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Så har vi fået overstå-
et bukkejagten, og det 
meste af sommeren er 
ved at være brugt, men 
vi kan jo altid håbe 
på at der kommer lidt 
mere solskin.
Det har været en ka-
nonsæson i både ST 
Restrup og Kollerup 
med henholdsvis 10 og 8 bukke skudt, så 
der er lagt op til gode efterårsjagter begge 
steder.
Vi har deltaget på årets repræsentantskabs-
møde, og der var ingen sprængfarlige em-
ner på programmet, så det blev en stille og 
rolig forestilling.
Når vi nu går her om sommeren og tæn-
ker frem til den kommende jagtsæson, kan 
man jo blive grebet af en følelse af rør-
strømskhed, og går og glæder sig til igen 
at skulle være sammen med gode jagtkam-
merater til de kommende efterårsjagter.
Med håbet om et godt efterår, vil jeg ønske 
knæk og bræk til alle vore medlemmer og 
deres familier.

Jørgen Balser Jakobsen.
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På sidste års efterårsgeneralforsamling blev 
der valgt et udvalg som skulle tage sig af 
Kytterne og Nørholm-stykket. Disse gæve 
folk har selvfølgelig en deadline som hed-
der 1. september, og selvfølgelig også ger-
ne lidt før. Det er nu efterhånden 3 år siden 
der sidst har været gjort noget alvorligt ved 
skjulene på arealet, så det var lidt af en op-
gave vi gav os i kast med. Der er ingen tvivl 
om, at der fremadrettet ikke vil blive helt så 
meget at lave som i år. Mon ikke også de 
tidligere ”arealpassere” kan nikke genken-
dende til det. Dem af jer som har haft jeres 
gang på Kytterne gennem en længere årræk-
ke, vil nok være klar over, at det er lidt som 
vandreklitten oppe i det nordjyske. Der bli-
ver taget og givet af de vejrlige kræfter. På 
siden som vender mod sydvest, bliver der 
lige så stille ædt af kysten, men til gengæld 
bliver der lagt lidt til på de hjørner der ven-
der mod nordøst. Dette er selvfølgelig også 
skyld i, at der var et par af skjulene på netop 
den udsatte side der var ved at lide overlast. 
Et skjul var kommet helt ovenpå, og et an-
det var ved at være væk i mudder helt ude i 
strandkanten, således at halvdelen af skjulet 
ikke længere var ”på land”. Derudover er 

der jo et skjul ude på Langø, som forrige år 
var kommet op at sloges med isen, som ikke 
længere kan lokaliseres.
Den 9. august skulle slaget så stå. Som tid-
ligere var der lagt op til en lang dag. Las-
se og jeg havde nogle dage forinden lagt 
vejen forbi, for lige at finde ud af hvad vi 
skulle have indkøbt for at løse opgaven. Vi 
tog denne dag stilling til hvad vi ville lave. 
Planen gik på reparation af flere af skjule-
ne. Forhøjelse af 3 skjul, og lave flyttet fast 
bund i et af disse. Flytte 2 skjul lidt væk fra 
kysten. Herudover var der selvfølgelig den 
vanlige klipning vet et par af skjulene samt 
oprydning efter de miljøsvin som desværre 
også kommer på Kytterne. Billedet viser 
hvad Niels fik samlet op i og omkring ro-
senbusken. Og endelig fabrikering af 2 nye 
kasser.
Vejrudsigten var ikke helt god, da de lo-
vede regn fra omkring middag. Perioden 
op til vores arbejdsdag havde til gengæld 
været helt på vores side. Der var tørt som 
bare pokker, og med Lasses High Lux læs-
set, begav vi os ud i terrænet. Dette lettede 
selvfølgelig arbejdet en hel del. Arbejdet 
skred planmæssigt frem, til trods for at fir-
hjulstrækkeren ikke lige kunne forcere Kyt-
bækken uden problemer. Den medbragte 
gasgrill blev tænd op til middag, og de tabte 
kalorier blev indhentet igen. Da regnen blev 
for voldsom blev arbejdet indstillet, og Las-
se og undertegnede har siden været af sted 
for at færdiggøre de hængepartier som der 
var. Jeg vil gerne på bestyrelsens og dermed 
også egne vegne, takke udvalgsmedlem-
merne for en brav indsats, og også en tak til 
Niels Mortensen som også var troppet op på 
dagen for at give et nap med.
Nu er der så kun tilbage, at ønske alle en 
rigtig god sæson. Men jeg håber ikke der vil 
blive behov for at slæbe en lignende kasse 
affald ind fra Rosenbusken eller noget an-
det skjul næste år. Der er opsat ny skralde-
spandsstativ, og skulle man i vanvare kom-
me til at tage den fyldte sæk med sig hjem 
go sætte en ny sæk i, vil man på ingen måde 
blive straffet for dette.

Knæk og Bræk
Brian Lichon

Kytterne i topform
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Fisketur til Villestrup v/Arden

D. 14. juni var det tid til jagt-
foreningens årlige besøg i fi-
skeparken, Leon havde lavet 
aftale med fiskeparken ved 
Villestrup gods og der var 
små 30 tilmeldte.
Konkurrencen startede kl. 
08.00 med rundstykker og en 
lille skarp så der var lagt op 
til en god dag. Jeg selv havde 
fornøjelsen af at have en kam-
merat og 2 af mine børnebørn 
med så kan man ikke ønske 
sig mere.
Jeg ved ikke om ordsproget,” 
man kan ikke have held i både 
spil og kærlighed”  fisk blev 
det ikke til (1 aborre på 8 – 10 
cm.)  Så jeg må så have held 
med det andet!!
Ved indvejning var der ca. 10 
fisk nogle af dem pæne fisk 
og med godt vejr børnebørn 
og gode venner blev det en 
rigtig god dag, så oven i kø-
bet pølser med tilbehør, der 
var sikker fangst til alle og 
kl. 14.00 var det et par trætte 
børn som kunne afleveres til 
deres forældre. 
PS. Aborren blev genudsat, 
jeg kan bedrer lide pølser.
Tak for denne gang

Søren Christensen



6



Aalborg og Omegns Jagtforening

Generalforsamling
tirsdag den 14. oktober 2014

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.

2. Godkendelse af protokol.

3. Beretning om foreningens virke.

4. Indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent  (Orientering)

6. Valg af hundeudvalg. På valg er.
 Brian Lichon
 Jens Hvass
 Benny Elmengaard
 JensTodberg
 Jesper Clausen
 Mie Wæver

7. Valg af riffeludvalg. På valg er:   
 Rene Andersen                                                                 
 Benny  Sørensen                                                                              
 Casper Henriksen
 Jan Christensen
 Rasmus Emanuelsen 
 Jørgen Balser Jakobsen

8. Valg af repræsentanter til kredsmøde i 2015.

9. Eventuelt.
7
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Som tidligere år, oplevede vi igen i år, at der 
var mange undskyldninger for ikke at have 
tid/mulighed for at være med til vores af-
slutning. Det ærgre os rigtig meget, da de 
selvfølgelig kunne være med til at gøre en 
festlig dag endnu mere festlig. Men pyt nu 
være med det, os som var der nød det i fulde 
drag. Der stillede desværre kun 8 hunde op 
til prøven fordelt på 3 klasser. Men ok så var 
de da garanteret minimum en 3. plads. Da 
vi desværre ikke kunne mønstre mere end 8 
hunde, havde vi kun inviteret 2 dommere. I 
år blev det Bjarne Jacobsen og Jens Brandt. 
Hundene var delt med 3 i unghundeklassen, 
3 i åben klasse og 2 i veteranklassen.
Vinder hos unghundene blev Lasse Sø-
rensen med Malou (47 point). Nr 2 Ronni 
Christensen med Milo (47 point) og nr 3 
blev Peter Jensen med Filou (24 point). Hos 
Åben klasse blev resultatet følgende. Vinder 
Tage Poulsen med Emma (50 point) Daimi 
Frederiksen med Sigurd (40 point) og en-
delig Benedicte Engstrup med Felix (35 
point). Endelig var der veteranklassen som 
fik Jesper Andersen med Tenna som vinder 
(39 point) og nr. 2 Oluf Søndergaard med 
Djack (37 point). Der skal gøres opmærk-
som på, at i modsætning til de to først nævn-

te klasser, hvor max. Point er 50, kan man 
kun opnå 40 point i veteranklassen.
Desværre kunne vi ikke mønstre et hold til 
fællesprøven i Rold, som kræver 2 unghun-
de og 2 åbenklasse hunde. Vi sendte dog 4 
hunde af sted, som så kunne deltage i den 
individuelle konkurrence. De klarede sig 
som følger: Malou fik 47 point, og delte 
en 3. plads. De to hunde som fik 1. og 2. 
pladsen havde 48 point. Emma var lidt uhel-
dig og ”tabte” kaninen umiddelbart før hun 
nåede hjem til Tage, og det kostede selvføl-
gelig et point, hvorfor hun blev fortrængt 
til en delt 2. plads, idet vinderen havde 50 
point. Sigurd havde desværre en dårlig dag, 
og måtte nøjes med 19 point. For Tenna´s 
vedkommende er prøven en udvidet appor-
teringsprøve, som jo giver et noget anderle-
des pointtal. Det blev til 242, som vist rakte 
til en placering som 3. eller 4.
Som sædvanligt sendte vi også hunde til 
Dorf, og med det antal hunde vi var på kur-
set, havde vi ret til at sende 3 hunde. Da 
Lasse havde meldt fra til denne dag, blev 
det Ronni, Tage og Jesper som skulle for-
svare foreningens fane. I Dorf deltager jo 
de bedste hunde fra dressurkurser nord for 
fjorden. Dagen var igen en sommerdag med 

Årets hundetræning



høje temperaturer, men heldigvis også en let 
vind som gjorde det rimeligt for hundene. 
Ronni som på grund af alder ( altså Milo´s) 
måtte rykkes op i åben klasse, havde jo 
ikke helt trænet på de vilkår som han skulle 
deltage under her, men deltog selvfølgelig 
med friskt gå på mod. Det blev til 43 point, 
hvilket må siges at være ganske godt, og det 
blev til en 12. plads blandt 24 hunde. Tage 
og Emma klarede sig rigtig godt, da de fik 
50 point. Det var der også en anden som 
havde, hvorfor de skulle ud i Match, og i 
dette tilfælde var det apportering af 2 duer 
og 1 kanin på tid. Emma trak her det længst 
strå, på trods af at hun tillod sig at holde 
en tissepause midt i det hele. Så Tage og

Emma løb med sejret i åben klasse. Jesper 
og Tenna havde også godt styr på tingene, 
men i modsætning til Rold er det her ikke en 
udviddet app. prøve men samme krav som 
til vores lokale prøve. Vinderen  fik denne 
dag 39 point, og da Tenna og en anden hund 
havde opnået 38 point var der igen match. 
Atter blev det vores mand der trak det læng-
ste strå, og fik dermed en andenplads.
Der skal herfra lyde en stor tak til de hunde-
førere som ville tage ud for at forsvare for-
enings fane, og den bliver selvfølgelig ikke 
mindre når man yder resultater som de del-
tagende nu gjorde. Der skal dog også lyde 
en tak til de øvrige deltagere på kurset, og 
vi håber vi ses i det nye år. Flere billeder fra 
årets træning, afslutning og prøven i Dorf, 
finder du i galleriet på vores hjemmeside.

Brian
9
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Kort nyt !
Fisketur 18. April 2015
Der vil Lørdag d. 18 April 2015 blive arran-
geret havfisketur fra Hirtshals, vi skal igen 
sejle med det gode skib Michael frank.
Tilmelding til undertegnede, senest d. 10 
April, det er efter først til mølle princippet, 
og der er plads til 23 deltagere.
Prisen bliver igen i år kr. 500,00.

Jørgen Balser Jakobsen.

Skydevogn, d. 7.  September 2014
Der vil søndag d. 7. September blive afholdt 
et arrangement med skydevognen fra Dan-
marks Jægerforbund, og der vil være indivi-
duel instruktion til hver enkelt deltager.
Tilmelding til undertegnede senest d. 1 Sep-
tember.

Jørgen Balser Jakobsen.

Kytterne og Nørholm
Når i læser dette er ande og gåsejagt på for-
eningens arealer startet men du kan stadig 
nå at være med.
Det koster, henholdsvis 250,- kr. for Kyt-
terne og 200,- for Nørholm enge – for det 
beløb kan der drives jagt i hele sæsonen.
Beløbet skal indbetales på reg.nr. 9280 kon-
tonr. 4565789339  - der printes en kvittering 
ud som SKAL medbringes på jagt. Der vil 
blive foretaget kontrol – og husk at alle der 
har en gyldig kvittering kan forlange at 
se andre jægeres kvittering.
Har du en kammerat du gerne vil have med 
skal han indmeldes i foreningen og betale 
jagtafgiften inden jagten.
I sidste sæson var der en del svineri på både 
Kytterne og Nørholm enge, husk at medtage 
dit affald når du forlader jagten, dette gæl-
der også tomme patron hylster. 
Der vil også i år blive en rundvisnings dag 
på kytterne med efterfølgende jagt, se arti-
kel andet sted i bladet, eller kontakt Lasse 
og Brian på tlf. 40477418.

Benny tlf. 28404542

Riffelskydning
Søndag den 21. september er årets sidste ind/
kontrol skydning på riffelbanen i Hvorup. 
Der skydes på 100 meter fra kl. 09.00 til kl. 
12.00.
Klokken 12.00 rykker vi ud på 200 meter 
hvor der skydes så længe der er skytere, dog 
ikke længere end til kl. 14.00.
Der kan på dagen købes øl/vand, pølser og 
brød.
Skydningen koster 40,- kr.
Alle er velkommen, husk våben tilladelse 
og jagttegn.

Riffeludvalget

Bjeskaften 2015
Vi her et par gange forsøgt at lave 
bjesk aften i foreningen! En rigtig 
hyggelig aften men kun med ganske 
få deltagerer. Det kan skyldes flere 
ting, dels kan det være at i ikke har 
lavet bjesk eller i har drukket det i 
havde lavet eller i ikke ved hvordan 
det skal gøres og sikkert mange andre 
undskyldninger.
Vi vil derfor gerne prøve noget nyt:
D. 20. september har naturguideen-
himmerland.dk en tur i lille vildmose 
”Bær og bjesk i lille vildmose” hvor 
det er muligt at indsamle bær, revling, 
tranebær og andet godt. Lad os mødes 
der og indsamle det vi skal bruge så 
går vi hjem og brygger, i februar mø-
des vi så i Jægerhuset for at prøves-
mage det vi har frembragt. Foreningen 
vil der være vært med lidt tilbehør og 
en hyggelig aften.
Mødested: Lille Vildmosecentret, 
Birkesøvej 16 9280 Storvorde
Tid: Lørdag d. 20. september 2014 kl. 
10.30 til 12.30
Pris: indgangsbillet til centeret (kør-
sel med tørvevogn + 20 kr. kl. 13.00 
og 14.00)
Husk kurv til bær mm.
Se mere på www.lillevildmose.dk
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Sig nærmer tiden…  Om et øjeblik er det
1. oktober 2014 og vi tager hul på fællesjag-
terne i St. Restrup skov. Vi starter i år med 
10 bukke nedlagt i pürsch perioden, det er 
mig bekendt rekord. Forleden så jeg 6 dyr 
på marken ved Ny Nibevej så vi har stadig 
noget at glæde os til.
Desværre er hjortjagten ikke længerer en 
mulighed, da den er blevet fredet i en 3 årig 
periode i vores område, så vi må ”nøjes” 
med det sædvanlige.
Første jagtleder er Jørgen Balser Jacobsen 
d. 4. oktober med hjælp af Lasse & Brian 
Lichon, tilmelding til jagten er for anparts-
havere d. 23. september på telefon eller 
mail.
Næste jagt er d. 19. oktober 2014 med Peter 
Aaen der er tilmeldingen d. 9. oktober.

Mht. til gæster er det jagtlederen der vurde-
rer om der er plads til gæster ud over det der 
i forvejen er aftalt, husk at gæster er uden 
hund!!
Vi har vores jagtledermøde ultimo septem-
ber og så ses vi i skoven d. 4.oktober (Ju-
biiii)  
Stort tillykke til bukkejægerne og knæk & 
bræk til jer alle.

Søren Christensen

Kollerup Plantage
Vi skriver nu september, og er alle klar over 
at vi står lige foran en ny efterårssæson med 
mange skønne oplevelser.  Men vi har jo for 
ikke så længe siden lige sat riflen i våben-
skabet, efter en 2 måneders jagttid på råbuk-
ken. Anpartshaverne i foreningens konsor-
tium i Kollerup har selvfølgelig også været 
ude i den skønne danske natur og høstet af 
både de mange skønne oplevelser, men selv-
følgelig også lidt af naturens overskud. Jeg 
har fra en hel del af konsortiets medlemmer 
fået beretninger om mange skønne oplevel-
ser, som alt andet lige, er et lille plaster på 
såret, for dem som ikke havde heldet mede 
sig, i forhold til at få en buk med hjem. Der 
blev nedlagt 8 bukke i plantagen i årets buk-
kejagt. Et resultat som sagtens kunne have 
været større, men som jeg syntes er meget 
tilfredsstillende. Der er som tidligere be-
skrevet  set en del bukke, men selv om hver 
anpartshaver har lov til at skyde 2 bukke i 
bukkejagten, har man altså valgt at gå ef-
ter den gode buk, rent opsatsmæssigt. Man 
har ikke valgt at skyde en buk for at få kød 
i fryseren, og først derefter begynde at ef-
terstræbe ham med den store opsats. Det er 

også skønt at følge lidt med i hvad der er 
sket, og opleve at der er flere der forsøger 
sig i områder der ikke er kendt for at have 
leveret bukke tidligere. Det er selvfølgelig 
optimalt, hvis vi kan få fordelt afskydningen 
over hele plantagen, i et forhold der tager 
hensyn til hvilke parceller der ligesom har 
mulighed for at rumme et større antal end 
andre. Alle de skudte bukke kan selvfølge-
lig ses på vores hjemmeside.
Som jeg startede med, står vi med en ny 
jagtsæson for døren, og der er som sidste 
år sat 6 jagter ind i kalenderen i sæsonen. 
Der bliver tale om henholdsvis 3 traditionel-
le drivjagter, alle er lagt først på sæsonen, 
og 3 trykjagter med riffel lagt i henholdsvis 
november, december og januar. Der venter 
os en meget spændende sæson, for vi ved 
at vildtet, både det lille (ræv og hare), men 
også det store (dåvildt og kronvildt) er der. 
Spørgsmålet er bare om vi er heldige forstå-
et på den måde, at de har valgt at opholde 
sig i vores plantage, på de dage hvor vi af-
holder jagter i Kollerup Plantage. 
     

Brian Lichon

St. Restrup Skov
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Der er jo efterhånden skabt tradition for, at 
foreningen afholder en rundvisning med ef-
terfølgende aftentræk på vores areal på Kyt-
terne. Denne tradition skal der selvfølgelig 
ikke laves om på. I år bliver datoen lørdag 
den 27. 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 udbytterig  jagtareal til yderst fornuf-
tige 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. 21. 
sep.
Denne dag vil Kytterne være lukket for for-
eningens øvrige medlemmer fra kl. 12.00 og 
resten af dagen.

Brian Lichon

Nyjæger på Kytterne



Mange sætter pris på jagt hvor der anven-
des jagthorn, traditionen har været anvendt 
i århundrede og har udviklet sig i flere ret-
ninger. Der er pt. 2 grupper i Aalborg og en 
gruppe i Nibe når vi ser på det Nordjyske. 
I Åbybro er der en ny gruppe på vej med 
rigtig mange nye jagthorns blæsere under 
ledelse af Bjarne Rasmussen. Flot gået Bjar-
ne!
Vi har i vores forening længe talt om hvor-
dan vi kommer lidt i gang også, derfor har 
vi besluttet at samle alle jer som spiller jagt-
horn, eller har gjort!! Også jer som bare har 
et horn, ønsker at prøve!! Lad os mødes i 
jægerhuset d. 9.september 2014 kl. 19.30 til 
en øveaften hvor vi kan snakke om hvordan 
vi gør.
Vi har jægerhuset hver tirsdag og ofte bru-
ger vi den kun en gang pr. måned så mulig-
heden er der. Mød op med eller uden horn så 
må vi se hvad vi kan finde ud af.

Husk d. 9.september kl. 19.30 
(beklager det sene tidspunkt, jeg har judo 
til kl 19.00)  
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RævegraveGrav-let Rævesnu..... hurtig
nedgravning af rævegrave i lukkede
plastdrænrør.
Ø 200mm - 20 meter pr. rulle.
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At spille på jagthorn

Vi kender det alle.. noget vi kar købt fordi 
vi ikke lige kunne undvære det, ligger/hæn-
ger og fylder i skabet, noget vi har brugt er 
blevet for lille/stor eller bare uinteressant, 
måske var det bare et fejlkøb?? 
Vi vil prøve at genoplive vores jægermarked 
d. 9.december 2014 hvem ved om der skul-
le være en ny haglbøsse til lillemor i julega-
ve eller genladningsudstyr til svigermor…. 
Kom med dine effekter og lad os prøve at 
omsætte det til noget andet vi måske heller 

ikke har brug for, måske er det lige det du 
mangler.
Hvis der ikke er noget så kobler vi bjeskaf-
ten på så vi kan smage på det vi fik indsam-
let i lille vildmose d. 20.september på vores 
indsamlingstur. Måske kan vi få Leif til at 
finde lidt fast føde til, så kan det blive rigtig 
godt!
Det var d. 9. december kl. 19.00 i Jæger-
huset
Husk det!

Jægermarked/bjeskaften 2014
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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 !
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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.-


