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Jagtboblerne
Udlån af Aalborg og Omegns Jagtforenings to jagtbobler, samt en trailer er et
godt medlemstilbud til foreningens medlemmer og det er ganske gratis. Boblerne
er udstyret med alt det grej som er nødvendig for at få en vellykket dag på fjor-
den.
Hvis du er interesseret i at låne jagtboblerne skal du kontakte Tommy Pedersen
på tlf. 98 297146 og aftal nærmere om hvordan du låner dem.

Hvis du er nybegynder eller bare mangler en makker at tage på fjorden med er du
meget velkomme til at tage kontakt til:

Peter Andersen, Ved Banen1, 9400 Nørresundby tlf. 98296092 

Peter har mange års erfaring i pramjagt og er nabo til Tommy, hvor boblerne til
dagligt står, så tøv ikke med at ringe til Peter.

Omegnsjægeren Juni 07  25/02/10  10:33  Side 4



www.a-o-j.dk

Foreningens adresser:

FORMAND
Jørgen Balser Jakobsen
Romdrupvej 102
9270 Klarup, tlf. 98 32 64 40
E-mail: balser@jakobsen.mail.dk

NÆSTFORMAND
Brian Lichon, Byageren 11
9400 Nørresundby, tlf. 98 17 23 12,
E-mail: lichon@post10.tele.dk

KASSERER
Benny Sørensen, Hedeageren 24
9230 Svenstrup, tlf. 98 38 40 64
Mobil 28 40 45 42
E-mail: knab@vip.cybercity.dk

SEKRETÆR
Peter Aaen, Nældevej 45, 9000 Aalborg,
tlf. 98 34 14 34, Mobil 20 92 34 14
E-mail: peter.aaen@mail.dk

BESTYRELSESMEDLEMMER
René Andersen, Frank Rygaardsvej 13
9400 Nørresundby, tlf. 98 17 76 96
E-mail: renelotte@mail1.stofanet.dk

Finn Henriksen, Leharparken 50, Frejlev
9200 Aalborg SV, tlf. 98 34 38 70
E-mail: fhe@jcd.dk

Henrik Terp, Leharparken 22, Frejlev
9200 Aalborg SV, tlf. 98 34 36 34
E-mail: terp@gvdnet.dk

Riffeludvalget:
Poul Jacobsen, Jørgen Balser Jakobsen,
Gunnar Pedersen, tlf. 98 17 81 75
Kem Nielsen, tlf. 40 51 22 31
René Andersen, tlf. 98 17 76 96
Peter Petersen, tlf. 98 14 28 98

Hundeudvalg:
Brian Lichon, tlf. 98 17 23 12
Benny Sørensen, tlf. 28 40 45 42
Carl Carstens, tlf. 98 14 26 28
René Sørig, tlf. 98 17 24 35

Film og foredrag:
Brian Lichon, Finn Henriksen
Bladudvalg:
Henrik Terp, ansvarshavende redaktør

Deadline Forventet udsendelse
Nr. 3 – 1. september 15. september

318

Salg,  reparation og lovpligtig service
af alle typer kraner og taljer.

Mindre firma
med stor erfaring

Se også brugte taljer på www.jyskkranservice.dk

Tlf. 24 67 55 81 • svarer hele døgnet!

offset- digitaltryk

Strandvejen 35D · 9000 Aalborg · Tlf. 98 13 42 25
Fax 98 12 71 49 . E-mail: mail@j-tengstedt.dk

Alt i Alt i 

offset-offset- ogog

digitaltrykdigitaltryk

Formanden
har ordet

Som de fleste af jer nok ved
havde vores formand igen-
nem næsten 20 år Poul
Jacobsen, valgt ikke at stille
op til en ny periode i besty-
relsen, da der blev afholdt
generalforsamling d. 17
April, det samme havde
Michael Larsen, så der skulle jo bruges 2 nye mand
til bestyrelsen. Disse blev Rene Andersen, og Peter
Aaen. Der skal herfra lyde en stor tak til både Poul
og Michael for det store arbejde de begge har lagt i
vores jagtforening, samtidig vil jeg også her byde
Rene og Peter velkommen i vores bestyrelse, jeg
glæder mig til et godt og konstruktivt samarbejde.
Det blev undertegnede, der skulle løfte arven efter
Poul, og det vil jeg gøre efter bedste evne, velvi-
dende at det bliver svært.
Jeg glæde mig til at komme i gang med arbejdet, og
det gør det hele lidt nemmere , når jeg ved at jeg har
en fagligt dygtig og kompetent medbestyrelse i ryg-
gen. Det næste store projekt er den nye struktur i
Danmarks Jægerforbund, der er lagt op til at antal-
let af hovedbestyrelsesmedlemmer skal sættes ned
fra de nuværende 14 til 10, det mener jeg er for lille
en reduktion, der burde nok kun være en fra hver af
de nye nationale regioner.  Det er nu engang nem-
mere  for 5 – 6 personer at blive enige , end det er
for 10 – 11.   Nu må vi se hvor antallet ender, der er
i hvert fald lagt op til at det skal bestemmes på det
kommende repræsentantskabsmøde, der bliver
afholdt i Nyborg lørdag d. 16 Juni. I har alle mulig-
hed for at følge udviklingen på Danmarks
Jægerforbunds hjemmeside, og det  vil også blive
omtalt i næste nummer af Omegnsjægeren.
Med ønsket om en god sommer til jer og jeres fami-
lier slutter jeg for denne gang.

Jørgen Balser Jakobsen
Formand
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Præsentation René Andersen
Jeg har været jæger allerede som ca. 6 årige,
hvor jeg fik lov til at tage med min far, på
jagt I 1982 fik jeg selv jagttegn, alle former
for jagt er interessante, flere gange har jeg
deltaget på jagt uden gevær og derfor kunne
koncentrere mig 100%  om min hund.
Min store lidenskab er dog efterhånden ble-
vet riffelskydning, både træning, konkur-
rence og pürschjagt. 
Jeg har i en årrække deltaget i DM i jagt-
feltskydning og været riffelkoordinator i
regionen. 
Jeg ønsker at styrke riffelskydningen i fore-
ningen, med flere skydedage og lokke rif-
felskytterne med til flere aktiviteter udenfor
foreningen.

Præsentation Peter Aaen
Jeg har været jæger siden starten af firserne.
Mine største jagtinteresser er pürschjagt og
riffelskydning. Indenfor riffelskydning er
det jagtfeltskydningen jeg finder er mest
interessant, jeg har således tidligere været
udtaget til og deltaget i Danmarksmester-
skabet i jagtfeltskydning. Når dette er sagt
så deltager jeg naturligvis i både fællesjag-
ter og andejagter når lejligheder byder sig
til.
Hundearbejdet har været en af min rigtige
store interesser idet jeg ud over selv at have
deltaget i adskillige hundekonkurrencer, er
uddannet hundeinstruktør og tidligere har
fungeret som sådan i en årrække.
Foreningsarbejdet har jeg bidraget til ved i
en årrække at have været formand for jagten
i St.Restrup skov, samt ved ofte at have del-
taget som Aalborg og Omegns Jagtforening
repræsentant i regionsmøderne, for på den
måde holde mig orienteret om de seneste
jagtpolitiske udviklinger. 
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Kredsskydning 2007

Årets kvalifikationsskydning blev afholdt
på skydebanen ved Års, d. 19 Maj. Der var
flot solskin og højt humør, det blæste en
smule, men sådan er betingelserne jo nu
engang.
Der var deltagelse af 72 skytter, men des-
værre formåede vi heller ikke i år at stille et
hold fra vores forening, der vil blive gjort et

nyt forsøg til næste år. Årets skydning var
samtidig et farvel til den områdeinddeling,
som kredsene hidtil har haft, vel at mærke
hvis den nye struktur i Danmarks
Jægerforbund bliver vedtaget på det kom-
mende repræsentantskabsmøde.

Jørgen Balser Jakobsen. 

Frivillige appotørere

Hvis der til efteråret skulle opstå en situation, hvor du/I mangler en hund til jeres jagtdag,
er der op til flere løsninger her. Herunder er der en liste med hundeførere, der har meldt sig
under fanen, i håb om at der skulle være nogen der havde brug for deres hjælp. Du er vel-
kommen til at ringe til en eller flere på listen, hvis du mangler hunde på din jagt. Alle ved
jo, at hundene bliver bedre og bedre, des mere de bliver brugt, så det er bare med at komme
af sted med dem. Med håb om en god sæson her til efteråret, vil vi ønske jer en god som-
mer.

Hilsen hundeførerne.

NAVN HUNDERACE FØDT TLF MOBIL

Steen Thomasberg Breton 2001 72127205

Rene Sørig Gl. Dansk Hønsehund 2006 98172435 40966130

Jens Larsen Tysk Langhår 98893084 23381642

Hans Jørgen Sørensen Labrador 2005 98317245 51569045

Lasse Sørensen Kleiner münsterlænder 2003 20845492

René Østergaard F T Spaniel 2006 98389913 24299131

René Andersen Kleiner münsterlænder 2005 98177696 25438728

Søren Kristensen Breton/Kleiner münst. 2005 98123929

Ib Østergaard Ruhåret Hønsehund 2006 98351313

Brian Lichon Kleiner münsterlænder 2004 98172312 23932312

Kim Mortensen Gl. Dansk Hønsehund 2006 96467060 20429851

Uffe Jøns Labrador/fladt coatet 2006 98182020 40363611

Søren Lie Kleiner münsterlænder 2006 98192614

Arne Jakobsen Kleiner münsterlænder 2006 98149217 51905174
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Afslutning på årets dressurkursus
Vi havde sat hinanden stævne til vores helt
eget grundlovsmøde. Der var nemlig dømt
afslutning på sæsonens dressurkursus. Vi star-
tede som sædvanligt den første lørdag i marts,
og lige inden vi ved af det, er vi kommet til
tidspunktet, hvor vi er nødt til at slutte det
hele af. Vi har været meget meget tilfredse
med deltagerantallet i år. Som noget nyt,
prøvede vi med et hvalpehold, og med ganske
tilfredsstillende deltagelse. Benny havde for-
nøjelsen af 4 hvalpe, og de udfordringer det
giver. René og Carl hjalp hinanden med ung-
hundene, af hvilke der var 7. Jeg selv havde
ansvaret for åbenklasse hundene, og der var 3.
Nu var der lige det, at en af mine hunde ikke
helt havde lært hvad den burde, og holdt der-
for til på unghundeholdet. Heldigvis var der
så til gengæld et par stykker af unghundene
der var så godt med (anden års unghunde), at
de kom op og gå sammen med åbenklasse, for
at få udfordring nok. Alt i alt ganske udmær-
ket. Nå men tilbage til afslutningen. Vi havde
i år også her prøvet noget nyt, nemlig at invi-
tere familierne med til hele forestillingen, for
ligesom at højne det sociale aspekt i hundet-
ræningen. Dette var en udpræget succes, idet
der ud af 14 hunde mødte der 11 til afslutnin-
gen, desværre var der jo nogle der ikke kunne

deltage på dagen. En af hundene var kommet
til skade, en hundefører skulle desværre
arbejde, og endelig var der en hundefører, der
selv lå i sengen. 
Det med at invitere familierne med var som
sagt en stor succes, idet vi alt i alt med dom-
mere, trænere og deltagere var 36 personer til
vores lille arrangement. 
Det rent resultatmæssige kunne dog ikke
hamle op med det andet. Vi kunne præmiere 3
hunde for deres indsats. 
Pokalvinder med en 1. præmie (48 point) blev
Hans Jørgen Sørensen med labradoren Molly.
Andenpladsen, også en 1. præmie (46 point)
gik til Søren Lie med Kleiner Münsterlæn-
deren Richo.
Trediepladsen  gik til René Østergaard med
en 2. præmie (40 point).
Af de deltagende åbenklasse hunde var der
desværre ikke nogen der på dagen kunne opnå
et resultat der kunne præmieres, men sådan er
det jo nu en gang med hunde, de har ligesom
vi andre også en dårlig dag indimellem.
Vi vil også her sige deltagerne tak for en flot
indsats, og glæde os til at se jer igen til næste
år.

Brian Lichon

Fisketuren 2007
Foreningen var igen i år arrangør af en
fisketur til det gule rev, dette var d.14 April.
Vi mødtes i Hanstholm kl 06.00. hvor det
gode skib Tindur sejlede ud, i strålende sol-
skin og faktisk ingen vind, det var et fanta-
stisk vejr. På vej ud på havet fortalte skippe-
ren, at de dagen i forvejen havde fundet sti-
mer af torsk tættere på land. Dem blev vi
enige om at prøve, da det jo trods alt varer
næsten 3 timer at sejle helt ud til det gule
rev. Nu var vi igang med at fiske allerede

lidt over 7 og der var mange torsk lige fra
starten. Alle fangede mange fisk, Benny
Sørensen fangede både de største og de fle-
ste. Vi har bestilt skibet Tindur igen til en tur
på havet også næste år, dette bliver Lørdag
d. 5 April. Så hvis du skulle have fået lyst til
at komme med på den næste tur, kan du til-
melde dig til Henrik Terp, inden der bliver
udsolgt.

Jørgen Balser Jakobsen
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Jagtboblerne 06-07
Sæsonen er som bekendt slut, og det har på
mange måder været en usædvanlig og
anderledes sæson, når jeg tænker på pra-
mjagten i foreningsregi. Sæsonen startede
som den plejer, der var rift om prammene,
og telefonen var ikke stille længe af gangen.
Men som september skred frem blev tele-
fonen mere og mere stille. Jeg tænkte tit på,
om det var fordi, der var få ænder på fjor-
den, eller det var sidste års omtale om fugle-
influenza der gjorde udslaget. I skrivende
stund er det stadig en gåde hvorfor starten
på sæsonen blev som den gjorde. Jeg var
selv af sted i min egen pram, og jeg synes
ikke at forekomsten af ænder var ringere end
i fjor. Dog var nogle af lokaliteterne ikke så
besøgt af specielt Pibeænder som tidligere,
men det skader jo heller ikke, at se "nyt"
vand, og dermed også få nye udfordringer.
Det blev oktober, og dermed en af de store
måneder for pramjagt. Udlånet af vores
pramme steg igen, og tilbagemeldingerne
var gode. Dem der havde været ude havde
haft spændende oplevelser, og ture med
gode chancer for at få fugle med hjem.
På samme måde drønede november af sted,
prammene var på fjorden konstant, og den
"sølle" opstart i september var for længst
glemt. Der begyndte også at dukke nye
ansigter op, jægere der havde hørt, at denne
jagtform var både spændende og krævende,
for nogle endog meget spændende og sær-
deles krævende. Det kan være, at de selv
fortæller deres oplevelser en dag, jeg kan
desværre ikke huske alle historierne.
December ankom og dermed burde kulden
også være kommet. Dette skete som bekendt
ikke, og det gav mulighed for mere fjord-
jagt. Nu er december jo en travl måned, og
det kan godt være svært at finde tid til jagt-
ture midt i alt juleræset. Men det lykkedes
over al forventning for en skare at hårdkog-
te pramjægere. Selvom december ikke bød
på de store kuldegrader, er pramjagt ikke for
tøsedrenge. Det er faktisk en barsk årstid.
Vind, vandstand, og kulde spiller i høj grad

en afgørende faktor for jagten i pram , og
disse tre faktorer var i høj grad med til at
bestemme jagten fra pram i år. Jagten efter
31-12 er et kapitel for sig selv, da vi er nået
så langt hen på året at vejrforholdene tit
bestemmer om jagt er mulig. Det var det i år
og januar gav gode muligheder , og gode
ture for dem der tog mod til sig og tog af
sted. Nu hvor sæsonen er slut, og det allige-
vel gik over al forventning med udlån af
jagtboblerne, kan Ålborg og Omegns Jagt-
forening se tilbage på en sæson, hvor jagt-
boblerne - prammene - skydeprammene,
eller hvad de nu engang bliver kaldt, har
været af sted på jagt hver 3. dag, fra 1-9 -06
til 15-2-07.
Til alle jer der læser dette og tænker, "det
kunne være vi skulle prøve næste år" kan jeg
kun sige! Prøv det, i bliver ikke skuffede,
det er fantastisk spændende, og det giver
store oplevelser.

Tak for en fantastisk sæson.
Tommy

St. Restrup skov
Så er St. Restrup Skov ved igen at kunne
kaldes en skov efter at orkanen den 8. janu-
ar 2005, lagde næsten hele skoven ned.
Skovejer Helge Jacobsen har genplantet i
hele skoven, lærke-, gran- og ahornplanter
for et million beløb, er sat i jorden og nu
ventes der bare på, at de skal vokse.
Inden pürschjagten gik ind blev der afholdt
2 arbejdsdage i skoven, ved hver arbejdsdag
deltog ca. 15 medlemmer i arbejdet med at
opsætte fodertønder, rense vandhullerne,
flytte hocksitze, samt rydde det affald væk,
som nogle personer desværre smider i sko-
ven.
Stor tak til de frem-
mødte.
Nu er ”bukkejagten”
gået ind, og i den nu
meget åbne skov er
der et godt udsyn fra
de opsatte hocksitze,
hvilket da også har
resulteret i, at der al-
lerede efter den første
uge er skudt 4 ”som-
merbukke”. Den første
buk faldt allerede 2
minutter efter jagtens
start.
Et stort tillykke til de
fire dygtige jægere.
Som jeg skrev i et tid-
ligere indlæg, havde
vi problemer med at
skaffe fasaner til ud-
sætning i skoven, sid-
ste år. Det skulle vi
helst ikke få i år, vi
har således bestilt 100
fasaner, som vi på-
tænker at udsætte i
skoven engang i juni
måned. 
Med de mange opsat-
te fodertønder og op-
rensede vandhuller,

håber vi på at kunne holde fasanerne i den
meget åbne skov, så de kan give lidt ”liv” på
efterårets jagter.

Jagten i skoven er blevet meget efterspurgt,
så meget, at der konstant står medlemmer på
ventelisten. 
Er du eventuelt interesseret i også at få en
plads i skoven, måske allerede næste år, så
ring eller skriv til kassereren Benny
Sørensen og bliv skrevet på ventelisten.

Finn Henriksen
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Igen i år har vi i Aalborg og Omegns
Jagtforening valgt at holde en dag med
Danmarks Jægerforbunds skydevogn. 
Dette bliver Søndag d. 16 September.
Det er en dag hvor I alle kan komme ud og
få afprøvet jeres færdigheder med en hag-
lbøsse. Der vil være mulighed for at skyde
med laserpatron, for at se om dit gevær pas-
ser til dig, der vil være mulighed for at
prøveskyde dine jagtpatroner på papirskive,
for at se om patronerne passer i netop dit
gevær. Endelig vil der selvfølgelig også
være mulighed for at skyde til lerduer fra
forskellige retninger.
Alt dette sker som individuel vejledning og

instruktion, fra Jægerforbundets flugtskyd-
ningsinstruktører.
Hvis dette har vagt din interesse, så sæt alle-
rede nu kryds i kalenderen. Du kan tilmelde
dig ved at henvende dig til undertegnede

Jørgen Balser Jakobsen

Skydevogn 2007
Hvis mennesket ikke gennem årtusinde
havde påvirket det europæiske konti-
nent, ville man i skovene have kunnet
træffe følgende planteæder: Urokse,
bison, vildhest, elg, dådyr, bæver og
vildsvin ud over de planteæder vi ken-
der i dag kronhjort, rådyr.

I hele Danmark ville vi have haft blan-
det løvskovsbevoksning iblandet enkel-
te skov-fyr. Dvs. at nåletræer ud over
skovfyr og ene ikke naturlig plante-
vækst i Danmark.

Disse dyr – planteæderne - har forskel-
lig specialisering og effekt på vegetatio-
nen og dens sammensætning. Elg og

rådyr spiser de fineste skud og blade,
medens vildokse og vildhest spiser de
groveste især græs. Man kalder disse
grupper for henholdsvis nipper og græs-
ser. Mellem disse yderpunkter fordeler
de øvrige arter sig.

Her er også forklaringen på at man ikke
ser elg- eller råvildt-farme, det er sim-
pelthen for svært at skaffe den rigtige
foder sammensætning.

Hvem spiser hvad???

Tegningen er lånt fra projekt Urokse i Lille Vildmose
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Stillingsannonce!

Da to af vore højt skattede kollegaer

søger nye udfordringer til den kommende

sæson 

(marts 2008)

Søger vi min. 2 nye folk med lyst til at

arbejde med hunde. Arbejdet vil hoved-

sagelig bestå i at oplære såvel nye, som

gamle hundeførere, i kunsten at træne

deres jagthund, primært inden for områ-

derne lydighed og apportering. Arbejds-

tiden er 4 lørdage formiddage samt ca.

10 – 12 tirsdag aftener. Arbejdet bærer

lønnen i sig selv, dog kan der påregnes lidt

frynsegoder. Tidligere beskæftigelse in-

den for branchen en fordel, dog ingen

betingelse, bare lysten er der vil du få den

fornødne oplæring og blive sendt på rele-

vante kurser. 

Har dette din interesse, bedes du kontak-

te mig på Tlf. 98172312. 

På udvalgets vegne

Brian

912

Desværre har der i år, ikke været stor tilslut-
ning til marktræning, dette kan skyldes mang-
lende information, da dette kun har været op-
slået i ”Jægeren”. Dette vil vi gøre bedre i
næste omgang, hvor vi også opslår det på net-
tet og i klubbladet.
Vi har haft ca. 600 tønder land at træne på, og

udfaldet deraf har været godt, da ca. 50 % af
hundene har fået præmiering. 
En stor tak til Jens Larsen for at skaffe
træningsområderne.
Vi håber på stor tilslutning i næste sæson,
samt tillykke til de præmierede hunde + fører.

Hundeudvalget

Marktræning i foråret 2007

En påmindelse

Den nye bestyrelse

Husk at skrive til René om en god/sjov histo-
rie, som du har haft i fællesskab med hunden.
Der er stadig 2 gode flasker rødvin på højkant. 
Desværre har René ingen fået endnu, så fat

pennen eller tastaturet og skriv til mie_soe-
rig@hotmail.com eller René Sørig,
Teglværksvej 17, 9400 Nørresundby.

Fra venstre: Peter Aaen, sekretær. René Andersen, riffelskydning. Jørgen Balser Jacobsen, formand.
Finn Henriksen, husudvalget-aktiviteter. Henrik Terp, St. Restrup - hjemmeside Omegnsjægeren.
Benny Sørensen, kasserer - hjemmeside husudvalg. Brian Lichon, næstformand - hundeudvalget.
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Sammen med dette blad har du fået et girokort til betaling af ”jagtleje”
på foreningens arealer på Kytterne og Nørholm Enge.

Når du har betalt girokortet skal du gemme kvitteringsdelen da
den gælder som ”Kytter” eller ”Nørholm Enge Kort” for 2007.

Det er ikke tilladt at gå på jagt uden kytter eller Nørholm Enge kortet
er medbragt, der vil løbende blive foretaget kontrol.

Er der spørgsmål så kontakt kassereren.

Kytterne

Kytterne er et godt 90 tdl. stort areal, som er beliggende ved udløbet af
Ryå (se kort). Kytterkort kan kun købes af foreningens medlemmer
og er gældende for hele sæsonen. Der må kun skydes ænder, gæs,

vadefugle samt duer på stykket og kun med haglbøsse. 
Prisen for et Kytterkort er i 2007 kr. 200,00

Nørholm Enge 
Aalborg og Omegns Jagtforening har lejet 60 ha

ande- og duejagt i Nørholm Enge 
Nørholm Enge jagtkort kan kun købes af foreningens medlemmer

og er gældende for hele sæsonen. Der må kun skydes ænder,
vadefugle, gæs samt duer på stykket og kun med haglbøsse. 
Arealet er som tidligere omtalt på 60 ha og er en blanding

af brakmarker, læhegn og strandeng. 
Prisen for et Nørholm Enge jagtkort er i 2007 kr. 175,00 

Bemærk venligst! kun løse hunde i forbindelse med apportering  

Hvis du har fået lyst til at købe et Kytter eller Nørholm Enge jagtkort 
bruger du girokort på det indhæftede ark. 

Hvis du har yderligere spørgsmål,
kontakter du kasserer 

Benny Sørensen tlf. 98384064 eller mobil 28404542 

MVH 
Bestyrelsen 

Foreningens strandjagtarealer

Omegnsjægeren Juni 07  25/02/10  10:33  Side 20
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