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Formanden
har ordet
Vi har været samlet i 
bestyrelsen til en visi-
onsdag, hvilket også er 
et tema i denne udgave 
af Omegnsjægeren. Vi 
har en jagtforening, 
som snart kan fejre sit 
100 års jubilæum – og 
skal blandt andet med 
vores visionsdag sikre, at vores jagtfor-
ening også står stærkt de næste 100 år.
Vi vælger i denne udgave at trykke Dan-
marks jægerforbunds værdisæt, som er 
vores fælles grundlag for en løbende og 
tydelig forventningsafstemning om, hvad 
ordentligadfærd er, når vi agerer i og som 
en del af Danmarks Jægerforbund.
Vi trykker ligeledes Danmarks jægerfor-
bunds vision, som er en fælles målsætning, 
som skal være med til at sikre Aalborg og 
Omegns jagtforening, som en jagtforening 
der står stærkt nu og om mange år.  
Vi skal være ambitiøse, når vi skal beskrive 
de handlinger og tiltag der skal til, for at vi 
når vores vision. Det er et stort og spæn-
dende arbejde.
Hvis du er nysgerrig på arbejdet eller har 
afklarende spørgsmål, så håber jeg at du ta-
ger kontakt til en fra bestyrelsen. 
 

Evi

www.a-o-j.dk
Foreningens adresser:

FORMAND
Evi Risdahl
Tlf: 51442974
E-mail: risdahl@gmail.com

NÆSTFORMAND
Brian Lichon
Tlf: 40477418
E-mail: a-o-j@live.dk

KASSERER
Benny Sørensen
Tlf: 28404542
E-mail: Hedeageren@gmail.com

SEKRETÆR
Ole Libak
Tlf: 31503555
E-mail: ole.libak@gmail.com

BESTYRELSESMEDLEMMER
Ronni Christensen
Tlf: 22468851
E-mail: ronnichristensen22@yahoo.dk

Flemming Madsen
Tlf: 30821007
E-mail: fpmadsen@gmail.com

Kenneth S. Bendtsen
Tlf: 23600010
E-mail: donbendtsen@gmail.com

Riffeludvalget:
Rene Andersen, tlf. 98 17 76 96
Benny Sørensen, mobil 28 40 45 42
Casper Henriksen, mobil 51 90 01 82
Benny Vejlgaard, mobil 22 91 77 13
Lars Rimmen,
Flemming Madsen, mobil 30 82 10 07

Hundeudvalg:
Brian Lichon, mobil 40 47 74 18
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Bladudvalg:
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ansvarshavende redaktør

Boblerne:
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Forsidefoto:
Evi Risdahl

Deadline: Forventet udsendelse:
Nr. 3 - 1. september 16. september
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Som ny indtrådt i bestyrelsen, vil jeg gerne 
have lov til at præsentere mig for hele for-
eningen.
Jeg hedder Ole Libak Christensen, er 43 år 
og er bosat i Jerslev (lidt øst for Brønder-
slev) sammen med min hustru Tanja, hvor 
vi har et mindre hobbylandbrug med island-
ske heste og masser af natur. 
Tilsammen har vi 3 store børn, hvor kun 
den mindste på 17 stadig er hjemmeboende. 
Oprindeligt er jeg uddannet smed, men har 
efter min værnepligt og et par udsendelser, 
ikke kunne forlade forsvaret igen og arbej-
der i dag med radarovervågning i flyvevåb-
net.
Mit såkaldte jægerliv startede lidt svagt som 
16årig, da jeg tog jagttegn førstegang. Men 
manglende støtte, muligheder for at kom-
me på jagt og en presset økonomi, fik mig 
hurtigt til at opgive interessen. Den vend-
te dog tilbage i 2014, hvor jeg efter et par

afghanistanmissioner sammen med nog-
le passionerede jægere, havde fået blod på 
tanden til at genoptage interessen. Herefter 
har jeg til gengæld haft mulighed til at give 
den fuld gas og været heldig at have gode 
jagtlige muligheder.  Min jagtlige interesse 
er hovedsageligt riffeljagt og især lokkejagt 
og regulering af ræv. Jeg nyder dog også 
meget fællesskabet og sammenholdet som 
hagljagter giver og bruger meget tid på at 
forbedre levevilkårene for vildtet på de jag-
tarealer jeg har. 
Foreningsmæssigt vil i kunne forvente at 
jeg vil gå meget op i at nyjægere bliver godt 
indsluset jægerlivet. Derudover vil jeg gøre 
en stor indsats for et godt fællesskab og 
nogle gode jagtlige muligheder og arrange-
menter for alle foreningens medlemmer.
For at kunne understøtte dette har jeg netop 
taget Danmarks jægerforbunds lederuddan-
nelse og er dermed godt udrustet til arbejdet 
i foreningen.
Jeg glæder mig til at møde jer til forenings 
arrangementer og har i gode ideer, som kom 
endelig med dem, så vi sammen kan få ver-
dens bedste jagtforening.

Portræt af

Nyt bestyrelsesmedlem
Ole Libak Christensen
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Klubaften

Forbuddet mod bly i riffelammunition til 
jagt forventes at træde i kraft i løbet af 2023 
efter en overgangsfase.
Hvis ikke man allerede har gjort sig tanker 
om skiftet, vil det være klogt at begynde at 
gøre sig tanker omkring det.
Aalborg Omegs Jangtforening har i samar-
bejde med Jægeren & Lystfiskeren, lavet en 
klubaften med fokus på blyfri ammunition.

Jægeren & Lysfiskeren vil bla. komme
ind på:
• Forventet lovgivning og ændringer som
 forventes medfølger.

• Hvad skal du være særligt opmærksom
 på i dit skifte til blyfri ammunition.

• Hvad tilbyder markeret ammunition og
 hvilken udvikling er der på området.
Der vil være mulighed for debat og videns-
deling.
Der vil ydermere deltagere genladere, som 
har erfaring med blyfri ammunition derfor 
kan deltage i debatten.

Arrangementet starter kl. 19:00 d. 
27/09/2022 i Jægerhuset, Willy Brandts Vej 
26, 9220 Aalborg Ø.

Der er tilmeldingspligt til Kenneth Bendt-
sen, på Donbendtsen@gmail.com eller 
23600010. S.U. 25/09/2022. 
Maks. 25 deltagere. Arrangementet er kun 
henvendt medlemmer af Aalborg Omegns 
Jagtforening.

Der vil der være mulighed for at købe øl/
vand til overkommelige priser.

Knæk og Bræk

DANMARK VIL FORBYDE BLY
I AMMUNITION TIL RIFFELJAGT

Som det har været tilfældet de sidste mange 
år, har vi fra vores forening også i år været 
kommunen behjælpelige med reguleringen 
af rågeunger. Klaus Godiksen og nogle få 
udvalgte startede i det små i ugen op til buk-
kejagten. Jeg blev derefter bedt om at stil-
le med 2 mand den 16. maj, og derefter 2 
mand hver dag efterfølgende. Den 23. var 
valgt til dagen hvor kommunens offentlige 
rågearrangement skulle afholdes. Derfor 
var vi som sædvanligt ude at regulere den 
22. om aftenen, så disse sammen med råger-
ne fra dagen og rågerne fra den 23. skulle 
bruges til bespisning af de fremmødte ude 
ved friluftsbadet, hvor kommunen har et 

hus med skoletjeneste i. Der var masser af 
råger der skulle pilles bryster af, men vi var 
desværre ikke så mange til denne opgave, 
hvorfor det jo så tager en rum tid. Vi hav-
de dog nået tilstrækkeligt mange da publi-
kum ca 1 time senere begyndte at komme. 
Desværre blev det som vi tidligere har set 
ikke noget tilløbsstykke. Til gengæld blev 
der renset så mange råger, at der blev nok 
til den afsluttende middag for de deltagende 
skytter. Jeg vil her gerne takker de 16 fra 
vores forening, som i år gjorde det muligt 
at give kommunen den håndsrækning de ef-
terspørger.

Brian Lichon

Råger
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Som de fleste af jer ved, har foreningen nu 
efterhånden i nogle år været uden hundetræ-
ning. Vi i bestyrelsen syntes det er pokkers 
træls, at vi som jagtforening ikke kan tilbyde 
vore medlemmer, og for den sag skyld også 
ikkemedlemmer, muligheden for at kom-
me og få tips og ideer til hvordan man får 
lavet sig en brugbar jagthund. Vi skal ikke 
nødvendigvis lave prøvehunde, men meget 
gerne hjælpe folk til at få puttet så megen 
lydighed og færdigheder hvad apportering 
angår, at de kan være bekendt at tage hun-
den med på jagt, og ikke mindst med når 
man er inviteret på jagt. Kan vi så tillige 
måske få folk til at gøre så meget ved det, at 
de oven i købet bliver inviteret på jagt, fordi 
de har en dygtig hund, er bægeret da fyldt.
Dette er noget af det vi i bestyrelsen me-
get gerne vil kunne tilføje på vores palét af 
tilbud du skal kunne benytte dig af i vores 
forening. Vores problem er dog manglende 
folk med lyst og energi til at være hunde-

trænere. Vi forventer ikke du nødvendigvis 
er fuldt uddannet instruktør, men håber bare 
du har lysten til at have med folk og ikke 
mindst hunde at gøre. Hvis du kan sige ja til 
disse par ting, skal vi nok være behjælpelige 
med at få dig/jer sendt på kursus, så vi atter 
kan få hundetræning i foreningsregi. 
Vi ser mest et behov for at kunne tilbyde 
lydigheds og apporterings-kurser, men er 
selvfølgelig også åben for jer der evt bræn-
der for marktræningen. Så send et skriv til 
a-o-j@live.dk og fortæl lidt om dig selv, så 
tager vi en snak om mulighederne.

Pbv.
Brian Lichon

 Hundetræning
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2020   
25 års jubilæum
Per Gressell, Ernst Jensen,
Thorbjørn Kaagaard, Kem Nielsen,
Kristian Hæsum Petersen,
Per Robenhagen, Hans Jørn Sørensen
   
40 års jubilæum   
Palle Nielsen, Per H. Aastradsen

50 års jubilæum   
Jens Axelsen, Gorm Christiansen,
Henning V. Jensen, Peter Lübech-Jensen,
Flemming Thøgersen
   
60 års jubilæum   
Poul C. Petersen, Børge Sørensen

2021 
25 års jubilæum
Johannes Bech, Kaj Christensen,
Preben Guldhammer Rasmussen 

40 års jubilæum
Leif Jensen, Johnny Jensen,
Bent Pedersen 

60 års jubilæum
Tonny Nielsen 

2022
25 års jubilæum
Tommy Pedersen, Benny Skov Rodkjær, 
John Bennetsen, Mogens Olesen,
Morten Gadegaard, Peter Jakobsen,
Søren Svendsen, Tom Nielsen 

50 års jubilæum
Brian Lichon

2020
2021

2022

Da vi ikke har udleveret jubilæumsnål i 2020, 
2021 og 2022 vil vi gerne invitere jer på denne 
liste, til at møde op på efterårs generalforsam-
lingen og der få udleveret jeres diplom. Skulle 
du mod forventning ikke ønske at modtage 
dit diplom, bedes du venligst kontakte under-
tegne snarest, så vi ikke står med et diplom vi 
bare kan smide væk.

Benny Sørensen tlf. 28404542

Riffelskydning
Vi har søgt forsvaret om at kunne benytte en af deres baner d. 10. 
september 2022 fra klokken 09.00 – 14.00
Der skydes på 100 meter fra kl. 09.00, når der ikke er flere der 
ønsker at skyde på 100 meter flytter vi ud på 200 meter, for at se 
hvad det gør ved træfningen.
Vi tager grillen med så der vil være muligt at købe en pølse og en 
øl/vand.
VI HAR IKKE FÅET GODKENDELSE FRA FORSVARET 
ENDNU, SÅ FØLG MED PÅ VORES HJEMMESIDE OM 
DER SKER ÆNDRINGER.

Benny 28404542
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Jeg har modtaget en del billeder fra Aalborg 
og Omegns Jagtforenings medlemmer samt 
fra andre. 
Disse billeder er nu afleveret til Aalborg 
Stadsarkiv og kan ses på arkiv.dk

Vejledning om søgemuligheder i arkiv.dk
Der er rigtig mange søgemuligheder på ar-
kiv.dk og nedennævnte er blot nogle af dis-
se. 
Prøv også at se vejledningen på arkiv.dk.
Her er et direkte link til https://arkiv.dk 
Herefter vælges du i højre side ”Udvidet 
søgning”.
I venstre side under ”arkiv” vælger eller 
skriver du ”Aalborg Stadsarkiv”.
Rul ned under ”Generelt” hvor du sætter 
flueben i ”Vis kun med billeder”.

Grupperinger:
I søgefeltet foroven skrives et af nedenstå-
ende eksempler. Du kan nøjes med at skrive 
det fremhævede.
Aalborg og Omegns Jagtforening. Alle 
billeder med navnet Aalborg og Omegns 
Jagtforening bliver vist.
Aalborg og Omegns Jagtforening Recep-
tion. Kun disse billeder vises. (24 billeder)
Aalborg og Omegns Jagtforening Jubilæ-
umsfest. (82)
Aalborg og Omegns Jagtforening Lim-
fjordsskydning i Vesterkæret. (11)
Aalborg og Omegns Jagtforening Flugt-
skydning i Hvorup. (9)
Aalborg og Omegns Jagtforening Lim-
fjordsskydning i Hvorup. (27)
Aalborg og Omegns Jagtforening Udvalgs-
fest. (36)

Aalborg og Omegns Jagtforening Jagt i St. 
Restrup Skov. (8)
Aalborg og Omegns Jagtforening Samling 
på skydebanen før afgang til riffelskydeba-
nen i Ulfborg. (1)
Aalborg og Omegns Jagtforening Kursus på 
Svendborgvej i at blæse på jagthorn. (1)
Jægere på Kytterne. (1)
Jagt i Ålbæk Klitplantage. (1)
Jagtselskab ved Øjesø. (1)
Jagt i Hellum. (1)
Jagt på Tagholmene. (39)
På jagt formentlig i Aalborg området. (7)
På jagt i Restrup Enge. (5)
Jagt på gården Agdrup ved Vestbjerg. (4)
Jagt i Ettrup og Vegger. (5)
Fruens Holm i Limfjorden. (6)
Krikanden i Gøttrup. (13)
Jagt i Rødhus Plantage. (3)
Jagt i Vesterskoven. (2)
Jagt på Vår Holme. (1)

I alt 288 billeder – måske kender du nogle 
af personerne.
I de enkelte grupper kan der yderligere sø-
ges på navne f.eks. 
Aalborg og Omegns Jagtforening 60-års ju-
bilæums reception Marinus Askehave. 
Herefter vises samlet alle billeder hvor han 
figurerer. (6)
Hvis ikke alt tekst til et bilede vises tryk da 
på det lille   øverst i højre side. Klik på bille-
det for at få det vist i stor størrelse.

Gem denne vejledning – du kunne få
brug for den senere.

Carlo Ry

Jagtrelaterede
billeder er

digitaliseret og
kan nu ses på

Aalborg Stadsarkiv



Sæt kryds i kalenderen: Riffeludval-
get inviterer foreningens medlemmer 
på skydning på Korsholm Skydearena i 
Skjern, lørdag den 27. august kl. 11-13.

Kender du Korsholm Skydearena? De byder 
på den nyeste teknologi indenfor indendørs 
skydebiograf, hvor du skyder med skarpe 
skud og egen riffel. Du får mulighed for at 
træne og dygtiggøre dig med skydning til 
vildt i bevægelse. Og hvem ved – måske 
skyde en elefant?
Korsholm holder åbent fra 9-13, så det vil 
også være muligt at købe en ny riffel eller et 
par nye strømper, hvis der er behov for det.

Dagens program
8:30 Afgang fra Aalborg
11:00-13:00 Skydning
13:00 Afgang fra Skjern

Turen koster kr. 200,- (du sørger selv for 
ammunition). Tilmelding sker til Flemming 
Madsen på 30821007. Der er betaling ved 
tilmelding på Mobilepay (mkt.: skydebio).

Der er et begrænset antal pladser – så selv 
om der et stykke tid til endnu, så er det med 
at være hurtig. Pladserne fordeles efter først 
til mølle.

Vi kører sammen – i vores egne biler.

MVH
Riffeludvalget

P.S. Hold øje med AOJ’s hjemmeside, hvor 
evt. ændringer og yderligere information vil 
blive meddelt.

9

Skyd en elefant?

Billede lånt på Korsholm.dk
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Med Danmarks Jægerforbunds vision ”God 
jagt i generationer” sætter vi kursen mod 
fremtiden. En fremtid, hvor vi som jægere 
står sammen og kæmper for vores fælles in-
teresse: naturen, dyrelivet og jagten.

Vision
GOD JAGT I GENERATIONER
Med visionen GOD JAGT I GENERATI-
ONER arbejder vi for, at nutidige og kom-
mende generationer kan gå på jagt. Og vi 
arbejder for, at jægerne udvikler deres jagt-
håndværk gennem uddannelse, livslang læ-
ring og aktive fællesskaber.
Visionen udtrykker, at vi ser ind i en frem-
tid, hvor:
• Jægerne aktivt bidrager til øget
 biodiversitet og flere naturområder
• Jagt er accepteret som en del af naturfor-
 valtningen og som en rekreativ aktivitet
• Jagten i Danmark er bæredygtig
• Jægerne tager ansvar for jægerfælles-
 skabet og udbreder kendskabet til god jagt
• Vi samarbejder bredt for at fremme
 jagtens sag

Politisk retning
DJ ER PÅ NATURENS OG VILDTETS 
SIDE
Vi ønsker indflydelse på jagtens vilkår i 
bred forstand. Vi vil opfattes som en grøn 
organisation, der taler naturens sag og der-
ved sikrer, at jagten bevares og udvikles i 
Danmark. Vi er helhedsorienterede for at 
sikre holdbare løsninger.

ET SUNDT DYRELIV ER JAGTENS 
GRUNDLAG
Vi ønsker flere og bedre levesteder for dy-
relivet i det hele taget. Det opnår vi ved at 
arbejde for en artsrig natur med sunde be-
stande. Vi bidrager til den grønne dagsorden 
med viden og fakta om vildtets vilkår.

DJ’S JÆGERE HAR EN GOD JAGTETIK 
OG ER KOMPETENTE JÆGERE
Danmarks Jægerforbund er en velfungeren-
de organisation af kompetente jægere med 
god jagtetik og et godt jægerhåndværk. Jæ-
gere som udvikler sig og med tidssvarende 

færdigheder bidrager til at jagt og jægere 
respekteres af den øvrige befolkning. Vi 
fremstår som en troværdig og ansvarlig 
samfundsgruppe.

Strategisk mål
De strategiske mål sikrer udvikling i to ret-
ninger: At bevare og udvikle muligheder-
ne for at gå på bæredygtig jagt i Danmark 
og styrke jægernes indflydelse gennem en 
stærk medlemsorganisation.
Begge retninger konkretiseres i målbare 
strategiske mål.

VI BEVARER OG UDVIKLER MULIG-
HEDERNE FOR AT GÅ PÅ BÆREDYG-
TIG JAGT I DANMARK
• Vi bidrager til en rigere natur med stor
 artsdiversitet på alle landarealer samt det
 maritime område Mål: Der er en positiv
 udvikling i nøglearter.
• Vi arbejder for at udvide jagttiderne
 Mål: At opnå bestande, hvor bæredygtig
 jagt er mulig.

VI STYRKER JÆGERNES INDFLYDEL-
SE GENNEM EN VELFUNGERENDE 
MEDLEMSORGANISATION
• En stigende repræsentativ andel af
 jægerne er tilfredse medlemmer af DJ.
 Mål: Medlemstilfredsheden fastholdes.
 Andel af årets jagttegnsaspiranter, der
 bliver medlem af DJ øges.
 Antallet af medlemskaber blandt erfarne
 jægere øges.
• Et stigende antal medlemmer engageres i
 relevante interessefællesskaber.
 Mål: Der etableres nye, interessebaserede 
 netværk hvert år.
• Tilfredsheden blandt frivillige stiger fra år
 til år.

God jagt i generationer
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Det var i år vores forenings tur til at stå for 
årets bukketræf i Jægerhuset. Det er jo her 
medlemmer af de 3 foreninger mødes den 
16. maj kl 10.00, for at fremvise de skudte 
bukke, og selvfølgelig også både fortæl-
le og lyttet til de spændende beretninger, 
som ofte følger med når man har skudt 
buk. Det er meget svært at gisne om hvilke 
forhold der fik indflydelse på fremmødet 
denne formiddag. Var det morgenens tåge-
de vejr der var skyld i der ikke blev skudt 
særlig mange bukke denne morgen. Var 
det måske stadig en lille smule nervøsitet 
over corona, eller var der ganske simpelt 
ikke ret mange der gad se de heldige buk-
kejægere denne morgen. Hvorom alting 
var så mødte der kun 2 heldige bukke-
jægere op. Den ene buk skudt i Kollerup 
Plantage og den anden, som var hans før-
ste buk, skudt nede ved Farsø. Han havde 
efter sigende været gennem ritualet for 
jægere der skyder sit første stykke råvildt, 
så der var ingen sjov der. Derudover var vi 
vel kun en god håndfuld fremmødte, så et 
ganske lille og sluttet selskab, hvor hyg-
gen i den grad var til stede. Ja og så var der 
bestemt rundstykker og kage nok til alle.

Årets bukketræf



Flotte pletskud

Kenneth Sloth - 16.05 område 4

Peter - 20.05.22 område 1

Ronni - 16.05 område 1

Michael - 21.05 M område 3



Flotte pletskud

Karsten N - 22.05 område 4

Brian - 28.05 såt 1 M

Kenneth B - 22.05 område 5

Bjarne - 28.05 Såt 3
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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, riffelskydeprøve eller bueprøve alt efter 
hvilken jagtform der skal udøves. 

Jagtkurset omhandler det pensum og de 
emner, som kræves indlært før aflæggelse 
af jagtprøven. Jagt-kurset 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 
gennemgang og dialog om emnerne, og for-
udsætter at kursisten har anskaffet lærebo-
gen ”Jagttegn” samt den tilhørende lovsam-
ling for 2022/23. Begge dele kan 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, afstands-bedøm-
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 mulighed for foku-
seret træning til riffelprøven.

Den eneste betingelse for at tilmelde sig 
prøven er, at du fylder 16 år i det år der 
aflægges jagtprøve. Det betyder at du kan 
modtage undervisning som 15 årig og gå 
til jagtprøve før du fylder 16. Jagttegnet 
ud-stedes 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 3. januar 2023
• Sted: Willy Brandts Vej 26, 9220 Aalborg

Ydermere tilbydes:
• 1 års gratis medlemskab til Aalborg
 og Omegns Jagtforening
• 2 sæsoners gratis ande- og gåsejagt på
 Kytterne 
• Lån af skydepramme.
• Lan af kravlepramme

Underviseren er af Naturstyrelsen godkendt 
jagttegnskursuslærer og riffelinstruktør.

Tilmelding og yderligere information:

Benny Vejlgaard
benny@vejlgaard.org
mobil: 22917713

Flemming Madsen
fpmadsen@gmail.com
mobil: 30821007



Miljøministeriet har sendt sit forslag til en 
ændring af bekendtgørelse om våben og 
ammunition i høring, og den 1. april 2024 
er det hermed forventelig slut med bly i rif-
felammunition til jagt
Under forudsætning af, at denne bekendtgø-
relsesændring vedtages med virkning fra 1. 
juli 2022, gælder der to regelsæt frem til 1. 
april 2024 (udfasningsperioden).
For de jægere, der anvender blyammuniti-
on, vil reglerne forblive uændrede i hele ud-
fasningsperioden. For de mange jægere, der 
allerede har skiftet til blyfri ammunition, vil 
de i udfasningsperioden og fremefter skulle 
leve op til de nye krav til ammunitionen.
Vildtarter, som kan jages eller reguleres 
med riflede våben, bliver således fremad-
rettet opdelt i klasser fra 1-5. Det betyder 
f.eks. at kronvildt, dåvildt, sikavildt, muflon 
og vildsvin tilhører klasse 1-vildt. Råvildt 
og sæler tilhører klasse 2 vildt.
For klasse 1-vildt vil kravet til blyfri ammu-
nition fremadrettet være en kuglediameter 
på mindst 6 mm og anslagsenergi (E100) 

mindst 2000 J. For de jægere, der jager 
klasse 2-vildt (råvildt og sæler) er det nye 
krav en kuglediameter på mindst 5,5 mm og 
anslagsenergi (E100) mindst 800 J..
For så vidt angår bly i projektiler i jagtam-
munition til riflede våben, finder de hidtil 
gældende regler anvendelse indtil 31. marts 
2024.
Selv om der indføres et forbud mod anven-
delse af blyholdig ammunition i Danmark, 
er det stadig lovligt for danske jægere at an-
vende blyammunition på jagt i udlandet el-
ler i forbindelse med træning på godkendte 
skydebaner i Danmark.
Da der på nuværende tidspunkt ikke findes 
brugbare løsninger, er jagtammunition med 
randtænding eller jagtammunition afskudt 
fra luft- og fjedervåben undtaget for kravet 
om blyfri ammunition…
I øvrigt anbefales det at søge yderligere (og 
mere fyldestgørende) oplysninger på jæger-
forbundets hjemmeside samt retsinfo.dk.

Knæk og bræk.

Forslag om blyforbud i høring
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Miljøministeriet har sendt sit forslag til en ændring af bekendtgørelse om våben og ammunition 
i høring, og den 1. april 2024 er det hermed forventelig slut med bly i riffelammunition til jagt 

Under forudsætning af, at denne bekendtgørelsesændring vedtages med virkning fra 1. juli 
2022, gælder der to regelsæt frem til 1. april 2024 (udfasningsperioden). 

For de jægere, der anvender blyammunition, vil reglerne forblive uændrede i hele 
udfasningsperioden. For de mange jægere, der allerede har skiftet til blyfri ammunition, vil de i 
udfasningsperioden og fremefter skulle leve op til de nye krav til ammunitionen. 

Vildtarter, som kan jages eller reguleres med riflede våben, bliver således fremadrettet opdelt i 
klasser fra 1-5. Det betyder f.eks. at kronvildt, dåvildt, sikavildt, muflon og vildsvin tilhører 
klasse 1-vildt. Råvildt og sæler tilhører klasse 2 vildt. 

Klasse Vildtart Tilladt jagtammunition 

  Kuglediameter 
mindst 6 mm 
(.236') og 
anslagsenergi 
E100 mindst 
2000 J 

Kuglediameter 
mindst 5,5 
mm (.217') og 
anslagsenergi 
E100 mindst 
800 J 

Anslagsenergi 
E100 
mindst 175 
J 

Anslagsenergi 
E0 mindst 
150J 

Mundingshastighed 
V0 mindst 200 
m/sek. 
Hvis drivmidlet er 
luft, skal 
kuglediameter 
være mindst 5,5 
mm 

1 Kronvildt 
Dåvildt 
Sikavildt 
Muflon 
Vildsvin 
 

X     

2 Råvildt 
Sæler 

X X    

3 Ræv 
Vaskebjørn 
Mårhund 
Hare 
Sumpbæver 
Skarv 
Gæs 

X X X   

4 Husmår 
Ilder 
Mink 
Vildkanin 
Bisamrotte 
Hønsefugle 
Blishøne 
Ænder 
Måger 

X X X X  

5 Duer 
Kragefugle 
Vadefugle 
Stære 

X X X X X 
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Vi kan i foreningen godt lide traditioner, og fortsæt-
ter derfor med at foreningen afholder en rundvisning 
med efterfølgende aftentræk på vores areal på Kyt-
terne. Denne tradition skal der selvfølgelig ikke laves 
om på. Så derfor har jeg fundet artiklen frem fra sid-
ste år, og lige rettet datoer i den. I år bliver det lørdag 
den 24. september.
Vi mødes på p-pladsen for enden af Kytternevej kl. 
16.30. Her vil jeg kort fortælle om Kytterne, og det 
at drive jagt på Kytterne. Det er et areal som i rig-
tig mange år har været et fortrinligt sted til andejagt, 
og som rigtig mange medlemmer gennem årene har 
benyttet sig af. De senere år, i takt med stigningen i 
antallet af gæs, er arealet også blevet et ganske for-
nuftigt areal når det gælder gåsetræk. Et spændende 
og til tider også udbytterigt 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 medlemmer som 
endnu ikke har været på Kytterne. Øvrige medlem-
mer 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 bevæ-
ge 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 forfriskende til halsen, mens 
vi lige tager en snak om hvad der måtte vise sig af 
spørgsmål. Efterfølgende vil vi trække lod om række-
følgen til at vælge skjul til aftenens trækjagt.
Medbring jagtgevær, gyldigt jagttegn, fornuftig på-
klædning, minimum skridtstøvler og gerne kikkert. 
Skulle du have hund, er den selvfølgelig også meget 
velkommen. 1½ time efter solnedgang, pakkes der 
sammen, 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 stilles. Sidste tilmeldingsfrist er søn-
dag d. 18. sep.
Denne dag vil Kytterne være lukket for foreningens 
øvrige medlemmer fra kl. 12.00 og resten af dagen.

Pbv. Brian Lichon

Ny jæger på Kytterne 2022



Vi er kommet godt i gang med dette års 
bukkejagt. Der var som vanligt store for-
ventninger til premieremorgenen i Kolle-
rup. Der var sat hold der skulle leve op til 
disse forventninger. Vi kører jo et system, 
hvor vi alle i løbet af de første 5 dage er sat 
på til henholdsvis en morgenpürch og en af-
tenpürch. 
Vi må have fået sat et godt hold i år, da der 
allerede på denne morgenvagt blev skudt 2 
bukke. Det var henholdsvis Ronni Christen-
sen og Kenneth Sloth Mortensen der havde 
valgt de rigtige placeringer. Efterfølgende 
blev der lidt stille, og det skal jeg da ger-
ne indrømme, passer mig ganske fortrinligt. 
Sidste år fik vi skudt 6 bukke, hvilket på in-
gen måde er alarmerende på det areal. Det 
betænkelige ved situationen blev desværre, 
at vi kun var i stand til at nedlægge 5 råer 
og 5 lam i løbet af efteråret. Helt firkantet 
burde vi jo have skudt 1 rå mere, og 7 lam 
mere. Dette er desværre en udvikling jeg har 
en klar holdning til, og en sag vi bliver nødt 
til at tage hånd om, hvis vi er så heldige vi 
vinder det nye udbud til foråret. Vi kan ikke 
år på år lave så skæv en afskydning. Jeg 
har tillige set i flere af de udbudsmaterialer 
Skov- og Naturstyrelsen har udsendt i år, 
her har man skærpet formuleringerne vedr. 
afskydning af råvildt. Der har flere gange 
stået, at hvis fordelingen af afskudt råvildt 
ikke lever op til 1-1-2, kan der sættes kvote 
på bukkene. Derfor kan en mulighed for os 
jo blive, at vi opgør næste års bukkeafskyd-
ning ud fra dette års afskydning af råer og 
lam.

Nå det var lige et sidespring. Den 20. maj 
var Peter Aaen heldig at fælde en fin buk i 
område 1, efter både at have set då- og kron-
vildt. Den 21. sad Michael Larsen inde ved 
søen i område 3, og fik held af at nedlæg-
ge en buk. Og den 22. var Kenneth Sinding 
Bendtsen atter en tur i klitsåten, hvor han 
fik nedlagt en tilsyneladende lidt ældre re-
turbuk. Sidst men ikke mindst slog Karsten 
Nøhr atter i år til med en fin buk, denne 
gang fandt han den i såt 4. 
Ja så langt var jeg kommet i min beretning, 
men så blev der lørdag den 28. maj, og Bjar-
ne og undertegnede var i plantagen. Jeg sad 
i område 1, og skød buk kl 06.30. Bjarne sad 
i område 3, og skød på pürch buk klokken 
lidt over 7. Så nu er vi altså oppe på 8 bukke, 
og der hviler et tungt ansvar på os bukkejæ-
gere. Vi har en moralsk forpligtigelse til at 
være behjælpelige med at opnå den rette ba-
lance i afskydningen. Det vil med andre ord 
sige vi hver især har en byrde på imellem 35 
og 50kg der skal bringes hjem. Hermed me-
ner jeg selvfølgelig 1 rå og 2 lam i efteråret.
Dette var lige en lille kort oversigt over 
hændelserne i Kollerup Plantage her i sidste 
halvdel af maj. I næste nummer kan I læse 
om der kom til at ske mere.

Brian Lichon

Status i Kollerup Plantage
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DJ’s værdisæt
DJ’s værdisæt beskriver en ordentlig jægers 
gøren og laden.

DJ’s værdisæt er vores fælles grundlag for 
en løbende og tydelig forventningsafstem-
ning om, hvad ordentligadfærd er, når vi 
agerer i og som en del af Danmarks Jæger-
forbund.
Målet er, at alle, der er en del af eller i be-
røring med Danmarks Jægerforbund (DJ) – 
herunder medlemmer ogansatte – oplever at 
blive mødt og behandlet ordentligt. Det gæl-
der, uanset om man er nydende eller komm-
endemedlem, medlem med en særlig funkti-
on, DJ leder, ansat eller samarbejdspartner.
Vi vil i fællesskab eft erleve og gensidigt 
følge op på, hvordan vores fælles normer er, 
når vi mødes og hvordan vibehandler hinan-
den ordentligt.
DJ’s værdisæt binder os sammen og udtryk-
ker vores særkende – sådan som vi ønsker 
at blive opfattet. Detudtrykker den intention 
vi har om ordentlig adfærd, illustreret ved 
en række eksempler på adfærd vi ønsker at-
fremme. Det er ikke et regelsæt med et til-
knyttet kontrolapparat og sanktionssystem, 
lige som det ikke kommermed udtømmende 
anvisninger for alle tænkelige situationer.
DJ’s værdisæt sætter normen for vores gø-
ren og laden, og det udtrykker, hvordan vi 
møder og behandler hinandenog andre, så 
alle oplever vores samspil som ordentligt. 
Ambitionen er, at DJ’s værdisæt eft erleves 
af alle i allesituationer.
Vi bruger DJ’s værdisæt til at fastholde vo-
res fælles norm for, hvad der er ordentligt, 
og når vi søger retningslinjerfor den gode 
gøren og laden. Vi tager også udgangspunkt 
i DJ’s værdisæt, når vi forventningsafstem-
mer ogevaluerer handlinger, undladelse af 
handlinger og de bagvedliggende hensigter.

Vi har et fælles ansvar for at udleve værdi-
erne, og det er en fælles opgave at hjælpe 
hinanden med at eft erlevedem. Det betyder, 
at vi alle påtager os et gensidigt ansvar for at 
udleve værdisættet og holder hinanden fast 
påopgaven med at være en ordentlig jæger 
også når vi arbejder i jagtforeninger og jæ-
gerforbundet.

DJ’s værdisæt
DJ’s værdisæt er udtrykt i fem overordnede 
værdiord og konkretiseret i eksempler på 
handlinger, der illustrerer,hvad vi mener er 
en ordentlig måde at handle på.

Jagt-forbundet
– vi er som jægere forbundet af glæden ved 
jagt i et frisættende fællesskab.

Ærlige
– vi er oprigtige, åbne og tillidsskabende

• Vi siger tingene, som de er, og som vi
 ser dem.

• Vi bringer vores input i spil i åbenhed.

• Vi sikrer et fælles oplyst grundlag for
 beslutninger.

• Vi har gennemsigtighed i vores processer 
 og arbejdsgange.

Givende
– vi er imødekommende, fællesskab’ende 
og videndelende.

• Vi deler med glæde vores viden
 – også om succes og fiasko
 – og lærer sammen af det.

• Vi kommer nye ansigter i møde og
 indbyder til fællesskab.

• Vi insisterer på, at forskellighed styrker
 vores fælles virke og interessefællesskab.

Danmarks Jægerforbunds’
værdisæt



Engagerede
– vi er begejstrende, passioneret og modige.
• Vi fokuserer på vores fælles interesse for
 mest mulig jagt og natur, og vi ser
 forhindringer som udfordringer, vi
 sammen skal overkomme.

• Vi indretter os, så det bliver enkelt og
 tydeligt, hvordan vi kan bruge kræfterne
  på at skabe værdi for vores fælles
 interesser.

• Vi vover at risikere noget, når det giver
 mening at gøre noget anderledes for at 
 lykke – også når vi går nye veje og ikke
 kender alle konsekvenserne.

Respektfulde
– vi er anerkendende, nysgerrige og
rummelige.
• Vi møder og omtaler hinanden med
 respekt.

• Vi er åbne for andres måde at opleve
 tingene på og går nye veje for, at vi alle
 kan dyrke vores interesse på en måde,
 der giver mening for os hver især og
 sammen.

• Vi stiller nysgerrige spørgsmål, fordi vi
 ønsker at blive klogere – både når vi
 møder noget gammelkendt, når vi
 støder på noget nyt og noget vi ikke
 forstår.

• Vi antager, at andre gør, hvad de gør af
 en god grund, og vi spørger ind for at
 lære hvorfor og hvordan, de gør det.

• Vi skaber plads til alle, der har samme
 interesse som os.

Hvordan bruger vi DJ’s værdisæt?
DJ’s værdisæt udbredes og implementeres i 
Danmarks Jægerforbund med det mål, at vi 
får en fælles forståelse for værdiernes be-
tydning og sammen hjælpes med at udleve 
dem. Det er derfor også op til dig at bidrage 
til, at værdierne efterleves, og det betyder, at 
det er op til dig at afklare:

• Hvad kan og skal jeg selv gøre for at
 udleve værdierne?

•  Hvad gør jeg, når andre spørger ind
 til min udlevelse af værdierne?

• Hvad gør jeg i forhold til andres
 efterlevelse af værdierne?

• Hvordan fremmer jeg efterlevelsen af
 værdierne, når nogen i særlig grad lykkes
 med at udleve værdierne og når nogen
 i særlig grad ikke lykkes med at efterleve
 værdierne?

 … og du kan forvente, at alle i DJ gør
 det samme.
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Som mange er jer allerede ved, har vi her 
i foråret igangsat en større medlemsun-
dersøgelse. Dette er gjort for at få klarlagt 
medlemmernes ønsker til kommende arran-
gementer i foreningen og for at give besty-
relsen en værdifuld viden omkring medlem-
mernes ønsker.
Indtil videre er vi kommet godt fra start og 
næsten 10% af foreningens medlemmer har 
allerede besvaret spørgeskemaet, som kan 
findes på foreningens facebookside. 10% 
lyder måske ikke af så meget. Men når 
man ser på foreningens størrelse og antal 
af fremmødte medlemmer til foreningens 
arrangementer i øjeblikket, kan vi vist kun 
være meget godt tilfredse. Dog må I endelig 

ikke holde jer tilbage med, at besvare spør-
geskemaet, da netop dit svar kan indeholde 
værdifuld viden, som kan komme alle med-
lemmer til gode i fremtiden.
Besvarelserne har indtil videre givet den 
viden, at tilberedning af vildtkød, hundear-
bejde og flugtskydning er ønsket af mange 
medlemmer. Samt at arrangementer om Jæ-
gerhåndværk og foredrag med kendte jæge-
re, vil have godt opbakning blandt medlem-
merne. Derudover er der kommet en masse 
gode forslag til arrangementer.
Så fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak 
til jer, der allerede har besvaret spørgeske-
maet og til jer som i fremtiden vil besvare 
dette og kommende spørgeskemaer.

Medlemsundersøgelse i jagtforeningen
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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

Medlemsundersøgelse i jagtforeningen
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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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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
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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……

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

Grafiske løsninger
i grønt miljø !

100% dansk produktion

Du kan holde dig
opdateret på klubbens 

hjemmeside

www.a-o-j.dk

KLIMAVENLIGE
TRYKSAGER
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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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Benny Sørensen
Hedeageren 24
9230 Svenstrup

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

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.-

Er du klar til
bukkejagten?

 

Seeland Avail Camo Jakke - 1499,-
Seeland Avail Camo Bukser - 1299,-

Seeland Avail Camo Cap - 299,-
Seeland InVis Camo Handsker - 219,-
Seeland InVis  Camo facecover - 219,-

Seeland InVis Camo Skydestok - 1299,-

Viper-Flex Styx Elite Tilbud - 1395,-
Viper-Flex Styx Journey - 2399,-

Sako Powerhead II .223 - 469,-
Sako Powerhead Blade .243Win - 499,-

Sako Powerhead Blade 6,5x55 - 629,-
Sako Powerhead Blade .308Win - 629,-

Sako Powerhead Blade 30-06 - 649,-


