


 

På Gensyn 

Jesper,  Jesper K, Allan ,Mogens, Ole 

Brødregade 32 - TLF: 86 41 41 44 

Super Jagtsæt  

Model. Keeper 

Vind og vandtæt 

Jakke str. 46-60  1699,-

Buks str. 46-60 1099,-

Annaboda Vindstopper 

Striksweater i 100 % uld 

Normalpris. 1499,- 

TILBUD 1000,- 

Härkila Dayhiker Strømpe 

Kort model. Str. M-XL 179,-

Land model. Str. M-XL  219,-

THERMOS Light 

Dk’s Bedste Thermokande 

Model.1/2 - 3/4 - 1/1 Liter  

Fra. 289,-



Formanden

Det er i dag den sidste dag i maj, og 
jeg vil nu se tilbage på de 
væsentligste ting, som er hændt i 
vores forening siden det sidste 
lokalblad udkom.  

Året begyndte med at få vores jagt-
tegnsundervisning startet op. 
En af de forhindringer, som vi stødte 
på var, at vi igen fik rigtigt vintervejr. 
Det var svært for de tilmeldte 
kursister at komme frem til under-
visningslokalerne på grund af de ret 
store mængder sne, som vi var ramt 
af i den periode. 
Det skal dog nævnes, at der igen i år 
var et pænt fremmøde, idet i alt 27 
deltagere mødte op den første dag. 
Et antal som vi i øvrigt er godt 
tilfreds med. 

Lidt senere i januar måned blev vi 
indkaldt til et orienteringsmøde på 
Randers Kommune. Mødet handlede 
om de fremtidsplaner, som de 
arbejder med vedrørende støjende 
fritidsaktiviteter. 

Da vi så kom til vores flugtskydnings-
bane på dagsordenen var opfattelsen 
fra kommunens side, at de problemer, 
som vi har, kan løses på det sted, som 
vi kender i dag. Det betyder, at flugt-
skydningsbanen ikke skal flyttes.  

På samme møde fik vi oplyst, at der 
var en pulje på 2 mio. kr. som man 
kunne søge til uspecificerede formål. 
Denne pulje viste sig at få stor 
betydning for os - forstået på den 
måde, at vi allerede i det tidlige 
efterår havde haft et firma ude for at 
se på de muligheder, der var for at 
etablere noget støjbekæmpelse på 
vores bane. 
Vi var klar over, at det er en dyr sag. 
Tilbuddet lyder på 112.500 kr. 

I den forbindelse vil jeg nævne, at vi 
har søgt midler ved Skov- og Natur-
styrelsens skydebanepulje – midler 
som vi er blevet bevilget, idet de 
dækker 50 % af udgiften. 
Så er der jo 50 % tilbage, som ikke er 
dækket. 
Og det er her, at kommunens pulje 
kommer ind i billedet. 
Vi har søgt det resterende beløb fra 
denne pulje og har fået et mundtligt 
tilsagn om, at vi får beløbet. 
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Det er vi selvfølgelig glade for og 
det er en meget stor hjælp for vores 
forening. 
I øjeblikket arbejder vi med at ind-
hente de nødvendige landzonetilladel-
ser, som et sådant projekt nu engang 
kræver. 
Og i den forbindelse vil jeg gerne 
sige tak til Jægerforbundets 
skydebanekonsulent Jan Rygaard for 
den hjælp, som vi har fået fra hans 
side i forbindelse med dette projekt. 
Han er kompetent og kan sit kram.

Generalforsamlingen blev i år afholdt 
søndag den 21. februar. Det foregik 
meget stille og roligt. Dog lå der 
meget sne i området omkring vores 
klubhus, hvilket gav en del trafikale 
problemer, men alle nåede 
tilsyneladende frem. 

Generalforsamlingen vedtog at 
nedlægge Jagtrejseudvalget, da vores 
medlemmer ikke i tilstrækkelig grad 
bakkede op om de aktiviteter, som 
udvalget arrangerede, og udvalget 
dermed tilsyneladende ikke havde sin 
berettigelse. 
Dette betød samtidig, at Steen 
Jacobsen forlod bestyrelsen efter 21 
års uafbrudt bestyrelsesarbejde. 
Tak for indsatsen, Steen. 

Efter selve generalforsamlingen var 
der foredrag ved jagtkonsulent Niels 
Henrik Simonsen fra Kalø. 
Han orienterede om de 
problematikker, der er omkring 
jagtsagen i øjeblikket og gav de 

fremmødte medlemmer et indblik i, 
hvordan tingene er kædet sammen 
også rent politisk.
Ved det årlige bukketræf var der igen 
i år mødt rigtig mange medlemmer 
op – vel ca. en 50 til 60 stykker, og 
det må da helt klart siges at være en 
succes. 

Det er nok det arrangement, der 
trækker flest medlemmer på en gang. 
Antallet af bukke var på samme 
niveau, som vi har set de tidligere år. 
Men de nedlagte bukkes 
beskaffenhed var - med en enkelt 
undtagelse, der for øvrigt også fik en 
præmie - derimod af en noget 
tvivlsom karakter. 
Dette gælder både rent kropsmæssigt 
og ikke mindst opsatsmæssigt for 
flere af dem. 

Det var tydeligt at se, at vi for første 
gang i mands minde har haft en hård 
vinter med ikke færre end 73 døgn 
med uafbrudt frost. 
Det havde sat sit præg. 

Nu kan man måske gøre sig sine 
tanker om, hvorfor bukkejagten først 
begynder den 16. august i Sverige. 
På disse kanter har man jo generelt en 
hård vinter hvert år. 

For mig som formand er jeg gået i 
gang med det sidste år. 
I den forbindelse er der en ting, der 
gør mig glad. 
Nemlig, at jeg har modtaget et tilsagn 
fra et yderst kompetent medlem af 
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vores forening om, at vedkommende 
er klar til at træde i mit sted. 

Men nu er det jo ikke os, der afgør, 
hvem der skal være foreningens 
næste formand. 

Den afgørelse træffes af jer, som 
medlemmer af foreningen. 

Med disse ord vil jeg ønsker alle 
vores medlemmer en rigtig god 
sommer.

Jens Ove Pedersen
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Igen i år arranger vi en tur til Hjortebanen i Grenå - turen foregår: 

Lørdag d. 25 september fra kl. 10.00 til 14.00

Tilmelding til Steen på 2019 3390 eller Hans Olav 30207797



Hundeudvalget

Så kan vi næsten gøre status over 
endnu en træningssæson for 
hundeudvalget, men som sædvan-
lig mangler vi i skrivende stund at 
afslutte vores forårsdressur og deltage 
i trekantsdysten.

Den usædvanlig lange vinterperiode 
satte også sit præg på vores 
område. 
Dels foregik vintertræningen i kulde 
og sne, og dels måtte vi i første om-
gang aflyse vores markprøvetræning 
og lokale markprøve.  

Kulden i januar og februar gjorde, at 
træningen med unghunde i år kom 
til at indeholde en betydelig mængde 
teoretisk undervisning, primært fore-
stået af Henrik Blendstrup, der delte 
ud af sin erfaring med jagthunde og 

jagthundetræning. 
Det, synes vi selv, gik rigtigt godt, og 
kursisterne var glade for 
undervisningen. 

Som en udløber heraf, besluttede 
Henrik sig for at lave et lille 
kompendium, 
”Din jagthund – helt fra 
begyndelsen”, hvor noget af hans 
viden blev nedskrevet. 
Det endte med, at vi besluttede os for 
at få kompendiet trykt som et lille 
informationshæfte, hvilket kom i 
stand bl.a. med bistand fra 
Sparekassen Kronjylland og KissArt, 
der stod for layoutet. 
Hvis jeg selv skal sige det, synes jeg 
faktisk, at det er blevet en flot og god 
lille udgivelse, som jeg håber, at vore 
kursister ved hundetræningen sætter 
pris på. 
Skulle der være interesserede blandt 
medlemmerne, der enten har en hund 
eller påtænker at anskaffe en 
jagthund, kan hæftet købes for kr. 80 
ved henvendelse til mig. Og vi vil 
gerne have udsolgt, Henrik er nemlig 
allerede kommet i tanke om mere, 
han vil have med i næste oplag.

Med hensyn til markprøve og 
markprøvetræningen måtte vi d
esværre aflyse pga. sne. 
Det kan godt være, at hundene kunne 
klare kulden og at hundeførerne 
kunne iklæde sig passende tøj, men 
vi måtte tage hensyn til vildtet, ikke 
mindst agerhønsene, der var meget 
pressede af kulde og fødeknaphed. 
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Vi valgte efterfølgende sammen med 
Purhus, at lave en lokal markprøve 
den 1. april, selvom vi kun havde 
mulighed for at annoncere på 
hjemmesiden. 
Det blev en fin lille, og måske lidt 
mere uformel, markprøve med 12 
deltagende hunde.

Både vores vintertræning og vores 
forårstræning har været ret velbesøgt. 
Og selv om det var rigtigt koldt i 
vinter, og har været ret koldt i 
foråret, er fremmødet godt gennem 
hele kurset. 

Der var også fuldt hold til Schweis-
stræningen i Fussingø. 
Det tager jeg som et tegn på, at vore 
trænere gør et ordentligt stykke 
arbejde, så hundeførerne bibeholder 
interessen for at deltage - hundene vil 
nemlig helt sikkert gerne. 
Det er også vigtigt for os med denne 
opbakning til vore aktiviteter, da 
hundetræningen involverer mange 
frivillige kræfter, der bruger en ikke 
ubetydelig del af deres fritid i foråret 
til at hjælpe andre hundefører. 

Tak til hele hundeudvalget for den 
store indsats.

Med den kapacitet vi har i hundeud-
valget for tiden, ser vi på muligheden 
for at udvide med nogle aktiviteter i 
efteråret. 
På tale er et kursus for nye 
hundeførere ud i den svære kunst at 
arbejde på marken med stående hund, 

og et hvalpemotivationskursus. 
Hold øje med hjemmesiden, hvis det 
har din interesse.

Situationen omkring anvendelse af 
vandhullet på Nordre Fælled (Kaser-
nearealet) til hundetræning er fortsat 
uafklaret. 
Vi har i år igen fået dispensation til 
at anvende det, og vi prøver sammen 
med Skov- og naturstyrelsen at finde 
en permanent løsning på området. 

Til trods for de genvordigheder vi har 
haft pga. vejret, synes jeg, at det har 
været en god sæson indtil nu. 
Vi har mødt en masse motiverede 
hundeførere og glade hunde, og det er 
jo arbejdet med at skabe nogle gode 
og velfungerende teams af hund og 
jæger, vi brænder for. 
Det er jo en vigtig del af god jagtetik, 
at vi har virkelig velegnede hunde 
med på jagt, og vi i hundeudvalget 
vil gøre, hvad vi kan for, at det er 
tilfældet, for foreningens medlemmer 
og andre jægere.
Forhåbentligt har deltagerne på vore 
arrangementer både lært noget og haft 
det fornøjeligt. God sommer.

PS. Husk også på, at vi skal bruge en 
del vildt (f.eks. ræve) til træningen. 
Så når sæsonen starter, er I altid me-
get velkomne til at aflevere 
overskydende vildt til os. Bare 
kontakt mig på 40 94 00 43.

På hundeudvalgets vegne
Peter Kaae Schmidt
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Jagtudvalget

Endelig oprandt dagen, som mange 
jægere har set frem til – bukkejagtens 
start og starten på en ny jagtsæson. 

Mange spørgsmål begynder at trænge 
sig på: Går den gamle buk der stadig, 
eller har naboen måske haft heldet 
med sig. 
Eller hvis han går der, hvordan har 
han så sat op i år.

I Jagtudvalget har vi taget fat på årets 
første opgave. 
Det var naturligvis at få trukket lod 
om pladserne til bukkejagten på 
foreningens areal.
Der var 5 bukkejægere, som havde 
meldt sig på banen. 
Alle fik en plads, da vi fra jagtudval-
gets side havde besluttet, at der var 
seks pladser.
Så der skulle kun trækkes lod om 
hvilket hold man kom på, og datoen 
for hvornår man kunne starte sin nye 
jagtsæson.

Der er i skrivende stund blevet 
nedlagt en buk, en meget fin 
seksender. 
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Vi har fået tilbage meldinger på, at et 
stigende antal personer lufter hund på 
foreningens areal (Spulefeltet). 
Dette i sig selv kan vi ikke gøre noget 
ved, så længe de færdes på de anlagte 
stier, og hundene føres i snor. 
Det er det sidste, der har voldt folk 
problemer.
Vi har i den forbindelse fået lavet 
nogle skilte, som vil blive hængt op 
nede på området. 
Jvf. Hundeloven § 3 skal hunde føres 
i snor på offentlige steder. 
Spulefeltet regnes for at være et 
offentligt sted.
Vi har i den forbindelse fået lavet 
nogle skilte, som vil blive hængt op 
nede på området. 

Vi håber og tror på, at dette vil løse 
problemet.
 
Bukketræf 2010

Igen i år var der et meget stort 
fremmøde til bukketræffet. 
Trods vejret havde 50-60 personer 
valgt at møde op til rundstykker og 
kaffe samt en lille en til ganen.
Det endte med, at der lå 7 bukke på 
paraden. 
Et stort tillykke til de 
heldige/dygtige jægere.
 
Traditionen tro blev paradens bedste 
buk også kåret i år. 
Det var Jesper Eriksen, som løb af 
med sejren. 
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Det var for øvrigt hans første buk. 
Hvilken buk at starte sin karriere 
med. 

Trækjagt

Sidste tilmelding til trækjagten er den 
2. august.
Lodtrækning til trækjagten er den 16. 
august.
Datoer for trækjagterne er den 4/9, 
11/9, 18/9, 25/9, 9/10, 16/10 og den 
23/10.
Prisen for trækjagterne vil være 
500,00 kroner.

Drivjagt

Der bliver afholdt drivjagt på 
foreningens arealer den 2. oktober og 
den 4. december.

Det er igen i år lykkedes os at 
arrangere 2 drivjagter sammen med 

Randers kommune. 
Datoerne er som følger: 
6. november 2010 og 8. januar 2011.
Mødetidspunktet for drivjagterne er 
klokken 0900 i klubhuset. 
Der starter vi med rundstykker. 
Klokken 0915 vil der værer parole.
Prisen på drivjagterne vil være: 
Ren foreningsjagt 100,- kroner, 
jagterne afholdt sammen med Ran-
ders kommune, hvis dette lykkedes: 
200,- kroner.

Al tilmelding skal ske på e-mail 
schmidt1010@gmail.com
Mobil. 27 35 99 27

For yderligere information om 
pludseligt opståede jagtmuligheder; 
følg med på vores hjemmeside.

På jagtsudvalgets vegne, 
Steffen Schmidt.
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02/8   - Sidste chance for tilmelding til trækjagten. 
   For yderligere:  2735 9927
05/8 kl. 17-21.00 Flugtskydning v/ klubhuset.
05/8 kl. 16-22.00 Riffelskydning på kaserne, værter Kronjyllands 
   Jagtforening
12/8 kl. 17-21.00 Flugtskydning v/ klubhuset.
16/8        - Lodtrækning til trækjagten i klubhuset
19/8 kl. 17-21.00 Flugtskydning v/ klubhuset.
26/8   kl. 17-21.00 Flugtskydning v/ klubhuset.
28/8 kl. 9 -16.00 Flugtskydningsbanen kan lejes. 
   For yderligere info 2972 0577
29/8 kl. 9-16.00 Ny og uøvede på flugtskydningsbanen. 
   For yderligere info 2972 0577
     
02/9 kl. 17-21.00 Flugtskydning v/ klubhuset.
04/9  - Trækjagt på spulefeltet.
09/9 kl. 17-21.00 Flugtskydning v/ klubhuset.
11/9  - Trækjagt på spulefeltet.
16/9 kl. 17-21.00 Flugtskydning v/ klubhuset.
18/9  - Trækjagt på spulefeltet.
23/9 kl. 17-21.00 Flugtskydning v/ klubhuset.
25/9  - Trækjagt på spulefeltet.
30/9   kl. 17-21.00 Flugtskydning v/ klubhuset.
     
02/10 kl. 9.00  Fællesjagt i foreningen, møde sted er klubhuset.
09/10  - Trækjagt på spulefeltet.
16/10  - Trækjagt på spulefeltet.
23/10  - Trækjagt på spulefeltet.
     
04/12 kl. 9.00  Fællesjagt i foreningen, møde sted er klubhuset.
05/12 kl. 9.00  Juleskydning. Alle er velkommen.



v/ Knud Eriksen, Myntevej 7, 8920 Randers NV
86401500 

Sælger Niels Bilde: 22839688
www.rms-truck.dk
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Flugtskydning

Så er det første halve år af 2010 gået, 
og hvor har det været et godt halvt år. 
Lige fra start har der været fuld fart i 
skyderiet, takket være vores 
jagttegnselever og ungdomsskolen 
samt vores faste skare af aktive 
medlemmer. 

Der har været nogle få sure miner 
omkring vores elevskydning. 
Jeg synes, at vi som erfarne skytter 
godt kunne stoppe op og give lidt 
plads til de nye, selv om det klør i 
fingeren for at komme til. 
Ikke fordi det har været et stort 
problem, men vi har alligevel valgt at 
arbejde på at få en skydevogn til 
næste sæson, så både elever og 
erfarne skytter kan komme til i ro og 
mag. 

Som nogen nok har lagt mærke til, 
kører vi med to hold banepassere. 
Det har været til stor hjælp for mig 
og de tre andre, der har hjulpet til på 
banen de sidste par år. 

Der er virkeligt kommet en god ånd i 
udvalget, en store tak til alle 
banepassere på de nye hold. 

Fremadrettet kunne jeg godt tænke 
mig, at vi kunne få en sommerfest på 
benene. 
Måske det kunne give lidt extra 
hygge og sammenhold i vores 
forening. 
Hvis der er nogen der har en god ide, 
så kom frem med den, så vi kan have 
en fest klar til sommeren 2011.

Arbejdsdage lå, som de plejer, i april, 
og i år var der til høj solskin og blå 
himmel. 
Der var ikke det store fremmøde, på 
trods af, at det allerede stod i vores 
lokalblad, som udkom i starten af 
året. 
Lad mig igen opfordre alle 
medlemmer til at deltage denne dag. 
Der er nok opgaver at tage fat på. 
Og dagen er i øvrigt også tænkt som 
hyggeligt samvær. 

Vi fik på dagen i år, trods det ringe 
fremmøde, lavet en del. 
Bl.a. blev der ryddet op på banen, 
hvilket virkeligt var tiltrængt, og 
klubhuset fik den helt store tur med 
støvkluden. 
Tak til alle hjælpende hænder.
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Kronjyde Grand Prix 2010 blev også 
afholdt i april som det plejer, og igen 
var vejrguderne med os. 
Der var ikke så mange deltagere, 
hvilket nok skyldtes, at det var den 
helt store konfirmationsdag.  
De folk, der mødte op, var til 
gengæld klar til at kæmpe om 
klubmesterskabet. 

Dagen sluttede omkring kl. 15 med 
uddeling af præmier, og det var endnu 
en dejlig dag i Kronjyllands 
jagtforening. 

Jeg savner dog lidt opbakning fra 
vores medlemmer omkring Kronjyde 
grand prixet. 

Jo flere der kommer, des større kamp 
er der om vores præmier og 
mesterskabet, og jo sjovere er det for 
os alle. 

Så kom ud på banen næste år, og vær 
med til at gøre dagen lidt mere 
spændende for os alle. 

Hvem ved? 
Det kan jo være, det bliver dig, der 
bliver klubmester.
        
Jeg vil til slut nu opfordre jer alle til 
at komme ud på banen fra den første 
torsdag i august. 
Jo længere hen i august vi kommer, jo 
mere tryk kommer der på banen. 
Så kom ud og pudset formen af i god 
tid inden jagten går ind. 

Endelig vil jeg ønske jer alle en god 
sommer, det trænger vi til. 
God sommer!

På udvalgets vegne

Jack Thrue
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Riffeludvalget

Vi havde en fin skydning, der var 
meget spændende og ikke før i sidste 

skydning på 200 m blev det  afgjort, 
med 1 points forskel på nr 1 og 2.
Måtte i år lave lidt om på reglerne, da 
der i øjeblikket  kun må skydes lig-
gende på 100 og 200 m. 
Restriktionerne er udstedt af Hæren i 
Oksbøl, som administrerer banen.

50 m. stående 50 m. knælende. 100m 
liggende: Efter de 3 skydninger var 
der ikke lavet om på stillingen. Sidste 
års vinder Henrik på førstepladsen, 
Jan på anden og Søren nr.3.
Så er der den lidt svære, liggende 
på 200 m. hvor der blev lavet om på 
placeringerne. 

Sådan blev den endelige placering:

Jan Frandsen  84 point
Henrik Hjort  83 point
Jan Sørensen  67  point
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Det var meget lige. På en delt 4.plads 
kom Søren Brinchman og Aksel 
Sørensen begge med 66 point. 
Der var fine præmier skænket af: 
Jagt og Fiskerimagasinet Torvegade. 
Randers Jagt og Fiskeri Brødregade. 
Fagforeningen Metal Randers. 

Forårets skydninger har forløbet 
tilfredsstillende, selvom vi jo ikke har 
haft det varmeste forår, så 
instruktørerne har haft brug for de 
lange underbukser. Antallet af 
besøgende ved vore skydninger ligger 
på samme niveau som sidste år.

Skydning på den gamle kaserne, 
inden det går løs i med bukkejagt i 

Sverige, og der er jo tradition for, 
at rigtig mange danskere deltager i 
håbet om en stor svensk buk, er d. 
5/8 kl.16 til 22. Denne gang er det 
Kronjylland, som står for det.

Den 22/9 kl. 18 til 21. har vi 
lejet Jagtbiografen ved Nystrøm & 
Krabbe, en god træning for dem som 
i efteråret skal på en trykjagt med 
riffel. 

Tilmelding ved 
Steen Jacobsen  2119 3390 eller 
Hans Olav  3020 7797. 

På Riffeludvalgets vegne                                                      
Hans Olav Christensen
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www.kronjyllandsjagtforening.dk 

så er du altid orienteret.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev på hjemmesiden.





Henrik Blendstrup har skrevet en flot lille bog om jagthunde 
og jagthunde træning, 

som åres kursister har fået sammen i med deres 
dressurkursus. 

Bogen gennemgår de mest almindelige forhold omkring 
jagthunde, på en praktisk og let tilgængelig form. 

Bogen kan købes ved henvendelse til hundeudvalget for 
kr. 80.
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Formand:
Jens Ove Pedersen
Symfonivej 13                      
8940 Randers SV                  
2023 0142
Email: formand@kronjyl-
landsjagtforening.dk

Kasserer:
Søren Veng
Rismøllegade 23
8930 Randers NØ                  
4279 0029
Email: kasserer@kronjyl-
landsjagtforening.dk

Lokalbladsredaktør, JKF, 
Grønt Råd & Informati-
onsudvalgsformand
Anders B. Christensen
Lervangen 40                      
8930 Randers NØ                  
5125 0017
Email:abc@kronjyllands-
jagtforening.dk
Hundeudvalgsformand:
Peter Schmidt
Kærgade 21
8940 Randers SV                   
40940043
Email: hund@kronjyllands-
jagtforening.dk

Formand for Nyjæger / 
Jagtsti 
Ole Rygaard
Koglevej 11, Uggelhuse
8960 Randers SØ                    
2121 0838
Email: jagtsti@kronjyllands-
jagtforening.dk

Jagtudvalgsformand:
Steffen Schmidt
Brorsonsvej 7                     
8870 Langå           
2735 9927
Email: jagt@kronjyllands-
jagtforening.dk

Næstformand:
Holger Ryer
Solsortevej 12                    
8960 Randers SØ              
4010 0682
Email: n-formand@kronjyl-
landsjagtforening.dk

Sekretær:
Bo Ørum-Nielsen
Gyvelvej 5                         
8930 Randers NØ              
2066 3498
Email: secretary@kronjyl-
landsjagtforening.dk

Flugtskydningsformand:
Jack Thrue
Park Vej 13                       
8920 Randers NV.            
2972 0577
Email: flugtskydning@kron-
jyllandsjagtforening.dk

Riffeludvalgsformand:
Hans Olav Christensen
Langåvej 22, Væth            
8870 Langå                    
3020 7797
Email: 
riffel@kronjyllandsjagtfor-
ening.dk

Uddannelse: 
Søren Veng
Rismøllegade 23
8930 Randers NØ                 
4279 0029
Email: kasserer@kronjyl-
landsjagtforening.dk



De Choen El-installation ApS · Eskærvej 3c · 8930 Randers 
NØ · Telefax 87 10 90 55 · Døgnvagt 86 42 36 90 



- Så kom ind og få frisk morgenbrød

Bageriet har åbent hver dag fra kl. 4.00.
Vi tilbyder lækkert brød til enhver lejlighed, og har 
byens bedste udvalg af festkager.

JP Brød Dronningborg

Er du tidligt
oppe?



Normark Denmark A/S
Endelavevej 1

8940Randers SV

GØL Pølser er fremstillet 
efter stolte håndværksmæssige 
traditioner og med et meget 
højt kødindhold...
- se mere på tulip.dk

Forkæl dig selv med 
pølser fra GØL
- og mange andre lækkerier!


