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Formanden
har ordet
Når I får dette blad er 
der godt gang i ande og 
gåsejagt, og i år var der 
jo mulighed for at star-
te gåsejagten allerede 
1 august, så det bliver 
spændende at høre om 
der er nogle som har 
haft held med dette.
Det har været et meget specielt år, hvor 
der stort set ingen aktiviteter eller møder 
har været holdt, derfor har vi også valgt at 
afholde vores generalforsamling i et stør-
re lokale, som vi kan låne af Lejerbo, men 
mere om dette andetsteds i bladet.
Der er også ganske kort tid til vi skal i gang 
med den store jagtsæson, og det bliver som 
sædvanligt altid en spændende tid, hvor 
der forhåbentlig bliver mange gode timer 
og oplevelser ude på revirerne, således at 
vi kan nyde godt af det overskud der er ude 
i naturen.
Vi er i foreningen godt dækket ind med 
gåsejagt ved Arentsminde, samme på Kyt-
terne og Nørholm, vi har skov og markjagt 
på Lengsholm Gods og i Kollerup planta-
ge, og så har vi lige 25 hektar tilbage i St. 
Restrup i de næste 2 sæsoner, indtil 31 de-
cember 2022.
Vi har været så heldige at Benny Veilgaard 
har valgt at uddanne sig til jagttegnsunder-
viser for et par år siden, og på holdene har 
Flemming Madsen været med som hjælper, 
og dette har jo givet en del nye medlem-
mer, som vi håber bliver hængende hos os, 
der starter nyt kursus op i januar måned, så 
kender du nogen som kunne være interes-
seret, kan de tage en snak med Benny om 
dette.
Til sidst vil jeg ønske alle en god og for-
håbentlig spændende jagtsæson, knæk og 
bræk til alle.

Jørgen Balser Jakobsen.

www.a-o-j.dk
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Skal du há
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 haglskydeprø-
ve, riffel-skydeprøve 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 omfat-
ter den obligatoriske del, som kræves for at 
jagtprøven kan aflægges. 

Den teoretiske del gennemføres som aften-
skole, hvor undervisning er bygget op som 
gennem-gang og dialog om emnerne, og 
forudsætter at kursisten har anskaffet lære-
bogen ”Jagttegn” samt den tilhørende lov-
samling 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  

Den praktiske del foregår på faste lørdag 
formiddage på SSV Flugtskydningsfor-
enings anlæg i Støvring. Der kan arrangeres 
fælles kørsel. Der lægges især vægt på sik-
kerhed i omgang med jagtvåben, afstands-
bedømmelse og skydning til lerduer. 

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 mu-
lighed for skydetræning. Efter bestået jagt-
tegnsprøve vil der blive mulig-hed for foku-
seret træning til riffelprøven.

Den eneste betingelse for at tilmelde sig 
prøven er, at du fylder 16 år i det år der af-
lægges jagt-prøve. Det betyder at du kan 
modtage undervisning som 15 årig og gå til 
jagtprøve før du fylder 16. Jagttegnet udste-
des på din 16 års fødselsdag. 

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 2 januar 2021
• Sted: Willy Brandts Vej 26, 9220 Aalborg

Ydermere tilbydes:
• 1 års gratis medlemsskab til Aalborg og
 Omegns Jagtforening
• Gratis deltagelse ved ande- og gåsejagt på
 Kytterne i September 2021

Underviseren er af Naturstyrelsen godkendt 
jagttegnskursuslærer og riffelinstruktør.

Tilmelding og yderliger information:
Benny Vejlgaard
benny@vejlgaard.org
Tlf: 22917713



Jagthorn i Aalborg
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Vi har i Aalborg stolte traditioner med jagt-
hornsblæsning og har i over 50 år deltaget 
aktiv i rigtig mange mesterskaber. Det er 
dog sådan ar det ikke kommer uden flid og 
der skal øves meget før det giver resultat til 
mesterskaber.
For rigtig mange er målet da heller ikke at 
stille op til mesterskaber, men med et mål 
i at bidrage til de mange fællesjagter som 
afholdes året i gennem, fælles for dem er, at 
det kræver at man øver sig.
Det starter ofte med at der på en eller anden 
måde bliver skaffet et horn og der så forsø-
ges at få det til at lyde af noget som er til at 
holde ud at høre på. Selv har jeg ofte tænkt, 
”Gad vide op de klapper fordi de nyder det 
eller fordi jeg er færdig”
Nå, men, når jeg sådan kommer rundt, høre 
jeg fra rigtig mange at de også har forsøgt 
sig, men af en eller anden grund ikke rigtig 
er kommet i gang.
Hvis du er en af dem som gerne vil, hvad 
enten du er nybegynder og aldrig har forsøgt 
dig eller, hardcore og blot blevet lidt rusten 
så skal du vide at vi afholder jagthorns kur-
sus hen over vinteren og at der er plads til 
alle, også hvis du blot gerne vil spille med 
en gang imellem.

Kursus tilbuddet starter 9 september 2020 
kl. 19.30 i Jægerhuset ved GIGANTIUM
Willy Brandts vej, Aalborg øst 
Hver kursus forløb består af ca. 12 gange 
med erfaren instruktør og koster ca. 500,- 
pr. forløb.
Er det ikke det du vil men stadig gerne vil 
spille jagthorn, så afholder vi med passende 
mellemrum nogle små mødeaftner hvor vi 
blot mødes og spiller sammen og endelig 
har vi vores konkurrencehold, som har vun-
det rigtig mange gange.
Der er også plads til nye grupper i f.eks. be-
gynder klassen (Bronze – Sølv – etc.)  
Hvis du finder dette spændende så kan du 
henvende dig til Bjarne Rasmussen eller Sø-
ren Christensen, så kan vi drøfte hvad der 
passer til dig.

Bjarne har 61698056 og
Søren har 25266410  
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Jubilæum 2020
Aalborg og Omegns Jagtforening

Hvis du ønsker at modtage diplom og nål,
på vores generalforsamling d. 13. oktober,

skal du henvende dig til undertegnede senest 1. oktober.
Jørgen Balser Jakobsen.

25 år
Per Gressell
Ernst Jensen
Thorbjørn Kaagaard
Kem Nielsen
Kristian Hæsum Petersen
Per Robenhagen
Hans Jørn Sørensen

40 år
Palle Nielsen
Per Aastrassen

50 år
Jens Axelsen
Gorm Christiansen
Henning V. Jensen
Peter Lybech-Jensen
Flemming Thøgersen

60 år
Poul C. Petersen
Børge Sørensen
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Jægermarked 
2020

Vi kender det alle… !! 
Noget vi kar købt fordi vi ikke lige kun-
ne undvære det, ligger/hænger eller fyl-
der i skabet, noget vi har brugt er blevet 
for lille/stor eller bare uinteressant, må-
ske var det bare et fejlkøb?? 
Vi vil give dig mulighed for at få det 
omsat til noget som passer eller er mere 
interessant. 

Derfor afholder vi igen jægermarked.

D. 8. december 2020 er det muligt af 
handle/sælge dine fejlkøb.
Måske en ny haglbøsse til lillemor i 
julegave eller genladnings udstyr 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.

Det var d. 8. december 2020 kl. 19.00 
i Jægerhuset

Husk det!

PS. Leon siger noget med æbleskiver 
og……

Fisketur med
familien 2020
d. 13. juni 2020 kl. 07.45 mødes vi 35 
personer af jagtforeningens medlem-
mer med familie til den årlige fisketur. 
Turen/konkurrencen blev denne gang 
afholdt i Budrumholm fiskepark som 
igen i år var medsponser til nogle fine 
præmier som Leon havde fremskaffet 
fra nogle af de forretninger som vi an-
vender når vi skal have nyt udstyr
I blandt deltagerne var der 7 børn og 
28 voksne der denne sommerdag havde 
tilmeldt sig konkurrencen. Under vejs 
blev serveret rundstykker og ”en lille 
en” naturligvis med Corona-19 restrik-
tioner omkring håndtering. Til middag 
var der igen pølser med tilbehør som vi 
plejer.
Der blev landet 9 fisk som vejede fra 
1,5 kg. - 4,7 kg. Og med præmier til alle 
fangede fisk plus nye hatte til alle børn 
må vi sige at det var en god dag.
Der var ikke så mange fisk, måske pga. 
vand temperaturen. Men en stor tak til 
Jægeren & lystfiskeren, JAFI i Viborg, 
Finns fiskegrej, Filskov fiskesø, og ikke 
mindst Budrumholm fiske sø for at det 
blev muligt at afholde denne arrange-
ment.  
Også en stor tag til Leon og Frue for 
det store arbejde med planlægningen og 
afholdelsen  

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

- efter et godt tilbud !

Skal
du også 
med på
jagt...
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Årets arbejdsdag på Kytterne

Selv om vi hvert år snakker om, at næste år 
vil vi lave arbejdsdag i april hvor der ikke 
er så varmt, så går det jo som det plejer. Så 
i år blev det den 22. august vi skulle tage et 
nap. Vi var dog heldige, da der efter en rig-
tig god periode med varmt vejr, havde væ-
ret omslag og der på dagen var omkring de 
20-22 grader og en frisk brise. Lasse havde 
14 dage tidligere taget runden, for at lave en 
opgørelse over hvad der skulle laves. Det så 
ud til at blive en nem omgang i år. Vi havde 
besluttet ikke at lave nye skjul i år, og derfor 
var der bare nogle få reparationer, oprens-
ning af flere af skjulene samt lidt klipning 
ved nogle af kasserne. Ja så var der lige den 
vestlige kasse på Langø. Naturens kræfter 
havde atter været på spil. Kassen der ikke er 
så gammel var gravet omkring ¾ m ned, og 
der foruden nåede hjørnestolperne yderlige-
re ½ m ned. Der foruden var der skrå fastgø-
ringspløkker i alle 4 hjørner, banket ca 1m 
ned. Alligevel havde vejret trukket forenden 
af kassen op, og så var den, med de bager-
ste hjørnestolper nede i jorden, skubbet ca 
½-3/4 meter sidevers. Da Henrik’s waders 
var mørnet, måtte han holde sig på det tør-

re, hvorfor han fik til opgave at slå græsset 
på p-pladsen og ”campingpladsen”, så den 
var klar til indvasionen, sikkert den sidste 
weekend før den 1. september. Vi andre be-
gyndte med en runde, hvor vi reparerede, 
rensede, klippede og forsynede de forskel-
lige huller med en ny spand til at øse med. 
Det viste sig faktisk at være en fin plan, da 
vi lige var færdig med den runde klokken 
12, hvor vi fik tændt op i grillen for at varme 
de traditionelle pølser.
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Årets arbejdsdag på Kytterne
Så manglede rep-holdet sådan set kun at 
flytte kassen på Langø. Det skulle dog vise 
sig næsten at være en umulig opgave med 
kun 3 mand. Efter der skiftevis blev gravet, 
vrikket, gravet, bandet, gravet og vrikket 
et utal af gange, lykkedes det endelig at få 
kassen fri. Derefter var det en smal sag, at 
flytte kassen hen til det nye hul der var gra-
vet. Så håber vi bare på, at der atter kan gå 
nogle år inden kysten igen er rykket helt ind 
til kanten af skjulet. Da der på dagen var et 
par stykker fra udvalget som var forhindret, 
gemte vi lidt opgaver til dem. De meldte 
meget ivrigt ind efterfølgende, på de opga-
ver der var tilbage. Så inden vi nåede den 
1. september, skulle vores skønne område 
Kytterne, gerne stå klar til mange timers 

fornøjelse til jer medlemmer. Vi skal hilse 
og sige, at der på dagen faktisk var masser af 
grågæs, en hel del gråænder, mange bekkasi-
ner og rigtig rigtig mange krikænder. 

Knæk og bræk til jer alle fra udvalget.
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Buejagt med træning i jagtforeningen
Vores forening har lige godt 500 medlem-
mer og vi forsøger at lave arrangementer 
som tilgodeser så mange så muligt, vi har 
riffelskydning, skydevogn, jagthorns-blæs-
ning, hundetræning, pramjagt, gåsejagt og 
forskellige jagtområder som vi kan tilbyde 
vores medlemmer, men når det kommer til 
buejagt så ser det lidt sløjt ud.
Der er ganske vist nogle få som går og fifler 
lidt med denne jagtform men ikke noget 
som gør det store i vores forening.
Der er dog nogle tilbud under vejs hvis der 
er interesse for det. Støvring bue-bane til-
byder åben bueskydning på deres bane hver 
torsdag med de samme betingelser som når 
vi skyder riffel.
Har du lyst til at komme på skydebanen med 
bueskydning, så lad mig høre fra dig, så vi 
kan følges nogle stykker, vi har ikke så me-
get grej (skydemål, lånebuer) men det kan 

der måske anskaffes hvis interessen er der. 
Der er ikke så mange som ønsker at over-
lade deres egen bue til nye bueskytter men 
jeg har dog en som kan lånes til en prøve-
skydning, eller måske kan vi arrangerer en 
instruktør til at komme med gode råd osv.
Det er dog ikke noget som vi vil bruge ener-
gi på hvis der ikke er interessen for det.
Vi har lige fået en ny bue-koordinator i 
kreds 1 som bestemt er kompetent og der er 
hjælp at hente.
Lad mig høre fra dig hvis du har en lille bue-
jæger i maven, så lad os finde ud af hvordan 
vi også i vores forening har en afd. for bue-
jægere.
Jeg kan kontaktes på telefon 25266410 eller 
sch@techcollege.dk, måske har du bare et 
godt forslag eller bare gerne vil prøve, men 
hold dig ikke tilbage 

Så starter vi på sæson 2

Jagten på Lengsholm Gods går for vores 
vedkommende ind i sæson 2. i modsætning 
til de øvrige konsortier vi har, er skæringsda-
toen på Lengsholm 1. oktober. Vi har netop 
afholdt vores første ordinære anpartsmøde. 
Der har været en udskiftning på 3 anparts-
havere i konsortiet, og vi byder selvfølgelig 
de 3 nye velkomne. Nye og nye er måske 
nok så meget sagt, da det er 3 ”gamle” ken-
dinge fra den centrale del af foreningen, 
nemlig 2 fra bestyrelsen og yderligere 1 fra 
det gamle St Restrup-konsortie. Vi havde et 
godt møde, hvor vi efter et års ”brug” af om-
rådet, selvfølgelig var blevet lidt klogere, og 
derfor kom der lidt forslag til ændringer på 
bordet under gennemgang af vores regelsæt. 

Vi forsøger jo efter bedste evne, at gøre vo-
res jagt så attraktiv som mulig. At få ind-
bygget så mange muligheder for individuel 
jagt som muligt, både med og uden gæst. Så 
I år blev der givet grønt lys for at invitere 
gæst på individuel duejagt. Ligeledes blev 
der små ændringer i muligheden for at boo-
ke områder, ligesom vi vil undersøge mulig-
heden for at få indrettet en baitplads til regu-
lering af mårhunde. Ellers kan vi fortælle, at 
vi endte med at skyde 5 bukke her i foråret, 
så vi skulle gerne nedlægge lidt flere hund-
dyr samt lam i efteråret, end det var tilfældet 
i sidste sæson.

Knæk og bræk derude, Brian



11

Kytterne
og

Nørholm 
enge

Ande og gåsejagten på forenin-
gens arealer kan i år erhverves 
for henholdsvis 250,- for kytter-
ne og 200,- Nørholm enge. For 
dette beløb kan der frit drives 
trækjagt i hele sæsonen. Belø-
bet skal indbetales på forenin-
gens 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 nem-
mere at være kasserer. Der vil på 
enkelte 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 mel-
des ind i foreningen og betale 
jagtafgiften, inden han kan kom-
me med. Vi har alle sammen et 
ansvar for at områderne ser pæne 
og ordentligt ud, så tag venligst 
dit affald med hjem.

Benny Sørensen

Sidste nyt fra
Kollerup Plantage
Ja intet er som det plejer at være, og i skrivende stund 
har vi for få dage siden afholdt vores anpartsmøde, 4 
måneder forsinket. Vi fik jo afviklet bukkejagten med 
et ganske fornuftigt resultat. 9 bukke blev det til. Vi 
havde atter i år et par anpartshavere, som havde energi 
og dygtighed nok til, at det lykkedes for dem at skyde 
2 bukke hver, så 9 bukke fordelt på 7 skytter. Sandsyn-
ligvis grundet den fortsatte lidt usikre tilstand vi lever 
i, måtte vi nøjes med en deltagelse på 9 personer til vo-
res anpartsmøde. Der var dog en livlig snak alligevel, 
og de forskellige forslag der var indkommet til mødet, 
blev vendt og drejet og efterfølgende taget stilling til. 
Et møde hvor der ikke var de store overraskelser, da 
samtlige på ”tillidsposterne” blev genvalgt. Vi har i år 
valgt, at der startes med en riffeljagt, i modsætning til 
hvad vi har gjort de senere år. Dette fordi vi oftest ser 
en del kronvildt på denne jagt, for så senere når vi har 
trykjagt ikke lige kan finde dem. Så i år har vi udskudt 
datoen for første jagt, så den passer ganske fint med 
premieren af kronvildtjagten. Et punkt som kom til at 
fylde en del på mødet var selvfølgelig Corona-virus. 
Hvordan med afviklingen af jagterne, kan vi stadig 
spise rundstykker sammen, og ikke mindst kan vi sta-
dig få mad fra slagteren i Fjerritslev. Der blev taget 
beslutning om, at som vanlig bliver rundstykker om 
morgenen, dog indtager vi dem under åben himmel, da 
der ikke er kvadratmeter nok i vores jagtstue til at vi 
kan holde den foreskrevne afstand. Der vil selvfølge-
lig blive mulighed for at spritte hænder af, såvel inden 
som efter indtagelsen. Vi har så også valgt, at vi starter 
med at få smørrebrød til middag, da de kan omdeles 
af samme person, og der derfor ikke bliver flere der 
håndterer spatelen til at tage dem med, og ganske som 
rundstykkerne indtages de i det fri. Vi er selvfølgelig 
ganske beviste om risikoen for dårligt vejr, men så 
må vi rykke ind i bilerne. Vi skal dog inden jagterne 
starter, lige have overstået den arbejdsdag vi ikke fik 
afholdt i foråret. Når I læser denne artikel, skulle det-
te gerne være overstået, og samtlige skydetårne samt 
øvrige standpladser skulle gerne være toptrimmede, så 
vore muligheder for succes på såvel enkeltmandsjag-
terne som fællesjagterne er optimeret.



Riffelskydning på skydebanen i Hvorup 
Vi har riffelskydning på militærets skydeba-
ne i Hvorup d. 26. september
Skydningen starter kl. 09.00 og slutter se-
nest klokken 14.00

Dagens muligheder:
Hvis du har en drivjagts kikkert som du skal 
have indskudt på 50 meter skal du være klar 
på banen klokken 09.00 ellers vil der ikke 
være mulighed for dette.
Der indskydes og trænes på 100 meter.

Skal du til Riffelprøve og ikke har gennem-
gået det obligatoriske skyde forløb – kan 
du gennemgå forløbet denne dag. Du skal 
kontakte Benny på tlf. 28404542 for at få et 
tidspunkt, hvor du skal møde.

Senest kl. 13.00 flytter vi på 200 meter for at 
se hvad det gør ved træfningen.

Det obligatoriske skydeforløb som skal 
gennemføres inden riffelprøven indeholder 
følgende:
Der skal som minimum afgives 5 skud fra 
hver af følgende skydestillinger
1. Stående med anlæg
2. Stående uden anlæg
3. Siddende eller knælende med anlæg
4. Siddende eller knælende uden anlæg
5. Siddende på stol med anlæg

Du skal selv medbringe ammunition og di-
verse hjælpe midler.
Når forløbet er gennemført, får du en blan-
ket underskrevet at instruktøren som du skal 
have med til riffelprøven.
Senest kl. 13.00 flytter vi på 200 meter for 
at se hvad det gør ved træfningen.
Har du spørgsmål til det ovenforstående er 
du velkommen til at kontakte mig.

Riffeludvalget
Benny Sørensen, tlf 28404542

12



Riffelskydning på skydebanen i Hvorup 

1313

RævegraveGrav-let Rævesnu..... hurtig
nedgravning af rævegrave i lukkede
plastdrænrør.
Ø 200mm - 20 meter pr. rulle.
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Mårhund ved Gjøl

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 
meter fra vandkanten. Jeg mistænker at det-
te blot er en af mange, som om muligt, kan 
husere i området, og derfor skriver jeg til 
dig, da i som en del af Aalborg og omegns 
jagtforening har jagten på kytterne. I og 
med, det var en hvalp jeg så, er det muligt 
at der er flere i området, og siden kytterne er 
nærliggende, er det også muligt at de også 
kan være der. 
Jeg håber at I,i jagtforeningen vil gøre en 
indsats, enten ved at skrive på Facebook 
til jeres medlemmer og opfordrer dem til 
at holde udkig efter dem eller evt. Opsætte 
vildtkameraer for at klarlægge om de er der. 

Det kan jo havde katastrofale følger for den 
gode bestand og for de ynglende fugle der 
ude. 
Jeg har vedhæftet nogle billeder, også må du 
gerne vende tilbage, hvis i ser nogle af dem 
på jeres arealer. Jeg har lige ledes meddelt 
Limfjordsjægerne som også har jagt i nær-
heden. 
Derudover, må du gerne informere den per-
son/personer som har jagt på netop denne ø, 
såfremt at du kender ham. Hvis du er i tvivl 
hvilken jeg snakker om, sender jeg gerne et 
kort. 

Hilsen Frederik Graversen
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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

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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- på jagt efter
grafisk produktion?

Jægermarked 2019
Vi kender det alle… !! 
Noget vi kar købt fordi vi ikke lige 
kunne undvære det, ligger/hænger el-
ler fylder i skabet, noget vi har brugt 
er blevet for lille/stor eller bare uinte-
ressant, måske var det bare et fejlkøb?? 
Vi vil give dig mulighed for at få det 
omsat til noget som passer eller er mere 
interessant. 
Derfor afholder vi igen jægermarked.
D. 10. december 2019 er det muligt af 
handle/sælge dine fejlkøb.
Måske en ny haglbøsse til lillemor i 
julegave eller genladnings udstyr 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.

PS. Leon siger noget med æbleskiver 
og……

14

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 !

blad_Layout 1  04/06/13  14.04  Side 10

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

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 !

blad_Layout 1  04/06/13  14.04  Side 10

- på jagt efter
grafisk produktion?

Jægermarked 2019
Vi kender det alle… !! 
Noget vi kar købt fordi vi ikke lige 
kunne undvære det, ligger/hænger el-
ler fylder i skabet, noget vi har brugt 
er blevet for lille/stor eller bare uinte-
ressant, måske var det bare et fejlkøb?? 
Vi vil give dig mulighed for at få det 
omsat til noget som passer eller er mere 
interessant. 
Derfor afholder vi igen jægermarked.
D. 10. december 2019 er det muligt af 
handle/sælge dine fejlkøb.
Måske en ny haglbøsse til lillemor i 
julegave eller genladnings udstyr 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.

PS. Leon siger noget med æbleskiver 
og……

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

Skal vi klimakompensere 
din næste tryksag?

KLIMAVENLIGE
TRYKSAGER

Vi har i bestyrelsen besluttet at 
afholde vores aflyste forårsgene-
ralforsamling, sammen med den 
kommende efterårsgeneralforsam-
ling, da det ikke var muligt i foråret 
på grund af forsamlingsforbuddet.
Vi håber for forståelse for dette, og 
de valg til bestyrelsen som skulle 
have været afviklet, må så vente til 
d. 13. oktober.
Vi har i samme forbindelse valgt at 
flytte generalforsamlingen til Le-
jerbos selskabslokale på Stjerne-
pladsen 19, nede ved havnen.
Der kan parkeres i det nye P hus 
ved Meny, men der er selvfølgelig 
betaling, ellers må man gå lidt læn-
gere, for at undgå dette.

Jørgen Balser Jakobsen.

Generalforsamling 
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Benny Sørensen
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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.-

Returadresse:
Benny Sørensen
Hedeageren 24
9230 Svenstrup

w
w
w.
so
lo
gr
afi
sk
.d
k

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.-


