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Formanden
har ordet
Kære alle,
Aalborg og Omegns 
jagtforening har ek-
sisteret siden 1924 
– tænk, hvor mange 
jagthistorier der er delt 
blandt medlemmerne 
igennem tiden. 
Det er en jagtforening, 
som siden 1924 alene har haft 21 næstfor-
mænd, hvor de længst siddende har arbej-
det for foreningen i 15 og 14 år, som vores 
nuværende næstformand, Brian Licon. 
Kasserene har skiftet hænder 14 gange, 
hvor de længst siddende har siddet 25 år og 
19 år, som vores nuværende kasser, Benny 
Sørensen. 
Ikke at forglemme alle de øvrige bestyrel-
sesmedlemmer, som har taget deres tørn 
gennem 97 år. 
I foreningen har der kun været med 14 for-
mænd, hvor jeg nu indtræder som den 15 
formand i Aalborg og omegns jagtforening. 
Det er derfor både med stor glæde og en 
vis portion af ydmyghed, at jeg sammen 
med resten af bestyrelsen vil arbejde for 
foreningens medlemmer. 
Jeg håber, at jer som kender mig i forvejen 
ved, at jeg er fælleskabtes mand og ejer stor 
respekt for alle mine jagtkammerater. 
Når mine øjne løber ned over listen med de 
næstformænd, kassere, formænd og resten 
af bestyrelsesmedlemmer, som har arbejdet 
for foreningens virke, så kan jeg ikke andet 
end at lette på hatten i respekt for det arbej-
de, som er gået forud. 
Jeg glæder mig meget til at løfte opgaven, 
som formand. Jeg kommer helt sikkert til 
at lave fejl, eller i måske havde tænkt det 
anderledes – men, jeg kan love jer, at jeg 
vil gøre det så godt jeg kan. 
Jeg har brug for jeres hjælp til at klappe alle 
de frivillige på skulderen. Vi har mange fri-
villige, som giver mange timer i foreningen 
– akkurat, som de frivillige har gjort siden 
1924. Vi må huske hinanden på, at vores 
forening er båret på frivillige hænder, som 
brændte for jagt og foreningens virke – det 
er altså vildt sejt.

De bedste hilsner Evi Risdahl
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Generalforsamling
Aalborg og Omegns jagtforening
den 19. oktober 2021 kl. 19.00
i Jægerhuset

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: intet udvalg pt.

7. Valg af riffeludvalg, på valg er:

 Rene Andersen,

 Benny Sørensen,

 Casper Henriksen, 

 Benny Vejlgaard,

 Lars Rimmen,

 Flemming Madsen

8. Valg af Kytterudvalg, på valg er:

 Kenneth Sloth

 Henrik Asp Nielsen

 Henrik Gårdbo Nielsen

 Johnny Mortensen

 Lasse Lichon

 Brian Lichon

9. Valg af repræsentanter til kredsmødet i 2022

10. Eventuelt
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Jagt på Kytterne
Foreningen har noget ganske fortrinlig jagt 
på vores strandenge på Kytterne. Her bliver 
hvert år skudt rigtig mange ænder og ikke 
så lidt gæs. Der er ingen der har et overblik 
over hvor meget vi taler om, men man fin-
der vist ikke billigere jagt med de mulighe-
der. Der er et rigt dyreliv derude, og man 
må i princippet skyde hvad der er jagtbart på 
arealet. Dog må der ikke bruges nogen form 
for riflede våben. Der er da fortilfælde hvor 
der er blevet skudt lidt af hvert. Alle jagt-
bare vadefugle, stort set alle jagtbare svøm-
meænder. Enkelte arter af dykænder. Der er 
skudt både måger og krager samt skovduer 
og fasaner. Der er skudt både harer og ræve 
samt mink og mårhund. Så der er mange 
muligheder. Der er ingen tvivl om, at der 
er forekomster af mårhund på Kytterne, og 
arbejdsholdet fandt da også en død mårhund 
lidt uden for strandkanten på deres arbejds-

dag, dog uden at kunne fastslå hvad den var 
død af. Så indløs jagtkort til dette fantasti-
ske stykke jagt. Som noget nyt har vi jo i 
bestyrelsen besluttet at stille arealet til rå-
dighed for nyjægere. Forstået på den måde 
at de første 2 år de har jagttegn, og er med-
lem af vores forening, kan de gratis benytte 
sig af arealet til jagt, selvfølgelig indenfor 
de rammer lovgivningen udstikker. For alle 
foreningens øvrige medlemmer koster et 
jagtkort til Kytterne 250 kr, som indbeta-
les på foreningens konto 9280 4565789339 
eller på mobilpay til nr 28404542. beløbet 
skal være betalt inden starten på jagten. 
Skulle man ligeledes være interesseret i vort 
stykke i Nørholm, er prisen for dette stykke 
kr 200, som indbetales til samme numre.

Pbv Brian Lichon
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 Lengsholm Gods
 - et afsluttet kapitel!
Lige som vi havde overstået bukkejagten og 
jeg var begyndt på at forberede den kom-
mende sæson med indkaldelse til anparts-
møde samt opgaven med at finde nogle 
enkelte nye anpartshavere, modtog jeg des-
værre en opringning. Det var Henrik, som 
var ham der formidlede kontakten mellem 
udlejer og os. Han ville bare lige bede mig 
om, at vi hurtigst muligt efter høsten ville 
fjerne vore effekter på ejendommen. Lods-
ejeren havde i strid med jagtlejekontrakten 
(som desværre ikke var underskrevet) op-
sagt aftalen som egentlig var løbende i 5 år. 
Lodsejer mente ikke vi drev etisk jagt. Han 
havde observeret vi var 5 på bukkejagt på 
et tidspunkt han var på ejendommen. Eller 
dette var hans begrundelse, til trods for at 

vi på intet tidspunkt havde været mere end 
3 afsted på samme tid. Da vi ikke havde 
nogen underskrift på jagtlejekontrakten, og
den ikke var tinglyst, var der jo ikke meget 
vi kunne stille op i situationen. Vi havde 
selvfølgelig heller ingen interesse i at drive 
jagt på et areal, hvor vi ikke var velkomne. 
Derfor er foreningen i skrivende stund des-
værre i den situation, at det eneste beståen-
de konsortie er Kollerup Plantage, og disse 
arealer skal i udbud igen om 1½ år. Derfor 
vil vi i bestyrelsen selvfølgelig gøre vores 
yderste for at finde nye arealer der kan have 
vore medlemmers interesse.

Pbv Brian Lichon
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Kollerup Plantage
Tiden går sin gang i plantagen, og vi er i gang med at 
klargøre os til efterårets jagter. Vi sluttede forårets buk-
kejagt af med en afskydning på 5 bukke, hvilket ligger 
under hvad jeg anser for det rimelige i plantagen. Vi 
ved godt alle sammen, at dette tal ikke nødvendigvis er 
et udtryk for hvad der er blevet set i plantagen. Vi har 
skiftet ca halvdelen af anpartshaverne ud, og de nye har 
måske en anden indgangsvinkel til bukkejagt. Jeg har 
personligt altid prioriteret jagten frem for trofæet, dog 
ikke forstået sådan man ikke gerne vil opleve at skyde 
en medaljebuk. Men 5 bukke blev det til, fordelt på 5 
forskellige anpartshavere, og fordelt på 4 forskellige 
pürchområder. 
Men som sagt er vi ved at gøre klar til efterårets jagter. 
Vi skulle egentlig have haft arbejdsdag når I læser dette 
(det har vi måske nok også, bare ikke på den førstaftalte 
dato). Som det jo er i enhver skov, ændrer forholdene 
sig, både til det bedre men selvfølgelig også til det vær-
re. Nogle steder fælder de træer, og der fremkommer 
nogle spændende lysninger med god randeffekt, eller 
de tynder godt og grundigt ud i træerne, hvilket også 
kan give nyt liv i bunden hvilket heller ikke er så skidt 
endda. Men nogle steder har vi jo også tårne stående, 
som stod rigtigt fornuftigt da de blev sat op ved den nye 
lysning, som bare ikke er en lysning mere, men skov 
med måske 5 – 7m høje lærketræer, hvor der er større 
chance for at høre der er noget, end at se der er noget. 
Dette skulle vi jo gerne have styr på inden vores første 
fællesjagt den 16. oktober, hvilket jo er en riffeljagt da 
jagten på krondyrene går ind denne dag. Ud over at flyt-
te lidt rundt på vore tårne for at opnå de bedste place-
ringer, har vi også en fast opgave som hedder smøring 
af samtlige stole og hængsler i tårnene. Det gavner ikke 
jagtchancerne at hængsler piber, eller stolene gør det 
ved justering af højden. Ydermere har vi jo altid gæster 
med på vore jagter. For at give disse den optimale op-
levelse, vil vi jo gerne de hurtigt og nemt finder ud til 
det tårn/bakketop de har fået tildelt (gælder selvfølgelig 
også for flere af anpartshaverne), hvorfor der er mærket 
op til samtlige pladser fra nærmeste større grusvej, hvor 
man typisk vil blive sat af. Disse opmærkninger skal 
selvfølgelig også bringes i orden.
Jeg har i løbet af året fulgt med i de udmeldinger der 
har været med hensyn til de forskellige jagttider på vort 
klovbærende vildt, men det blev heller ikke i år der 
kom ændringer i området med Kollerup Plantage.
Sluttelig vil jeg bare ønske alle vore medlemmer et 
godt efterår, og knæk og bræk

Pbv Brian Lichon



 Portræt af

Kenneth 
Bendsten

Mit navn er Kenneth Bendsten, 38 år. Bor 
i Øster Uttrup sammen med Stine, som 
jeg har Kaja (4 år) og Sigurd (2 år) med.

Jeg er udannet smed hos Alfa Laval, Aal-
borg, hvor jeg i dag (20 år senere) arbej-
der som afdelingsleder.

Mine overvejelser omkring en bestyrelses-
post i A-O-J har primært gået på, om og 
hvordan jeg kan bidrage til at gøre en for-
skel for foreningen og jagtens sag. Jeg tog 
jagttegn for 20 år siden. Trods jeg har op-
bygget stor erfaringen indenfor jagten, skal 
mine bidrag ikke alene komme herfra, men 
ligeså meget ved at jeg går ind til opgaven 
lydhør og med respekt for mine medjæge-
res erfaring. Men jeg vil også kunne bidrage 
med en drivkraft og motivation for jagtens 
sag.

Jeg kommer ikke fra en familie som går på 
jagt, men jeg har altid haft stor passion for 
naturen.
Jeg startede som nyjæger op med strandjag-
ten, som i dag stadig er min primære jagt-
form. Når planlægningen og forberedelser 
resulterer i en god parade er det ren jagtlyk-
ke for mig.
Jeg har dog de seneste 10 år haft en voksen-
de interresse for riffeljagt, hvor kærligheden 
primært har været for ræve og sommerbuk-
ke. Interessen for riffelskydning er stadig 
voksende, og bliver med sikkerhed et områ-
de jeg altid vi bygge videre på.
De seneste år har jeg været aktiv inden for 
mårhunderegulering. Noget som er kommet 
fra en generel stor interesse for regulering 
og jagt på rovvildt.
Jeg har dyrket de fleste jagtformer og hjul-
pet til i mange forskelinge henseender om-
kring jagten.
Udover jagt, er jeg ihærdig bruger at natu-
ren og har stor interrese for vilde dyr/fugle 
og deres biologi.
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 Portræt af

Evi
 Risdahl
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Der er tradition for, at nye bestyrelsesmed-
lemmer skal skrive lidt om sig selv – og 
hvem er jeres nye formand så? 
Jeg er uddannet socialrådgiver, hvor jeg i 
dag arbejder som afdelingsleder i samme 
fag. Jeg har en master i konfliktmægling, 
hvor jeg samtidig arbejder som konflikt-
mægler i nabostridigheder. 
Jeg er holder meget af fælleskabet, dialoger-
ne, og de styrker der er i foreningsarbejdet. 
Samarbejdet/ forhandlinger med offentlige 
myndigheder, eller andre interesseorganisa-
tioner interessere mig meget – og dette for 
at udfolde jagten og dens muligheder for 
medlemmer og nye medlemmer. 
”Jægerne er aktive benyttere og beskyttere 
af naturen, og jægerne er en del af den ak-
tive naturforvaltning – både når det gælder 
beskyttelse og bevaring af naturen og vild-
tet, og når det gælder om at høste af natu-
rens overskud.”
Det betyder også, at jeg er indtrådt som 
næstformand i vores jægerråd, som er en 
sammenslutning af jagtforeninger i Aalborg 
kommune. Det giver mig muligheden for at 
biddrage til en positiv dialog med kommu-
nen, og ligeledes arbejde på samarbejde på 
tværs af jagtforeninger.  
Privat bor jeg i Ellidshøj med Michael, hvor 
vi dyrker jagt som familie. Jeg har fire børn, 
hvor den ældste lige har bestået sit jagttegn. 
Det er ret fantastik, at jeg nu kan videregive 
det som jeg har fået overleveret – og ikke 
mindst alle de fantastiske oplevelser vi kan 
have som familie.  
Jeg har en forkærlighed for riffeljagt. Det er 
de utallige timer, alene i skoven, hvor jeg 
næsten mister min fortand, når jeg tænker 
på, hvor hjorten mon kan være. Jeg kan næ-
sten gå i dvale, når jeg er der alene i sko-
ven, hvor det bare er mig og skoven. Når 
Diana har tilsmilet mig, så får jeg altid, på 
bagkant, så meget bukkefeber, som jeg for 
mange år siden har opgivet at kontrollere.  
Jeg glemmer både hvor jeg er i skoven, mi-
ster ofte kikkert, taske, handsker med mere. 

Det er så skørt - men, når feberen har lagt 
sig, og det er forsvarligt at føre en bil, så er 
turen hjem, med trailer, fantastik. 
Jeg er ikke altid lige gode venner med min 
haglbøsse – også selv om jeg har modtaget 
så rigeligt med træning. Jagt kammarater, 
som er helt tæt på mig mener, at det sidder 
mellem ørene på mig – nogle vil mene man-
gel på samme. 
Jeg holder så ufatteligt meget af fællesjag-
ter, både med haglbøsse eller riffel. Det er i 
den grad fælleskabet der her betyder noget 
for mig. Hvis du har været på jagt med mig, 
så har du helt sikkert hørt, at jeg elsker gode 
jagthistorier og desværre har jeg et grin, 
som ikke kan skjules. Der er heldigvis ikke 
noget, som er så skidt, at det ikke er godt 
for noget – så sæt mig til at drive, fortæl et 
par jagthistorier, så vil mit grin få det meste 
vildt op i fart. 

Jagten er gået fuldstændig i blodet på mig 
– og jeg glæder mig til at give noget tilbage 
til den forening, hvor mine bedste jagtkam-
merater er. 
Hvis du ser mig, eller hører mig i skoven, 
så hils endelig på – og fortæl mig en god 
jagthistorie. 

Knæk og bræk til jer alle.



10

Hvem har lært dig det
du ved om jagt?

Det jeg ved om jagt, det har jeg ikke læst 
i en klog bog. Jagkammerater, gav mig fra 
starten den unikke mulighed, at de på fineste 
vis, har taget mig ind og givet mig mulighe-
den for at blive mesteroplært. 
Det bedste ved at gå timevis med erfarende 
jagtkammerater, er ikke alle de røver histo-
rier, som de har fyldt mig med.  Det er deri-
mod alt det, som jeg har set de har gjort un-
der praktisk jagt. Jeg har observeret, spurgt 
og undret mig, hvor de har delt ud af alt det 
de ved. Jeg er sikker på, at de også selv en-
gang har noget af deres viden overleveret 
eller resten kommer gennem mange år i na-
turen. De har gang på gang opmuntret mig, 
og brugt tid på at lytte på alle mine historier. 
Jeg er slet ikke færdig endnu med at lære fra 
dem – det håber jeg aldrig jeg bliver. 
Jeg vil ønske, at alle nyjægere fik mulighe-
den for at blive mesteroplært af erfarende 
jægere. Det er ikke i en bog, at man får ja-
getikken og kendskab til vildtet til at løbe i 
sit blod. Derfor vil I også opleve, at det er 
en af mine interesseområder. Jeg vil arbejde 

for, at flere erfarende jagtkammerater sikre 
overlevering til vores forenings nyjægere. 
Kan du mindes, hvem der oplærte dig i jagt?
Jeg fik den anden dag en besked, fra en af 
mine jagtkammerater, hvor han skrev 
”Jeg vil lige hører, hvorvidt din datter har 
fået jagttegn? Hvis ja, så skal jeg nok tæn-
ke på hende, hvis hun har lyst. Jeg er lige 
kommet med noget nyt jagt, hvor jeg nok for 
mulighed for en gæst”
Vi har også set medlemmer i vores forening, 
som slår op på Facebook, at de gerne vil 
give en jagtdag til en nyjæger.
Vi står nu står over for en ny jagtsæson – 
mon du kender en nyjæger, som skulle have 
muligheden for at komme med dig på jagt? 
– og du kunne samtidig få muligheden for 
at fortælle din bedste jagthistorie, som dine 
vanlige jagtkammerater sikkert har hørt 
mange gange. 
Knæk og bræk til alle, og jeg håber på en 
sæson med mange gode erfaringer, som bli-
ver overleveret. 

Evi Risdahl
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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 2021/22. Begge dele kan for en 
samlet pris af 668,- kr. købes ved Danmarks 
Jægerforbund; jf. link:
https://netbutikken.seges.dk/index.php/
jagt/jagttegnsmaterialer.html

Den praktiske del foregår på faste lørdag for-
middage på SSV Flugtskydningsforenings 
anlæg i Støvring. Der kan arrangeres fælles 
kørsel. Der lægges især vægt på sikkerhed 
i omgang med jagtvåben, afstandsbedøm-
melse 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 prø-
ven er, at du fylder 16 år i det år der aflægges 
jagt-prøve. Det betyder at du kan modtage 
undervisning som 15 årig og gå til jagtprøve 
før du fylder 16. Jagttegnet udstedes på din 
16 års fødselsdag.  

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 4. januar 2022
• 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 2022

Underviseren er af Naturstyrelsen godkendt 
jagttegnskursuslærer og riffelinstruktør.

Tilmelding og yderliger information:
Flemming Madsen
fpmadsen@gmail.com
Tlf: 30821007
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Genladningskursus
Aalborg Omegns jagtforening (Kreds 1)

Aalborg Omegn Jagtforening afholder gen-
ladningskursus Lørdag d. 15/01/2022 ved 
instruktør Henning Guldbæk.

Kursusindhold:
Love og bekendtgørelser samt sikkerheds-
bestemmelser. Teorien bag genladning med 
hovedvægten lagt på riffelammunition. 
Ladning af ammunition (både riffel- og 
haglpatroner). Kurset er godkendt af Justits-
ministeriet, og man skal have gennemgået 
hele kurset for at kunne opnå tilladelse til 
genopladning af ammunition. 

Målgruppe:
Kurset henvender sig til medlemmer af 
Danmarks Jægerforbund og medlemmer af 
skytteforeninger under DIF og har til formål 
at give deltagerne de nødvendige forudsæt-
ninger for at kunne fremstille deres egen 
ammunition. 

Pris:
Kr. 1.100,00 for medlemmer af Danmarks 
Jægerforbund og kr. 2.000,00 for ikke-med-
lemmer. Prisen er inkl. genladningsbogen 
”genladning af jagtammunition”, Rundstyk-
ker m. kaffe, frokost inkl. øl/vand og efter-
middagskaffe. 

Udstyr stilles til rådighed under kurset.
Min. 10 og Max. 16 deltagere.
Kom og vær med til et hyggelig foreningar-
rangement, med fokus på ammunition, men 
også gode muligheder for netværk.

Tid og sted:
Adresse: Jægerhuset, Willy brandts vej 26, 
9220 Aalborg Øst
Tid: 15/01/2021 08:00 – 16:30  (Rundstyk-
ker fra kl. 07:00)

Tilmelding:
Via https://flexbillet.dk/dj-kreds1/event/
u7u5m2/token/1c2z
Tilmedlingsfrist: 11/12/2021

OBS:
De første 14 dages udbud er forbeholdt 
medlemmer af Aalborg Omegns Jagtfor-
ening – derefter er pladser åben for alle.

Kontakt:
Kenneth Bendtsen - mobil: 23600010
eller e-mail: donbendtsen@gmail.com
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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

Jægermarked 2021
Noget vi kar købt fordi vi ikke lige kunne undvære 

det, ligger/hænger eller fylder i skabet,
noget vi har brugt er blevet for lille/stor eller bare 

uinteressant, måske var det bare et fejlkøb?? 

Det kan også være at der ikke er plads til Corona 
puklen, uanset hvad vil vi gerne hjælpe dig til

at få ryddet op i dit jagt grej.

Vi vil give dig mulighed for at få det omsat
til noget som passer eller er mere interessant. 

Derfor afholder vi igen
jægermarked

D. 23. november 2021 i jægerhuset,
her er det muligt at handle/sælge

dine fejlkøb eller gøre nogle nye f… køb.

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.

M.v.h. Leon 22853791
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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……
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Bøgildsmindevej 1 . 9400 Nørresundby
Telefon 7022 4142
www.solografisk.dk

Skal vi klimakompensere 
din næste tryksag?

KLIMAVENLIGE
TRYKSAGER

Du kan holde dig
opdateret på klubbens 

hjemmeside

www.a-o-j.dk
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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.-
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