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Formanden
har ordet
Jeg håber, at I på alle 
måder begynder at 
fylde jer med gode 
jagtopleveler for denne 
sæson. Jeg bliver altid 
en smule ydmyg, midt 
på sæsonen, over alle 
de seje jagtkamme-
rater, som deler ud af 
deres viden og naturen og jagt. Jeg bliver 
også beriget med vilde røverhistorier og 
nogle bliver også vildere hvert år. 
I jagtsæsonen, så er der utallige weekender, 
hvor jeg er væk på jagt. Jeg kommer sent 
hjem – og når jeg lander i sofaen med et 
glas rødvin, så melder trætheden sig. 
Vi skal huske, at vores familier og netværk 
er med til, at alle vores jagtopleveler kan 
lykkes. Vi skal huske, at påskønne vores 
netværk. 
Jeg slæber mine unger med på jagt – og det 
er gået i blodet på dem alle. Jeg har venin-
der og familie, som i perioder ikke hører på 
andet end jagt. 
Du er sikkert godt til at påskønne dem, som 
gør din passion muligt – men, hvis ikke – 
så benyt chancen her op til jul. 
Knæk og bræk. 

Evi
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Hygiejne-
kursus

Dette kursus opfylder lovkravene i EU for-
ordning 853/2004, og giver autorisation til 
videresalg af større vildtmængder til vildt-
håndteringsvirksomhed.
Efter kurset skal kursisten have kendskab til 
følgende områder:

Indhold:
• Vildtlevende vildts normale anatomi,  

 fysiologi og adfærd.
• Unormal adfærd og patologiske ænd-
 ringer som følge af sygdomme, 
 miljøforurening eller andre faktorer,
 der kan påvirke menneskers sundhed,
 hvis vildtet spises.
• Hygiejnebestemmelser og korrekte
 metoder til håndtering, transport og
 udtagning af organer m.v. efter
	 aflivning	af	vildtlevende	vildt.
• Lovgivning og administrative bestem-
 melser om dyre- og folkesundhed
 og hygiejne i forbindelse med
 afsætning af levende vildt.

Målgruppe: 
• Jægere der tager på jagt i udlandet.
 Samt jægere der ønsker at videresælge
 større mængder vildt til vildthånd-
 teringsvirksomheder. Ved kursets
 afslutning udstedes personligt kursus-
 bevis - på dansk, engelsk og tysk.
• Underviser: Dyrlæge fra DTU
 Veterinærinstituttet.
• Har du spørgsmål til kurset, er du
 velkommen til at kontakte:
 AALBORG OG OMEGNS
 JAGTFORENING, Kenneth Bendtsen
 Mobil: 23600010 eller
 e-mail: donbendtsen@gmail.com

Kurset opfylder bl.a. de tyske krav for vildt-
håndtering - ”Kundigen Personen Nach-
weiss”.
Arrangør:
Aalborg og Omegns Jagtforening i samar-
bejde med Danmarks Jægerforbund
Sted:
Jægerhytten, Willy Brandts Vej 26,
9220 Aalborg, Danmark
Dato:
15. marts - 2022 fra kl. 17.50 - 22.00
Pris medlem kr. 475,-
Pris ikke medlem kr. 600,-
+ bet. gebyr DKK 7,50 + 1,00% pr. deltager
Forplejning:
Undervejs på kurset serveres sandwich el. 
lign., 1 øl eller sodavand - og fri kaffe - alt 
inkl. i prisen.
Dette kursus opfylder lovkravene i EU for-
ordning 853/2004, og giver autorisation til 
videresalg af større vildtmængder til vildt-
håndteringsvirksomhed.
Efter kurset skal kursisten have kendskab til 
følgende områder:



 Pletskud fra 2021
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Omegnsjægeren ønsker
alle læsere og annoncører

glædelig jul &
godt nytår !
På gensyn i 2022
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Næstformandens betragtninger
Den nye bestyrelse har været konstrueret i 
små 6 måneder. Det er en tid, som varsler 
ændringer i vores jagtforening, hvor det ef-
ter min mening er til det bedre. 
Vi har brugt vores første bestyrelsesmøde til 
at få lagt em plan for vores fremtidig arbej-
de, som naturligvis kun kunne være i grove 
træk. 
Vi blev ganske hurtig enige om, at vi skulle 
være meget mere synlige på de digitale me-
dier, hvorfor vi nedsatte et ”hurtigtarbejden-
de udvalg” der skulle lægge en strategi på 
dette	område,	hvilket	de	fleste	nok	også	har	
oplevet der er kommet noget ud af. Vi opret-
tede	bla.	også	en	profil	på	 instagram,	hvor	
der	efter	de	”kloges”	ord	er	mange	flere	end	
der er på facebook nu om dage. 
Efterårets generalforsamling oplevede vi en 
stor opbakning til det nye arbejde. Vi ople-
vede også, at der var ønske om aktiviteter 
og klubaftner. Vi forsøger på bedste vis at 
leve op til dette og vil gerne appellere til, 
at måtte du gå med en ide, så regner vi også 
med, at du løber med den. 
Som bestyrelse skal vi varetage hensyn til 
vores nuværende medlemmer, fremtidens 
medlemmer og ikke mindst sikre vores for-
mål. 
Vi har selvfølgelig kigge på de forskellige 
områder, og ud fra dette lavet lidt en priori-
teret liste, så vi kan tage tingene i den ræk-
kefølge vi anser for vigtigst.
Vi har prioriteret ny jagt til foreningen, som 
et af de vigtigste opgaver. Derfor har vi også 
taget nye metoder i brug her. Vi har oprettet 
annonce på – Jagtformidling.dk -, hvor vi 
efterlyser jagt til foreningen. Her er vi selv-
sagt ude efter arealer af en fornuftig størrel-
se, så vi enten kan benytte det til oprettelse 
af nyt konsortie, men måske også til noget 
som jeg nok personligt syntes vi har glemt 
lidt, nemlig et areal hvor alle foreningens 
medlemmer kan melde sig til en fællesjagt, 
uden at være en del af et konsortie. Jeg for-
nemmer lidt der er en efterspørgsel efter 
denne mulighed. Vi havde godt nok noget 
lignende på Ørnefennerne, men kunne ikke 
lokke folk på jagt dengang. Det var måske 
de forkerte arealer, eller bare generelt for 
lidt vildt på disse marker. Vi har også som 

noget nyt, indrykket en annonce i ”Lands-
bladet”, som udkommer til alle landmænd, 
store som små. 
Vi har på nuværende tidspunkt fået en hen-
vendelse på vores annonce på jagtformid-
lingen, og har taget denne op til overvejel-
se. Arealerne ligger desværre lidt længere 
væk end vi i første omgang havde kalku-
leret med ville være acceptabelt ud fra de 
tilkendegivelser vi har, og de erfaringer vi 
efterhånden har gjort os. Derfor har vi ikke 
lige armene oppe over hovedet. Vi er ganske 
meget i tvivl om vi kan afsætte dette til vore 
medlemmer.
Nu skal I jo ikke glemme, at vi der sidder 
i bestyrelsen er ganske almindelige men-
nesker der har et arbejde, familie og måske 
også andre fritidssysler. Derfor kan man jo 
heller ikke forvente der kan ydes en 37 ti-
mers indsats hver uge. Der er ud over de for-
eningsrelaterede møder og handlinger også 
andre ting at rende til for bestyrelsesmed-
lemmerne, eller i hvert fald en del af dem. 
Her snakker vi om møder i såvel jægerråd 
som Jægerforbundet. Især jægerrådet har ta-
get lidt ekstra tid her i starten af den omtalte 
periode. Dette skyldes ganske enkelt, at Jør-
gen også havde formandsposten i Jægerråd 
Aalborg. Da Jørgen gik bort tilfaldt denne 
post næstformanden, og som det var tilfæl-
det for vores forening, skulle der lige plud-
selig samlet op på en del ting som ”de ef-
terladte” ikke lige havde helt styr på. Vores 
nye formand som har en plads i dette jæger-
råd, bad undertegnede være støttepædagog i 
hendes opstart i dette forum, ganske som jeg 
også har lovet at være det i hendes opstarts-
fase i Jægerforbundet. Der foregår ganske 
mange ting begge steder, som kan være ret 
svært at forholde sig til uden kendskab til de 
foreliggende møder og beslutninger. 
Som I måske kan fornemme, er vi trukket i 
arbejdstøjet.	Jeg	tror	såmænd	også	de	fleste	
af jer har opdaget der sker tiltag til at der 
kommer	flere	aktiviteter	hen	ad	vejen.
Knæk og bræk derude

Brian Lichon



Kollerup Plantage

Ja vi er jo kommet et stykke hen i jagtsæsonen, og derfor 
er der jo også en lille smule at berette fra vores konsortie 
i Kollerup. Vi har på nuværende tidspunkt afholdt 2 jag-
ter i Kollerup. Første jagt var en riffeljagt, da jagten på 
kronvildtet (bortset fra kalv som startede 1. september) lige 
var startet. Vi var ikke specielt heldige med forekomst af 
kronvildt denne dag, og heller ikke med råvildt for den sag 
skyld. Men sådan er jagt jo. På første jagt i 2020 havde vi 
15 stykker råvildt på paraden. Som I kan se af det indsatte 
billede,	blev	dette	ikke	tilfældet	i	år.	En	ganske	fin	smal-
hind, et stykke råvildt og en kok samt en fasanhøne.
Vores første hagljagt blev lidt af en underlig affære. For det 
første ville skæbnen, at der var et usædvanligt stort frafald 
af anpartshavere på denne jagt. Dette medførte selvfølgelig 
ekstra mange gæstepladser, som vi heldigvis havde held 
af at få besat. Vi var 9 anpartshavere (et frafald på dagen 
grundet sygdom) og 15 gæster, heraf 3 nyjægere.
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Kollerup Plantage
Det er heldigvis en jagtform hvor vi har tid 
til at tage godt hånd om disse nyjægere, så 
de får en god oplevelse af det at gå på jagt. 
En anden ting som skilte sig meget ud på 
denne dag, var chancen for at skyde råvildt. 
Vi så sikkert lige så meget råvildt som vi 
plejer, men jagtlederen (som var underteg-
nede) havde tilsyneladende ikke tilrettelagt 
jagten ordentlig. Under alle omstændighe-
der kom der ikke til en eneste reel chance 
til råvildt på dagen. Havde selv råvildt for 
2 gange, første gang ganske kort mellem 2 
granner, og anden gang med en anden jæ-
ger bagved, hvorfor der jo ikke blev afgivet 
skud i denne situation. Men som sagt kom 
der intet råvildt til skud, hvorfor vi heller 
ikke	fik	råvildt	på	paraden.	Som	i	kan	se	ud	
af	billedet,	fik	vi	da	en	parade,	om	end	en	
ganske usædvanlig parade i Kollerup Plan-
tage. Der var 1 sneppe, 2 fasankokke og 3 

fasanhøner på paraden, hvilket slet ikke er 
sket før.
Den 27. november havde vi så den 2. rif-
feljagt, og nu var jagten på dåvildtet jo gået 
ind. Dog ikke fuldskuffel der først må sky-
des de sidste 14 dage i december. Igen måtte 
vi konstatere at det blev en stille dag.
Der var dog godt med snepper, men for mit 
eget vedkommende var der ikke det store 
held af disse. Jeg drev om formiddagen, og 
rejste i samspil med hunden 9 snepper, men 
fik	kun	1	skudchance,	hvilket	ikke	var	nok	
til at sikre en til paraden. Der blev dog lidt 
til dagens parade. Peter var dygtig lige på 
falderebet inden middag, at få nedlagt et 
bukkelam, og Kenneth S skød en dåkalv om 
eftermiddagen.
Knæk og bræk derude

Brian Lichon
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Jægerrådet
I stort set alle kommuner, landet over, er der 
etableret Jægerråd, der varetager de politi-
ske interesser i området. Jægerrådene er li-
geledes repræsenteret i kommunernes grøn-
ne råd, brugerråd m.v.
Aalborg og omegns jagtforening har valgt 
at være en aktiv del af jægerrådets arbejde. 
Vi har prioriteret, at vi ikke alene vil være 
aktive i jægerrådet – vi ønsker også at være 
en markant medspiller i at løfte den opgave 
der ligger i jægerrådets arbejde. 

Derfor er jeg blevet valgt som næstformand 
til jægerrådet. Formanden er Lars Nielsen 
fra Vester og Øster Hassing jagtforening. 
Det er det helt rigtige match, hvor Lars har 
et kæmpe stort netværk i næsten alle Aal-
borgs jægerråds jagtforeninger. Jeg bidrager 
med et blik ind i en politisk ledet organisa-
tion og de statiske overvejelser der er i det 
jagtpolitiske arbejde. 

Jægerrådets arbejde
Jægerrådet, Aalborg repræsenter 17 jagtfor-
eninger med i alt 2.226 medlemmer, som 
bidrager til et aktivt foreningsliv på tværs af 
aldersgrupper. 
Dette betyder, at vi i jægerrådet arbejder 
for, at brugen af naturen skal indrettes på 
en måde, hvor den ikke forhindrer andre i at 
bruge naturen. Samtidig skal jægerne have 
mulighed for at bruge naturen aktivt til jagt 
på både private og offentlige arealer.

Jægerrådets arbejde er blandt andet 
• Jægerrådene varetager den samlede ind-
 sats som Danmarks Jægerforbunds lokale
 jagtforeninger gør i kommunalt regi. 

• Jægerrådet varetager samarbejdet med
 kommunens miljømyndigheder, blandt
 andet ved at udpege en repræsentant til
 kommunens ”grønne råd”.

• Jægerrådet søger samarbejde med kom-
 munens øvrige grønne organisationer.

• Jægerrådet arbejder for at interessere
 medlemmerne i kommunen for faunaens
  bevarelse.

• Jægerrådet fremmer et godt kammerat-
 skab mellem medlemmerne i kommunen.

• Jægerrådet er bindeled mellem kommu-
 nens foreninger og kredsen.

Jægerrådet, Aalborg er faktisk en virkelig 
stor sammenslutning af medlemmer, hvor vi 
skal	arbejde	for	endnu	mere	indflydelse	og	
samarbejde med kommunen. Det er vigtigt 
for	mig	at	nævne,	at	med	mere	indflydelse	
følger også øget ansvar. 
Jeg håber, at I har læst jægerrådets hørings-
svar til den nye kultur og fritidsstartegi. Hvis 
ikke, så bør du smutte forbi vores hjemme-
side for at læse den. Den vil give et rigtig 
godt indblik i det arbejde vi har foran os.   
Formanden for jægerrådet og jeg har arbej-
det meget for, at inddrage alle jagtforenin-
gerne.	Vi	ønsker,	at	stå	i	samlet	flok	og	være	
talerør for alle Aalborgs jagtforeninger. 
Vi tror på, at der er noget helt særligt og 
unikt over alle vores jagtforeninger – og 
det skal vi bevare. Vi tror samtidig på, at vi 
gennem jægerrådet bære en stemme videre 
til kommunen for os alle. Det glæder mig 
utroligt meget, at vi allerede oplever stor 
opbakning på tværs af foreningerne. 
Vi har også med kommunalvalget skiftet 
rådmand. Jægerrådet, Aalborg vil som det 
første i det nye år inviterer på kaffe, hvor 
vi vil byde den nye rådmand velkommen. 
Vi vil drøfte vores høringssvar og starte et 
løbende samarbejde. 
Jeg vil slutlig igen anbefale, at I læser vores 
høringssvar – det vil vise, hvad vi fælles ar-
bejder for fremadrette. 
Jeg glæder mig meget over arbejdet 

Evi Risdahl



  Sæt kryds i kalenderen

Ja og hvorfor så det. Jo såmænd fordi vi 
nu atter nærmer os nytår, og dermed også 
foreningens første klubaften i det nye år. I 
år bliver datoen den 18. januar, og emnet 
er som det efterhånden har været i nogle 
år, ”kom med din buk” og til I kvindelige 
jægere, er det ikke ham den mandlige udga-
ve af homo sapiens I skal komme slæbende 
med. Og så måske endda alligevel, da det 
jo	kun	bliver	sjovere	jo	flere	vi	er.	Nej	det	
var selvfølgelig ham bukken du var heldig/
dygtig nok til at nedlægge i 2020 og 2021 i 
Danmark.	Ja	vi	var	jo	nødsaget	til	at	aflyse	
denne klubaften i 2021, hvorfor der selvføl-
gelig	kommer	rigtig	mange	fine	bukke	den-
ne gang. Vi håber på at tendensen med et par 
nye ansigt hvert år fortsætter, for så bliver 
der snart kamp om pladserne. Vi starter som 
vanlig med at beundre de medbragte bukke, 
hvorefter vi meget gerne vil have en historie 
om hvordan det lykkedes dig at få ham ned-
lagt. Vi ved godt, at ikke alle disse oplevel-
ser er lige spændende, for ind imellem by-

der chancen sig jo bare helt af sig selv, uden 
at man egentlig behøver at yde noget næv-
neværdigt for at skyde ham. Efterfølgende 
finder	vi	et	dommerpanel	til	vurdering	af	de	
medbragte trofæer. Der dømmes i 4 katego-
rier som vi plejer. Årets største buk, årets 
pæneste buk, den mest særprægede og ikke 
mindst årets mindste buk. (Her er der dog et 
krav om at der skal være rosenkranse) .
Jeg vil tro vi som sædvanlig har fundet nogle 
fine	præmier	til	vinderne	af	disse	kategorier.	
Foreningen vil gerne være vært ved et styk-
ke brød og en kop kaffe efter dette, hvorfor 
du skal tilmelde dig, og du er selvfølgelig 
meget velkommen selv om du ikke havde 
held med bukkejagten. Tilmeldingsfristen er 
den 16. januar, og aftenen starter som vanlig 
kl 19.00 i Jægerhuset. Tilmelding til under-
tegnede på mail til  a-o-j@live.dk.
Der vil være mulighed for at købe øl og 
vand til yderst fornuftige priser.

Pbv Brian Lichon
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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 anno 2021
Den 23. november afholdt vi årets jæger-
marked. Der var som sædvanligt en rigtig 
god stemning, og snakken gik måske nok 
lidt bedre end handelen. Leon havde som 
tidligere år inviteret Morten fra Jægeren 
og	Lystfiskeren	 til	 at	komme	med	 lidt	 for-
skelligt. Han havde som sædvanligt taget 
nogle	 rigtig	fine	varer	med,	og	solgte	dem	
såmænd	også	til	nogle	rigtig	fine	priser.	Der	
var mulighed for en fuld beklædning fra top 
til tå for under 2000 kr. Det kan vi jo som-
me tider ikke engang få en jakke til. Så selv 

om, som i kan se på billedet, der var mødt 
pænt mange medlemmer op, vil vi selvføl-
gelig	håbe	på	mange	flere	til	næste	år,	nu	I	
har fundet ud af at man kan lave nogle rigtig 
gode handler. Problemet med de fremmød-
te var jo de som så mange gange før, ikke 
lige stod og manglede noget af det Morten 
havde medbragt. Der var dog også nogle af 
medlemmerne	der	havde	nogle	ganske	fine	
sager	til	salg,	og	fik	da	også	solgt	noget	af	
det.	Så	nogle	fik	måske	lige	købt	sig	en	eks-
tra julegave fra fruen.



14

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, 
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på tlf. 70 26 26 78
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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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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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Vi hjælper dig gerne med  
at forarbejde dit vildtkød  

– Ring 9846 2020 for aftale.

Slagter Tranholm

Vestergade 32 A, 9300 Sæby
Tlf. 98 46 20 20 · slagtertranholm.dk

slagter.tranholm@gmail.com

Priser er uden udbening af kødet. Hvis vi skal udbene kødet,  
bliver der et tillæg – alt efter hvor meget der afleveres.

Rygning  
af køller:  
Pr. stk.  .......................... kr.10000

Udbening  
af kølle:
Pr. stk.  ................................ kr. 2500

Skiveskåret
Pr. brev ....................................  kr. 500

Grillpølser
Flere forskellige smage  
Pr. portion – 4 kg kød
Færdig: ca. 9-10 kg 

Nu kun ...................kr. 40000

Spegepølser  
pr. portion 
Min. 8 kg kød

Pr. omgang ..............  kr. 50000
Vi laver mange slags og smage
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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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