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Formanden
har ordet
Sommeren står forhåbentlig lige om hjørnet,
og venter på os, hvad
den så må bringe af lys
og glæde, eller måske
som landmændene håber på lidt regn.
Bukkejagten er nu godt
i gang og der er allerede på nuværende tidspunkt (20. maj) nedlagt bukke i alle vore konsortier, nogle steder indtil flere af slagsen, så stort tillykke
til de heldige eller dygtige jægere, jeg håber der bliver mange flere oplevelser til os
derude.
Vi har, som i måske hørte på generalforsamlingen en udfordring i at leje anparterne på Stubben ud, og det ender sandsynligvis med at lejemålet bliver opsagt, dette
kan gøres med et halvt års varsel til udgangen af januar.
Lige omkring generalforsamlingen, så er
det mange år siden vi har været så få, der
var mødt ca. 25 op, inklusiv bestyrelsen,
måske vi bare skal tage dette som et udtryk
for at foreningen kører som medlemmerne
ønsker sig.
Vi er 5 delegerede til repræsentantskabsmødet der afholdes på Vingsted centret
d. 22 juni, med formandsmøde dagen før,
hvor jeg selvfølgelig også deltager, så må
vi se hvad dette bringer.
Til sidst vil benytte lejligheden til at ønske alle vore medlemmer og deres familier
og pårørende en forhåbentlig god og varm
sommer, og knæk og bræk med resten af
bukkejagten.
Jørgen Balser Jakobsen.

Bladudvalg:
Benny Vejlgaard, ansvarshavende redaktør
Boblerne:
Tommy Pedersen, tlf. 98 29 71 46
Forsidefoto:
Fotografer foreningens medlemmer
Deadline:
Forventet udsendelse:
Nr. 3 - 1. september 16. september
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Året gang
i St. Restrup skov
maj 2019
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d. 27 april var dagen vi havde valgt til ”store
oprydningsdag” i skoven, vi havde også en
udfordring med at få etableret stiger/tårne
i de nye område som manglede efter at vi
havde delt på en ny måde, efter salget af alt
det som ligger nord for Ny Nibevej. Der var
bestilt chili con carne ved slagter Leif Tranholm så det burde blive en god dag, men
desværre, efter en periode med rigtig godt
vejr så stod regnen ned i lår tykke stråler og
der skulle mere end godt humør til at klare
det. Det lykkes dog at få stigerne på plads
og blive klar til bukkejagter og mht. affald
så klarede Ernst og Hans Jørgen det et par
dage efter.
Der var nogle afbud til d.16.maj så alle reserve jægere var i spil, nogle sagde ja tak og
andre havde planer til anden side, jeg var så
heldig at der også blev plads til mig og så
endda i såt 6 d. 16 om aftenen, så det var
ikke så ringe.
16 maj om morgenen var jægerne så klar til
præmieren og paradoksalt nok, så blev det
såt 8b som gav den første buk. Vores nye
medlem Christian (38) var på pletten da der
viste sig en fin lille spids buk (Enhjørning)
ikke langt fra stigen. Men ellers blev det
ikke til det store den morgen.
Jeg selv skød en rigtig flot buk på vores
egen jagt her oppe i midt Vendsyssel, så
roen havde indfundet sig da jeg fandt min
stige i såt 6 denne aften. Det første jeg så
var en rigtig stor flot ræv som var på musejagt i det åbne område ved tårnet. Den underholdte mig i over en time, ja så er det
jo at man begynder at få ondt i bagen, så
pürsch og med østenvind, uden om og så ind
i området igen.
Efter ca. 1 time med det, kun for at se et par
hare og nogle fasankokke, blev jeg mødt af
et par, der var ude i samme område for at
lufte hund (løs) jeg bad naturligvis om at de
koblede deres hund og så fortsatte de. Jeg
stod og skumlede lidt, tænkte nå det var den
bukkejagt. Men bedst som jeg var klar til at

Buk nr. 2
skudt i såt 6
d. 16/5
kl. 21.20.

forlade området kommer der buk ca. 150 m.
væk på bakken over mod tårnet. Jeg vurderer skud muligheden som ok, men i det jeg
slipper kuglen springer bukken mod en anden lille buk, som kommer ud fra skoven.
Den lille buk stikker af mod øst og jeg får
anden skud mulighed, som resulterer i at
bukken går i skoven ved vandhullet.
Hmm. Det var rigtig træls, efter at have undersøgt området beslutter jeg at ringe efter
en Schweiss hundefører som ankommer kl.
ca. 22.40, det var Frederik Svendsen der
kommer helt fra Kongerslev/Terndrup.
Ventetiden er rædselsfuld, nå men hunden
går ind i området og allerede efter 7 – 10
min. Er dyret fundet, en fin bladkugle og
dyret gik 35-40 m. så det gik som det skulle. Så skifter humøret igen pyh, det letter at
finde den dødskudt.
Så lige lidt arbejde ved lygte skær, der er
ikke meget lys i skoven når soler er gået
ned. Og kl. 00.15 hjemme igen.

Et rigtig flot stykke arbejde af Schweiss
hundefører Frederik Svendsen og hans makker.
Med venlig hilsen
Søren Christensen
Knæk & bræk til jer alle

Hundetræning

Selv om vi har haft nogle udfordringer på
hundetræningsfronten, har vi atter i år gang
i træningen. Vi startede op i starten af marts
ganske som vi plejer, og havde søndagstræning indtil vi overgik til sommertid. Så nu
er vi afsted onsdag aften med vore vovser.
Vi er 8 som går sammen på et hold, med
de udfordringer det jo giver, når man skal
dække alle lige fra stor hvalp til veteran. Et
skønt hold hvor vi hjælper hinanden med at
få afviklet de øvelser der er på aftenens program. En fordel ved holdets størrelse er dog
ganske klart, at der er tid til at tage sig af de

udfordringer som nogle af hundeførerne er
stødt på undervejs. Her taler vi om alt lige
fra det elementære i at kunne koncentrere
sig i de simple lydighedsopgaver til udfordringerne der ofte ses i forbindelse med veludført apportering. Vi er lige startet i vand,
og dermed også nye udfordringer for nogle
af hundene. Al begyndelse er svær og kun
øvelse gør mester. Her er det så mig der er
den heldige, at få lov til at give dem nogle
redskaber de kan bruge til at komme videre
med.
Det skal jo ingen hemmelighed være, at vi
leder med lys og lygte efter en hundetræner
eller to, der kan træde til og hjælpe med indgangen til den næste sæson. Så hvis du har
lyst til at styre nogle videbegærlige mennesker med lyst til at dygtiggøre deres hunde
skal du være mere end velkommen.
Brian
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Rågeregulering
Så er vi i gang med reguleringen af råger i
Aalborg kommune.
Vi regulerer sammen med de andre foreninger i Aalborg – godt styret af kommunens skytte Klaus Godiksen.
Vi startede mandag d. 13. maj og skyder på
alle hverdage fra kl. 08.00 – 12.00.
Rigtig mange har meldt sig til reguleringen
ca. 20 hver dag, og ved deadline af bladet
var der skudt godt 300 unger.
Tirsdag den 28. maj vil der være et off. Arrangement i multihuset på friluftbadets om-

råde, indgang fra Egholm færgevej, alle er
velkomne. Denne aften kan du smage grillede råger bryster med flutes til.
Har du ikke smagt denne delikatesse er du
velkommen til at kigge forbi.

Tilbud til foreningens medlemmer

Skal du holde fest med hel stegt gris har jeg købt en stor
grill som kan lånes af foreningens medlemmer.
Den skal afhentes på min hjemme adresse og leveres
igen på samme rengjort.
Vh Johnny jensen - Mail: sortkrudt65@gmail.com
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Ny jæger på Kytterne
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 29. 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 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 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 sammen, 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. 15.
sep.
Denne dag vil Kytterne være lukket for foreningens øvrige medlemmer fra kl. 12.00 og
resten af dagen.
Pbv. Brian Lichon

Kytterne og Nørholm enge
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
sæsonen. Beløbet skal indbetales på foreningens 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 arealerne – 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 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
har alle sammen et ansvar for at områderne
ser pæne og ordentligt ud, så tag venligst dit
affald med hjem.
Benny Sørensen
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Kollerup Plantag
Ja det er selvfølgelig ingen nyhed for jer,
men vi har passeret den 16. maj. Nu hvor jeg
sidder og skriver dette er vi altså kun kommet til den 18. klokken 10, og dermed kun
2½ dag inde i bukkejagten. Det er jo en tid
vi alle har set frem til med stor længsel. Vi
har selvfølgelig fået afviklet vores anpartsmøde, som altid med et pænt fremmøde og
en rigtig god diskussionslyst, og vi har været i skoven 2 gange for at gøre klar til sæsonen. Vi havde som altid nogle ting som
skulle bringes i orden inden bukkejagten.
Der var tårne som skulle flyttes. Alt buskadset vokser jo desværre, og dermed bliver de
pladser vi har valgt til at opstille tårne ikke
ved med at være lige gode. Heldigvis sker
det også, at skovens folk høster af afgrøderne, og dermed fremkommer der nye gode
pladser til disse tårne. Der er som regel også
nogle træer og buske der lige skal tæmmes
lidt, så vore muligheder for skud ikke bliver
alt for meget begrænset. Men dette fik vi da
løst på vores ordinære arbejdsdag. På vort
anpartsmøde bestilte vi Peter til at fremstille
3 nye tårne i stil og mål med dem vi havde
i forvejen. Disse var desværre ikke blevet
færdige til vores arbejdsdag, hvilket selvfølgelig heller ikke var nogen katastrofe,
da de især var tiltænkt til trykjagterne. De

8

skulle afløse 2 stiger der ikke kunne klare
den salte luft længere, og dermed var blevet
ganske uforsvarlige at benytte. Det tredje
havde ingen forudbestemt plads, men da
vi sagtens kunne klare flere pladser til vore
trykjagter, havde vi ønsket om at finde nye
pladser, både tårne og høje. Derfor lavede
Karl Henrik og jeg en aftale om at møde i
plantagen for at lede efter nye pladser, og
også kigge på alternative placeringer til de
tårne der skulle flyttes pga. vegetationen.
Efterfølgende nåede Peter at færdiggøre de
3 tårne, og vi lavede hurtig en ny arbejdsdag
hvor disse blev opstillet, og dermed var der
gjort klar til den forestående bukkejagt.
Så blev der den 16. maj og vi har næsten
tradition for at levere buk til foreningernes
bukketræf i Jægerhuset. Dette glippede dog
i år, hvor der ikke blev skudt buk på premieremorgenen. Karsten Nøhr var dog heldig
om aftenen, selv om det var under tunge og
besværlige forhold. Karsten leverer et fint
skud til en buk, som desværre forlader anskudsstedet ude på kanten af enebærrene.
Den tilkaldte hundemand kom da også på
arbejde, da han hurtigt kunne konstatere at
bukken var truffet. Efter brug af 2 hunde og
i fugleflugtslinie 750m længere mod syd,
kunne Karsten dog ånde lettet op da Per

ge
Hyttel og hans hund fandt bukken. For dem
der har prøvet at følge med en sweissmand,
ved de da godt at den tilbagelagte distance
ligger noget over de 750m.
Den 17. om morgenen slog såvel Karl Henrik og Jørgen Thomsen til. Karl Henrik
havde atter held til at nedlægge en god gaffelbuk fra hans ”favorittårn” 1j, og Jørgen
fik hans buk med hjem fra et område som
gennem tiden stort set har leveret buk hvert
år, nemlig område 3´s pyntegrøntkultur lige
ved siden af parkeringspladsen. Så 3 bukke
på 1½ dag er da en god start, men der skal
nok komme flere.
Knæk og bræk derude
Brian

Stubben
Der har i år været et stort mandefald
af anpartshavere, ja reelt er vi gået fra
17 til kun 4 personer der har ønsket at
fortsætte. Der er så komme 1 ny til og
måske er der d.d. endnu en der er int.
Vi har annonceret i Omegnsjægeren,
på hjemmesiden og ved nyhedsbrev
uden at det har givet et resultat, derfor
må vi konkludere at foreningens medlemmer ikke ønsker at gå på jagt deroppe. Det er derfor sidste sæson vi har
jagten deroppe. Vi gør så hvad vi kan
for at minimere udgifterne i år.
Jagten er opsagt pr. 31.01.2020 iht.
Jagtlejekontrakten.
Der vil evt. blive udbudt noget riffeljagt i efteråret, men vi har pt. ikke en
plan for hvordan det vil kunne arrangeres med respekt for dem der har betalt fuld pris.

Buk skudt d. 18. maj 2019 af undertegnede.
Bestyrelsen
Benny Sørensen

9

Riffelskydning
Så er 3. runde af forårets skydninger på militærets baner i Hvorup netop overstået. 3
dage i regnvejr og solskin og med omkring
100 gæster. Sædvanen tro var der mulighed
for indskydning af salonriffel, og for dem
som turde udfordre sig selv sluttede skydedagene med skydning på 200 meter.
Igen i år var der mulighed for at købe sig en
pølse, hvilket mange benyttede sig af, mens
de fik sig en hyggesnak med de øvrige fremmødte jægere.
Blandt gæsterne var der blandt andet den
drevne rotte, der passede sig selv, satte 2-3
skud i centeret af skiven, var tilfreds med
resultatet, hvorefter han gik hjem. Så var der
hjemmeladeren, der skulle have indskudt
riflen med sin nye ammunition, men som
måtte konstatere, at han desværre havde fået
overkalibreret sine hylstre, så de ikke passede ind i riflens kammer. Eller den nye jæger,
som skulle have hjælp til at få indstillet sit
sigte, så riflen herefter skød perfekt. Sådan
var der alle dage små og store udfordringer,
man kunne få hjælp til af foreningens riffelinstruktører.
Husk der er skydning igen allerede den 15.
juni på Hadsund skydebane.

Arrangement
med skydevognen

15. juni 2019

Vi vil i lighed med tidligere år arrangere en
dag med Danmarks Jægerforbunds skydevogn, og deres instruktører som følger med
denne, dette bliver lørdag d. 21. september,
og starter kl. 9.00 og varer til ca. middag,
hvor vi lige plejer at evaluere dagen.
Der er individuel skydetræning og undervisning tilpasset netop dig, så hvis du er blevet
lidt ” rusten” og gerne vil have afprøvet dine
færdigheder, eller finde dine begrænsninger
med en haglbøsse er dette dagen hvor dette
kan lade sig gøre.
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Tilmelding til undertegnede senest d. 13.
september, enten på mail eller tlf.
Jørgen Balser Jakobsen.

Hadsund skydebane.
Skydning fra kl. 9.00 til 16.00. Begrænset
antal pladser.
Tilmelding til Rene Andersen nødvendig.
Først til mølle.
17. august 2019
Militærets baner i Hvorup.
Skydning fra kl. 9.00 til 14.00. Nyjægerdag,
men alle er velkomne.
7. september 2019
Vesthimmerlands skydecenter i Ulbjerg.
Der vil være mulighed for skydning til løbende vildt på 50 og 100 meter med varieret
hastighed, og der er mulighed for duble. Der
vil ligeledes være mulighed for skydning
med haglgevær til lerduer.
Skydning fra kl. 9.00 til 12.00. Indskydning
og skydning på løbende vildt. Begrænset
antal pladser.
Tilmelding til Lars Rimmen nødvendig.
Først til mølle.
28. september 2019
Militærets baner i Hvorup.
Skydning fra kl. 9.00 til 14.00. Indskydning
og træning.
Hilsen Riffeludvalget

Havfisketuren
2019
Vi var igen i år på havfisketur med Albatros
fra Hirtshals, turen foregik lørdag d. 6. april,
og var en af de magre af slagsen, der var
ikke mange fisk, og de som var der var ikke
særlig store.
Der var et par stykker som slet ikke fangede
fisk på dagen, hvilket er ret usædvanligt, så
vi må håbe på bedre held næste år, hvor vi
har valgt at flytte turen hen sidst i april måned, for at se om dette kan hjælpe på fangsten.
Jørgen Balser Jakobsen.

Skal du ha’
Jagttegn?
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 haglskydeprøve, riffelskydeprøve eller bueprøve alt efter
hvilken jagtform der skal udøves.
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 omfatter den obligatoriske del, som kræves for at
jagtprøven kan aflægges.

egn

Jagtt

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 mulighed for skydetræning. Efter bestået jagttegnsprøve vil der blive mulighed for fokuseret 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 udstedes på din 16 års fødselsdag.

Den teoretiske del gennemføres som aftenskole, hvor undervisning er bygget op som
gennemgang og dialog om emnerne, og
forudsætter at kursisten har anskaffet lærebogen ”Jagttegn” samt den tilhørende lovsamling for 2019/20. Begge dele kan for en
samlet pris af 688,- kr. købes ved Danmarks
Jægerforbund; jf. link:
https://netbutikken.seges.dk/index.php/jagt/
jagttegn.html

Praktiske oplysninger:
• Prisen for deltagelse er 1600 kr
(inkl. patroner og lerduer)
• Jagttegnskurset består af 60 lektioner
(15 aftener af 3 lektioner samt
3 lørdage i foråret)
• Jagttegnskurset er hver tirsdag kl 19:00
med start den 7 januar 2020
• Sted: Willy Brandts Vej 26, 9220 Aalborg

Den praktiske del foregår på faste lørdag
formiddage på SSV Flugtskydningsforenings anlæg i Støvring. Der kan arrangeres
fælles kørsel. Der lægges især vægt på sikkerhed i omgang med jagtvåben, afstandsbedømmelse og skydning til lerduer.

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
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Bukketræf i Jægerhuset

Det var i år Limfjordsjægerne som var værter ved åres bukketræf i Jægerhuset. Så efter
en skøn morgen hvor vejret, der hvor jeg befandt mig oppe i nærheden af Hjallerup, var
ganske dejlig. Der var ikke sønderligt koldt
selv om der stort set ikke var en sky på himmelen, hvilket man jo så efterfølgende ved
solopgang kunne nyde rigtig godt af. Sidde
der og skue ud over et skønt jagtterræn i solskin og en hel del råvildt at kigge på er da
skønt. Nå tilbage til bukketræffet.
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Der er jo mødetid klokken 10, så det var lidt
bekymrende at komme derud klokken 9.30,
og så er der kun kommet 1 buk. På det tidspunkt plejer der jo at være kommet både 3
og 4 bukke. De nåede det dog, klokken 10
hvor Lars Nansen bad Søren om at blæse
til samling lå der 7 bukke på paraden. Helt
igennem skønne bukke, selv om paraden
stort set kun bestod af 6-endere. Heldigvis
var der da lige et par yngre jægere som havde modet til at troppe op med deres mindre
bukke. Jeg syntes jo vi skal gøre hvad vi
kan, for at så mange som muligt kommer
med deres buk, også selvom det ikke drejer
sig om en ”medaljebuk”. En grillet sommerbuk smager skøn, også selv om det han havde på hovedet kun lige kunne anes.
Efter paraden hvor den største buk blev belønnet med 3 gode flasker vin, blev vi budt
indenfor til en skøn morgenbuffet og en lille
en til at hilse på hinanden med. Der var vel
efterhånden samlet 25-30 personer til denne
skønne morgen, hvor snakken gik livligt og
historierne blev fortalt på kryds og tværs.
Tak til Lars og Niels Peter for en god morgen hvor I havde sørget for de skønneste
rammer.
Brian

Jagttegnsundervisning 2019
I vinters started vi som noget nyt jagttegnskursus i Aalborg og Omegns Jagtforening.
Vi startede med 12 kursister hvor alle har
fulgt kurset hele vinteren. Holdet har hele
vejen igennem fungeret super godt og støttet hinanden. Det har været utrolig spændende at følge holdet fra meget lidt viden
omkring jagt til at have fuldstændig styr på

Rorgross_2x27

02/03/09

både teori, sikkerhed og skydning. I skrivende stund er kursisterne til prøve som
de selvfølgelig vil bestå. Så jeg håber at vi
få vores nye “kollegaer” at se i løbet at de
kommende sæsoner.
Knæk & bræk
Benny Vejlgaard
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Grav-let Rævesnu..... hurtig

nedgravning af rævegrave i lukkede
plastdrænrør.
Ø 200mm - 20 meter pr. rulle.
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- på jagt efter
grafisk produktion?
mad med mere

Vi tager naturligvis hensyn
til natur og miljø...
grafiske totalløsninger web
markedsføring
Tryksager med omtanke
!
bogbinderi

tryksager

offsettryk
banner

dtp

Efterårsgeneralforsamling
Tirsdag d. 8. oktober afholdes der
ordinær efterårsgeneralforsamling
i Jægerhuset kl. 19.00.

arbejdstøj

digitaltryk flag

roll Up t-shirts firmagaver

Dagsorden ifølge vedtægterne,
og forslag der ønskes behandlet på
generalforsamlingen skal være formanden
i hænde senest tirsdag d. 1. oktober.

Slagter Ole

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

På bestyrelsens vegne

Balser
Jakobsen.
Skrågade
55 -- 9400
-- Tlf.
SkrågadeJørgen
9400 Nørresundby
Nørresundby
Tlf. 98
98 17
17 28
28 37
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

