fjerne stiger/tårne, fodertønder
etc. Så den nye ejer kunne overtage skoven
1. november.
De to jagter vi fik afholdt gik rigtig godt,
med god stemning og rigtig gode oplevelser, og det var så det.
d. 11.november var så første jagt i det reduceret område hvor Rene Andersen havde
fået udfordringen med at afholde en jagt
som kunne leve op til de jagter vi plejer at
have i skoven. På trods af juletræs fældning
og klipning af pyntegrønt, havde en fantastisk dag.
Rene havde simpelthen bestilt godt vejr, ringet til nordmændene for at få nogle snepper
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sendt mod Danmark og tror jeg, været rundt
omkring hele skoven for at jage fasaner ind
i området så der var noget at jage på. Alt i
alt en fantastisk dag med 16 stykker vildt
på paraden, det kan ikke gøres bedrer. Godt
arbejde Rene!
Vi skal naturligvis have lavet en ny plan for
hvordan vi vil dele skoven op i nogle nye
såter og forsøge at få mest ud af den sidste
del af skoven (ca. 120 HA) men det venter
vi med til anpartsmødet, hvor vi også vil
diskuterer hvor de stiger og tårne som vi har
skal opstilles, alt i alt en ”ny” skov” i hvert
fald en ny måde at anvende den på, vi vil
komme til at anvende nogle områder hvor vi
ikke kom så ofte, såterne i Pürsch perioden
vil blive mindre, men jeg er overbevist om
at det nok skal lykkedes, i hvert fald har det
ikke ødelagt den gode stemning og jeg ser
i hvert fald frem til mange gode oplevelser
stadigvæk.
Tak for denne gang og knæk & bræk til jer
alle.
Søren

Kom
med din

buk

Der burde selvfølgelig ingen tvivl være buk og den mest særprægede buk. Ud over
om hvad vores første klubaften i 2019 skal at være skudt i Danmark, er eneste krav til
handle om. Vi snakker om tirsdag den 8. bukkene, og her selvfølgelig mest gældenjanuar 2019 klokken 19.00, og det er selv- de i kategorien mindste buk, så skal bukken
følgelig i Jægerhuset på Willy Brandts Vej. have rosenkranse. Vi ved alle, at kron- og
Som de tidligere år, vil vi gerne se så man- dåvildtet breder sig mere og mere, og måge bukke som muligt, og håber selvfølgelig ske skal vi en dag også have en kategori der
som tidligere, at der atter dukke nogle nye vedrører disse hjorte. Det har vi ikke endnu,
ansigter op denne aften. Så hvis du skød men skulle du have nogle som du gerne vil
buk i 2018, skal du selvfølgelig tage den vise frem, skal du selvfølgelig være meget
med når du kommer, og skød du ikke buk velkommen til at tage disse med. Det er jo
i 2018, skal du selvfølgelig bare komme og sjældent historierne bliver mindre spændenhøre de somme tider ganske fornøjelige be- de af at dyrene bliver større. Alle er meget
retninger der kommer denne aften. Ganske velkomne denne aften, men tilmelding er
som du selv gerne vil fortælle om dine gode nødvendig, da foreningen gerne vil være
oplevelser, vil dine jagtkammerater også vært ved ét stykke brød. Tilmelding til Brian
dette. Så kom og vær med til at gøre denne på mail a-o-j@live.dk
aften til en fornøjelig og mindeværdig aften. Der vil ganske som traditionen byder,
På bestyrelsens vegne
være
præmier til vinderne 02/03/09
i følgende kate- 14:15 Side 1
Brian Lichon
Rorgross_2x27
gorier: Største buk – mindste buk – pæneste

Ræ

Grav-let Rævesnu..... hurtig

nedgravning af rævegrave i lukkede
plastdrænrør.
Ø 200mm - 20 meter pr. rulle.
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Fra alle os
til alle Jer...

mad med mere

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

offsettryk
banner

dtp

Vi vil gerne fra
bestyrelsen ønske alle
vore medlemmer og
deres familier,
samt vore
samarbejdspartnere,

en rigtig god jul
samt
et godt nytår.

digitaltryk flag

roll Up t-shirts firmagaver
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Slagter Ole

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

Skrågade
Skrågade 55 -- 9400
9400 Nørresundby
Nørresundby -- Tlf.
Tlf. 98
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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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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

