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Så skal vi til det igen,
det har godt nok været
en træls sæson, ikke så
meget med vejret, men
derimod alle de restriktioner der har ramt
os, ikke kun os jægere
men selvfølgelig også
resten af det danske
samfund, lad os håbe at vi snart er blevet
vaccineret alle sammen, og så kommer der
jo måske andre restriktioner fra 1. marts,
men det ved jeg ikke i skrivende stund.
Alle vores konsortier har været ramt af aflysninger, selv ude i skoven, måtte vi ikke
være mere end 5 samlet, lad os håbe at det
bliver meget bedre når vi kommer frem til
fællesjagterne i efteråret, I kan læse om
vore konsortier andet steds i Omegnsjægeren.
Også vores klubaftener har vi desværre
været nødt til aflyse, og vores fisketur fra
Hirtshals hænger også i en tynd tråd, på
nuværende tidspunkt.
Også årsmøderne i Jægerrådet er udsat, det
er på nuværende tidspunkt fastsat til d. 21.
april, på Shell motel i Støvring, tilmelding
til dette møde kan ske til undertegnede senest d. 14. april, kredsmødet er udsat til
d. 24. juni, sted er endnu ikke bestemt i
kredsbestyrelsen, og så er vores repræsentantskabsmøde udsat til d. 18. september.
Med denne ret triste beretning, vil jeg
ønske jer alle en god og forhåbentlig udbytterig bukkejagt, samtidig vil jeg ønske
alle vores medlemmer, deres pårørende og
samarbejdspartnere, et forhåbentlig godt
og varmt forår, som bestemt ikke behøver
at lade vente ret længe på sig.
Knæk og bræk derude alle sammen.

Boblerne:
Tommy Pedersen, tlf. 98 29 71 46

Jørgen Balser Jakobsen.
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Gåsejagt på Øland
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Gåsejagten på Øland blev igen en stor succes i år. Starten af den rigtige gåsesæson
(når canadagæssene og svaner ankommer)
blev dog udskudt pga. nedlukning af Nordjylland i november måned. Da der igen blev
åbnet for bevægelse mellem kommunerne
ramte vi det perfekte gåsetræk og fik nok det
bedste udbytte af grågæs på Øland sammen
med et godt udbytte af canadagæs. Samme
morgen havde vi mange chancer til bramgæs, men der var desværre ikke reguleringstilladelse til disse denne dag. Samlet set har
vi nedlagt 343 fugle fordelt over Grågæs,
Canadagæs, Kortnæbbet gæs, Blisgæs og
Sølvmåger.
Dette blev desværre sidste sæson for gåsejagt på Øland. Udlejer ønsker ikke at udleje
jagten til næste år.
Knæk & bræk
Benny Vejlgaard

Status for jagten
på Øland
Grågæs
Canadagæs
Kortnæbbet gæs

36
273
31

Blisgæs

1

Sølvmåge

2

I alt

343

Beretning for 2020/21 i

Kollerup Plantage

Ingen havde vel forventet hvad vi lige har
været igennem, eller måske snarere er midt
i, da vi afsluttede sæson 2019/20. Vi fik ikke
mulighed for at afholde vort ordinære anpartsmøde i marts, men da de fleste ting der
bliver snakket om på disse anpartsmøder er
i relation til efterårets jagter, var dette selvfølgelig ikke det største problem. Det var
heller ikke det store problem, at vi ikke som
planlagt kunne afholde vores først planlagte
arbejdsdag i april måned. I stedet blev det
besluttet at afholde en i august, hvor vi også
har større behov for at flytte tårne, så de står
optimalt til vore riffeljagter. At vi så ikke
helt kom i mål med alle vore jagter i efteråret, er så en helt anden ting.
Vi var på trods af corona alligevel afsted
på bukkejagt, og det var da heller ikke helt
spildt, da der i alt blev nedlagt 9 bukke. Måske det var behovet for at komme lidt væk
fra det hele, der var skyld i den måske lidt
større aktivitet i bukkesæsonen end vanlig.
Det var Thomas der lagde ud, selv om det
først var den 27. maj det lykkedes at nedlægge første buk. Herefter var følgende heldige at skyde buk i plantagen: Jørgen Balser, Brian, Karsten Nøhr, 2X Peter, Martin,
Karsten Nøhr og endelig Karl Henrik. Som
sædvanlig var Karsten blandt dem der var
heldige at finde de gode bukke, eller var det
bare det sædvanlige held.

Coronaen ville ikke slippe taget, og vi var
vel mange der var i tvivl om muligheden for
at kunne afholde jagter under disse forhold.
Der har gennem hele sæsonen været udvist
stor kreativitet, men alligevel har der været
brug for at aflyse.
Sæsonens første trykjagt blev i år genstand
for nogen snak i krogene. Hvilke omstændigheder der gjorde det store udfald ved ingen, men med en parade indeholdende 18
stykker vildt, hvoraf de 16 var råvildt, var
frøene sået til snak. Hvorfor stoppede jeg
ikke afskydningen til middag, hvor der var
skudt 9 dyr? Ja det er altid nemmest at være
bagklog. Jeg fortryder dog på ingen måde
min måde at tackle situationen på.
Desværre har vore store hjortearter været
en mangelvare på vore trykjagter i år. Det
er meget få observationer der er meldt ind.
Dog havde vi en stor hjort for på den første jagt. Karl Henrik var den heldige at få
chancen, som han da også gjorde hvad han
kunne for at udnytte. Desværre var det ikke
nok, da hjorten efterfølgende valgte at tage
flugten. På trods af en del sweiss, og 2 dages
eftersøgning, fandt man ikke hjorten. Der
har heller ikke være de mange chancer til de
store hjortearter på årets enkeltmandsjagter.
Der er vel ingen der undre sig over, at den
der atter fik held til at nappe en kronkalv var
Martin Lund.
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Tillykke

Jubilaer 2021

Stor tillykke til alle medlemmer der har jubilæum i 2021.
Følgende kan i år få udleveret nål og diplom på forårsgeneralforsamlingen,
hvis de ønsker dette skal de rette henvendelse til undertegnede senest 1. april 2021.

25 års jubilaer:
Johannes Bech - Kaj Christensen - Preben Guldhammer Rasmussen
40 års jubilaer:
Leif Jensen - Johnny Jensen - Bent Pedersen
60 års jubilaer:
Tonny Nielsen
Ring 22 32 42 40 eller send email til balser@jakobsen.mail.dk
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- lidt information om

riffelskydning...

Riffelskydning

Riffelskydning 2021

Der er i foråret planlagt skydning på følgende dage i Hvorup

Da vi ikke ved om vi kommer til at skyde i
Hvorup har vi garderet os med 2 skydedage
i Ulbjerg.

Søndag den 25. april 2021
fra kl. 09.00 - 14.00 bane A eller B lang
Lørdag den 8. maj 2021
fra kl. 09.00 - 14.00 bane A eller B Lang

Vi har banen:
• 29. april kl. 18-21 (solnedgang)
• 6. maj kl. 18-21 (solnedgang)

Tirsdag den 11. maj 2021
fra kl. 17.00 - 21.00 bane A eller B Lang

Adressen er:
Vesthimmerlands Skydecenter,
Lille Torupvej 1, Ulbjerg, 8832 Skals.

Vi ved for nuværende ikke om det bliver til
noget, men håber det da vi må være op til
25 udendørs.

For begge dage gælder det, at der vil være
mulighed for træning og indskydning på
100 m samt skydning til løbende vildt.

Ved disse skydninger skal i møde med
mundbind, dette må aflægges når i er indskrevet, ligeledes skal i selv medbringe
hjælpe midler, så som underlag og støtte
Der vil ikke være mulighed for at skyde fra
indskydningsbænk.

Deltagelse koster 50 kr., og er fortrinsvis
for foreningens medlemmer. Der kan købes
vand/øl, pølser mm.

Der vil ikke være nogen mulighed for at
købe drikkevarer eller en pølse.

Evt. restriktioner på grund a Covid-19,
eller andre ændringer vil blive opslået på
A-O-J.dk og på facebook.

Hvis ikke vi får lov til at skyde, evt. fordi
forsvaret selv skal bruge banerne selv, vil
det blive aflyst på vores Hjemmeside og på
vores Facebook side
Venlig hilsen
Benny Sørensen
Riffeludvalget
Tlf. 28404542

Husk, vi har også reserveret banen
• 11. september kl. 9-12.
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Jagtheld er en un

8

Vi oplever alle sammen at vores jagtheld
varierer hen over sæsonen, og fra det ene
år til det andet. Dette har jeg selvfølgelig
også prøvet. Sidste år var jeg i den situation,
at stort set lige gyldig hvor jeg var på jagt
henne, og lige gyldig om jeg var skytte eller driver, var det et stykke råvildt der ville
skydes. Det blev til personlig rekord hvad
angår råvildt.
Det skulle så vise sig at blive et helt andet år
i den netop afsluttede sæson. Bukkejagten
var såmænd fin nok, jeg skød 2 bukke. En
I Kollerup Plantage, og en på Lengsholm
Gods. Derudover er jeg med i noget jagt
oppe øst for Hjallerup, hvor vi ser rigtig
pænt med råvildt, og hvor jeg sidste år var
så heldig at skyde 2 pæne seksendere. Jagtheldet var på ingen måde med mig på disse
arealer under bukkejagten på disse arealer i
år. Jeg så kun spids- og gaffelbukke, hvilket
er no-go på riffeljagterne. Det blev efterår
og fællesjagterne begyndte. Lige som alle
I andre oplevede det, var der flere jagter
som blev aflyst. Til trods for dette, var jeg
da afsted et pænt antal gange hen over sæsonen, men uanset hvor jeg var på jagt, var
der bare ingen chancer til undertegnede. Ti-

den gik og jeg fik stort set ikke noget med
hjem til fryseren. Heldigvis hjalp Michael
Larsen mig den 24. oktober, forstået på den
måde, at vi rejser et lam midt mellem os, og
slipper begge et skud til det så meget oven
i hinanden, at de øvrige deltagere kun hørte
et skud. Ja så var sæsonen da reddet, og lidt
godt kød kom i fryseren.
Vi skal helt hen til midt i december, inden
heldet igen er lidt med mig. Er kørt til Hjallerup med riflen for om muligt at finde et
dyr. Sidder først et sted, og ser bare slet ingen ting, som i slet slet ingen ting. Beslutter
mig for lige at flytte til et nyt område, og
kører derover. Er netop steget ud af bilen, da
jeg opdager et dyr der går lidt fra et læbælte.
Griber riflen og påbegynder en spændende,
som det jo altid er, men ikke særlig lang
pürch, og har held til at nedlægge et fint
smaldyr.
Jeg tog atter afsted alene med min riffel.
Ja først og fremmest efter et stykke dåvildt. Heller ikke disse vil noget i år. Der
er masser af tegn på, at de er på terrænet,
men de viser sig ikke når jeg er ude efter
dem. Da tålmodigheden slipper op beslutter
jeg mig for at prøve noget andet. Var en dag

nderlig størrelse!
ude for at træne lidt hund på nogle af vore
markstykker, hvor der er frijagt, og bemærker 12 stykker råvildt på en stubmark. Ja vi
skriver nu 21. december, og med ringe udsigt til flere fællesjagter, beslutter jeg mig
for atter at prøve lykken med noget pürch.
Kører over til stubmarken med det næsten 1
km lange læbælte, og jo der er dyr på marken. Taktikken lægges. På tværs af marken
i en sænkning over til læbæltet, og så bare
op langs læbæltet. Imens jeg bevæger mig
på tværs af marken følger jeg jo med i hvad
der sker ovre ved læbæltet. Så er der 3 dyr
på marken, så er der ingen. Så er der 6, så
2, så ingen. Ja det varierer hele tiden, mens
de bevæger sig stille og roligt op langs og
i læbæltet. Jeg når læbæltet, og starter min
pürch op mod vinden, og op mod dyrene.
Da jeg starter går det rimeligt hurtigt, da
afstanden er stor. Efterhånden som jeg nærmer mig, sættes tempoet ned, da jeg ikke
helt kan blive klar over hvor mange dyr der
er, og hvor langt fremme de i grunden er.
Hele tiden skifter det med at der er dyr på
marken, og så er de alle i læbæltet. Efterhånden kommer vi noget tættere på enden
af læbæltet, og jeg begynder at miste modet,
da jeg formoder de forlader vores terræn når
de når enden af læbæltet. Jeg syntes efterhånden også jeg har problemer med at kom-

me tættere på, og afstanden er stadig større
end jeg bryder mig om at skyde på.
Jeg ser nu et dyr der stort set oppe ved enden
af læbæltet, og beslutter mig for at afbryde pürchen og forsøge mig en anden dag.
Jeg har lige vendt mig på stubmarken, og
står ca 5 m fra læbæltet da der kommer et
fint smaldyr ud af læbæltet ca 70m fra mig.
Får mig drejet rundt, sat skydestokken op,
op med riflen og får placeret trådkorset på
dyret. Slipper kuglen og hun lægger sig bare
helt stille ned. Men så blev der liv. Ud af
læbæltet vælter 8 dyr, alle sammen på skudafstand. De 6 begynder stort set øjeblikkelig
at esse. Et dyr stiller sig op og kigger hen
på det døde dyr, og yderligere et trækker
nærmere det døde dyr, for ligesom at finde
ud af hvorfor hun ligger der. Ved godt tiden
føles lang i sådan en situation, men der gik
faktisk flere minutter før der efterfølgende
sker noget særligt. I denne tid tager jeg først
kikkerten og får et overblik over dyrene, og
kan konstatere at der er en gaffelbuk og dyret der står og betragter smaldyret, er faktisk
en rigtig fin seksender. Ja ja tænker jeg, så
ved jeg da hvor han går, og tager telefonen
op af lommen for lige at tage et par billeder
og en lille film. Intet sker. De 6 dyr esser stadig, og råen forsøger at finde ud af hvorfor
det døde dyr bare ligger der, og bukken har
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ikke rørt sig ud af stedet. Står på 60m med
bredsiden til, ja den mest oplagte chance
man kan ønske sig. Nej jeg har jo lige skudt
et dyr. Kigger lidt på ham og de øvrige. På
den anden side, så har jeg ikke skudt buk i
konsortiet, og når han nu byder sig til på den
måde. Jo du gør det. Finder ham i kikkerten,
placerer korset og trykker. Han lægger sig
lige så stille som det andet stykke råvildt,
men denne gang syntes de øvrige trods alt
det blev for meget og skred.
Julen er overstået og hunden og jeg selv
trænger til noget luft. Tænker jeg lige så
godt kan køre til Hjallerup og søge et par
marker af, hvilket giver hunden en del motion. Var faktisk på vej ud af døren, da jeg
lige beslutter mig for at tage min riffel med.
Klokken er lidt over 12, og vejret er faktisk
ganske fint. Vi traver over et par marker,
og hver gang jeg kommer til et nyt læbælte
eller bakketop, stopper jeg lige hunden, og
afsøger den næste mark for hvad der måtte
være spændende. Dette gentager sig også
da jeg er ved at nå enden af vores jagt. Op
for at kigge over en bakketop. Hvad står der
så der inde mellem træerne. Noget med 111
skrevet i rumpen. Så stiger spændingen, for
hvilken vej går de, og hvad er det for nogle
der står der inde. Ned på maven og helt op
på bakketoppen. Op med kikkerten og får
stillet skarp. Det viser sig at der er 4 stykker
dåvildt i skovkanten. Efter lidt tid bliver jeg
klar over, at der er tale om en spidshjort og
3 fuldskufler, dog har den ene kun en stang.
Nu befinder jeg mig desværre øst for motorvejen til Frederikshavn, så kun spidshjorten
er jagtbar. 2 af de store bevæger sig den rigtige vej, nemlig ud på marken mellem dem
og mig. Lidt efter følger spidshjorten med,
lige i kanten af det læbælte der skiller marken fra naboens mark. Han når 10 – 15m ud
på marken, inden han står perfekt med siden til, og med markskellet som kuglefang.
Slipper kuglen, han løber lige rundt om sig
selv og vil op af den lille bakke der udgjorde kuglefanget. Det magter han dog ikke,
sikkert grundet blodtabet, da hjertet viste
sig sønderskudt. Så 3 stykker råvildt og en
dåspidshjort på 15 dage, ikke så ringe endda. Somme tider hjælper det åbenbart bare
at tro en lille smule på det, og så komme
afsted derud hvor alting kan ske.
Med jægerhilsen
Brian Lichon

Rågeregulering
2021

Ja det er måske ikke lige det du går og
tænker på nu, men når næste blad kommer er vi faktisk kommet temmelig tæt
på, og der skulle jo gerne være styr på
holdet inden Klavs Godiksen afholder
hans informationsmøde. Al tilmelding
til reguleringen af råger fremadrettet
skal ske på mail til a.o.j@live.dk. Dette
bla. for at lette tilbagemeldingen til dig,
når der er styr på hvornår reguleringen
starter. Vi antager det vil komme til at
foregå som det plejer, altså 2 medlemmer fra de forskellige foreninger hver
dag der reguleres. Man er velkommen til
at søge om at deltage flere gange, men
jeg vil efter bedste evne prøve at få så
mange forskellige af sted som muligt. Vi
skal selvfølgelig gøre hvad vi kan for at
udfylde de pladser vi får tildelt, hvorfor
nogle med god tid måske nok vil komme
til at figurere flere gange i skemaet. Det
jeg gerne vil have oplyst ved tilmeldingen er følgende: Navn – tlf – evt foretrukne dage eller specifik hvilke datoer
man kan.
Pbv. Brian Lichon

St Restrup 2020 / 2021

Så har vi haft vores første sæson i det ”
nye ” St Restrup konsortie, og som med alt
andet i denne tid, var det stærkt begrænset
hvor meget vi fik ud af det.
I bukkejagten blev der nedlagt 1 buk, hvilket Ernst sørgede for, så kom vi til vores
første fællesjagt, som blev afviklet som en
eftermiddagsjagt, her var der desværre ingen udbytte, de næste 2 fællesjagter, havde
vi 25 litauere til at gå og fælde juletræer, og
som følge heraf blev der heller ikke nedlagt
vildt på disse. Skal jeg sige noget positivt
om deres tilstedeværelse, så er det at de fældede ca. 43,000 træer ud af de ca. 150,000

der er i området, så til næste sæson skulle
der gerne være meget bedre udsyn på vores
fællesjagter.
Den sidste jagt i januar, blev desværre aflyst
på grund af restriktionerne som gælder forsamlingsantal.
Vi er i den heldige situation, at kun 1 medlem har ønsket at udtræde af konsortiet, og
bliver erstattet med den næste på ventelisten, vi har jagten i St. Restrup i den kommende sæson, og 1 mere indtil d. 31 december 2022, så er det nok desværre helt slut på
denne æra i foreningen.
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Fototur i Lill

12

I denne tid hovr vi ikke kan gøre som vi plejer er her et forslag til en tur/fototur i Lille
Vildmose.
Jeg er i Lille Vildmose sammen med en
kammerat 1 til 2 gange om ugen med kamera og der bliver set mange flotte og spændende dyr, som er et besøg værd.
Vi kører fra Aalborg kl. 10 mod mosen og
ved ankomst finder vi kameraet frem og har
det liggende ved os, da der kan komme et
dyr som vi vil tage billeder af, så skal det gå
hurtigt ud af bilen.
Vi kører rundt på alle de veje som der er meget stille og langsomt bruger vi nemt 5 til 6
timer derude.
Der er også tårne, hvor der er oversigt ud
over de forskellige områder. Et af stederne kan ses ind over Tofte skov med foderplads til rovfugle. Engang imellem ligger et
dødt dyr som kongeørnen spiser, men også

de andre rovfugle tager et bid af dyret. Vi
har set en havørn, glente, blå kærhøg, tårnfalk, fjeldvåge samt musvåge. Af andre dyr
er der elgen som bliver set en del. Der er
masser af råvildt og krondyr, ræv, odderen
er også spottet en del gange - masse gæs og
ænder, en del sangsvaner og småfugle ikke
at glemme. Jeg har taget en del billeder af
tårnfalken samt elgen og jeg var heldig at
få billeder - på ca. 4 meters afstand - af odderen med en and i munden. Jeg har taget
billeder af en havørn og en ræv som ville
have en bid af samme døde dyr osv. Så hvis
man ikke har noget for i denne tid, så tag i
Lille Vildmose med en kande kaffe, kikkert
samt kameraet og få skudt nogle billeder af
dyrelivet i Lille Vildmose.
Med venlig hilsen Johnny Jensen.

Mårhund ved Gjøl
le Vildmose

Hej Benny
Jeg skriver til dig, fordi jeg her i weekenden
har set en mårhund ved parkeringspladsen
ved østerkæret på Gøl. Mårhunden var en
hvalp, som vadede fra den lille ø, der er 20 Det kan jo havde katastrofale følger for den
meter fra vandkanten. Jeg mistænker at det- gode bestand og for de ynglende fugle der
te blot er en af mange, som om muligt, kan ude.
husere i området, og derfor skriver jeg til Jeg har vedhæftet nogle billeder, også må du
dig, da i som en del af Aalborg og omegns gerne vende tilbage, hvis i ser nogle af dem
jagtforening har jagten på kytterne. I og på jeres arealer. Jeg har lige ledes meddelt
med, det var en hvalp jeg så, er det muligt Limfjordsjægerne som også har jagt i nærat der er flere i området, og siden kytterne er heden.
nærliggende, er det også muligt at de også Derudover, må du gerne informere den perkan være der.
son/personer som har jagt på netop denne ø,
Jeg håber at I,i jagtforeningen vil gøre en såfremt at du kender ham. Hvis du er i tvivl
indsats, enten ved at skrive på Facebook hvilken jeg snakker om, sender jeg gerne et
til jeres medlemmer og opfordrer dem til kort.
02/03/09
atRorgross_2x27
holde udkig efter dem eller
evt. Opsætte 14:15 Side 1
vildtkameraer for at klarlægge om de er der.
Hilsen Frederik Graversen

Ræ

Grav-let Rævesnu..... hurtig

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

ve

gr

av

e
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PS. Leon siger noget med æbleskiver
Skrågade
Skrågade 55 -- 9400
9400 Nørresundby
Nørresundby -- Tlf.
Tlf. 98
98 17
17 28
28 37
37
og……

4142
Tlf.:
4142
www.solografisk.dk
Tlf.: 7022
7022Telefon
4142 --7022
www.solografisk.dk
www.solografisk.dk

- på jagt efter
grafisk produktion?

HUSK

Jægermarked 2019
Hundemad
Vi kender
det alle… !!
fra
SKYTTENs
Noget vi kar købt fordi vi ikke lige

mad
med mere
Rene
kunne naturprodukter!
undvære
det, ligger/hænger
eller fylder i skabet, noget vi har brugt
Generalforsamling

er blevet for lille/stor eller bare uinte·Forårsgeneralforsamling
Vi kommer
overalt
ressant,
måske var
det barei et afholdes
fejlkøb??

Danmark
uge
Vi
viludgangspunkt
give dighver
mulighed
for at få det
som
i Jægerhuset

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

tryksager

offsettryk
banner

dtp

arbejdstøj

digitaltryk flag

roll Up t-shirts firmagaver

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

TRYKSAGER
Skal vi klimakompensere
din næste tryksag?

tilnærmere
noget som passer
eller er mere
· omsat
Ring
oplysninger
tirsdag
d. 13. april
kl. 19.00.
interessant.

om
vore produkter,
Dagsorden
vedtægterne,
Derfor
afholderifølge
vi igen
jægermarked.
ekspeditionstider
ogbehandlet
priser
og forslag der ønskes
D. 10.
december
2019
er
det
skal af
påpå
tlf.generalforsamlingen
70 26
78 muligt
handle/sælge
dine26
fejlkøb.
være formanden i hænde
Måske
en ny
haglbøsse
lillemor i
senest
tirsdag
d. 30.tilmarts.
julegave eller genladnings udstyr til
Hold øje med
hjemmesiden
eller
svigermor….
Kom
med dine effekter
HUNDEFODER
facebook
- i tilfælde
af nødvendig
og lad os prøve
at omsætte
det til noget
andet
vi måske
heller
ikke af
harcorona.
brug for,
aflysning
- som
følge
Luneborgvej
105A
måske er det lige det du mangler.

SKYTTENs

Slagter Ole

9382 Tylstrup
På bestyrelsens vegne
PS. Leon
sigerBalser
nogetJakobsen.
med æbleskiver
www.skyttens.com
Jørgen
Skrågade
Skrågade 55 -- 9400
9400 Nørresundby
Nørresundby -- Tlf.
Tlf. 98
98 17
17 28
28 37
37
og……

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
Bøgildsmindevej 1 . 9400 Nørresundby
Telefon 7022 4142
www.solografisk.dk
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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
www.solografisk.dk

Gugvej 138, 9210 Aalborg SØ, Tlf.: 96330300

