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Opslagstavlen — Snøren Gugs arrangementer

Lørdag d. 14/11 2015 M/S Nordsøen fra Hanstholm
Afgang kl. 5.00–16.00. Pris 850,–
Turleder Jan Lilholt 22173575

Mandag d. 23/11 2015 Grejaften
Kl. 19.00. Hjortevej 12. Pris 25,– for kaffe og brød

Mandag d. 7/12 2015 Grejaften
Kl. 19.00. Hjortevej 12. Pris 25,– for kaffe og brød

Mandag d. 21/12 2015 Grejaften
Kl. 19.00. Hjortevej 12. Pris 25,– for kaffe og brød

Onsdag d. 30/12 2015 M/S Nordsøen fra Hanstholm
Afgang kl. 5.00–16.00,. Pris 850,–
Turleder Bruno Andresen 98314992/25391143

Mandag d. 4/1 2016 Grejaften
Kl. 19.00. Hjortevej 12. Pris 25,– for kaffe og brød

Mandag d. 18/1 2016 Grejaften
Kl. 19.00. Hjortevej 12. Pris 25,– for kaffe og brød

Mandag d. 1/2 2016 Grejaften Aflyst
—

Mandag d. 15/2 2016 Grejaften
Kl. 19.00. Hjortevej 12. Vel mødt!

Mandag d. 29/2 2016 Grejaften
Kl. 19.00. Hjortevej 12. Pris 25,– for kaffe og brød
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Mandag d. 14/3 2016 Grejaften hos Kragh
Kl. 19.00. Kraghs Jagt- og fiskeriartikler. Pris 50,–

Skærtorsdag d. 24/3 2016 Bonito og Yellow Reef fra Hanstholm
Afgang kl. 06.00–17.00. Pris 850,–
Turleder Erik Olsen 21818288 og Bruno Andresen
98314992/25391143

Mandag d. 4/4 2016 Grejaften
Kl. 19.00. Hjortevej 12. Pris 25,– for kaffe og brød

Lørdag d. 23/4 2016 Nordsøen fra Hanstholm
Afgang kl. 05.00–16.00. Pris 850,–
Turleder Jan Lilholt 22173575

Lørdag d. 8–9/5 2016 48 timers tur med Nemo fra Thyborøn
Mødetid 7/5 aften.
Afgang 7/5 kl. 22.00–9/5 kl. 22.00.
Turleder Jan Lilholt 22173575
Pris 2500,- (inkl. forplejning)

Søndag 29/5 2016 Nordsøen fra Hanstholm
Afgang kl. 5.00–16.00. Pris 850,–
Turleder Ole Mølgaard Andersen, 23220786

Lørdag 18/6 2016 Maagen, Nr. Vorupør (12-timers tur)
Afgang kl. 4.30–16.30. Pris 800,–
Turleder Erik Olsen 21818288

Lørdag 13/8 2016 Nordjysk Mesterskab
Bonito og Yellow Reef fra Hanstholm
Afgang kl. 06.00–17.00. Pris 1000,–
Tilmelding: Jan Lilholt 22173575
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Lørdag 1/10 2016 Nemo Fra Thyborøn (20-timers tur)
Afgang kl. 2.00–22.00.
Pris 1250,- (inkl. forplejning)
Turleder Jan Lilholt 22173575

Lørdag 29/10 2016 Nordsøen fra Hanstholm
Afgang kl. 5.00–16.00. Pris 850,–
Turleder Bruno Andresen 98314992/25391143

Ej fastlagt Nytårstur 2016
Turleder Ole Mølgaard Andersen, 23220786
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Tilmelding til havture

Husk at tilmelde dig rettidigt til havturene, dvs. 3 uger før. Ellers må
vi som turledere se os nødsaget til at booke nogle af pladserne med ikke-
medlemmer, hvilket ikke er hensigtsmæssigt for klubben, eller endnu mindre
hensigtsmæssigt; nemlig at aflyse turene pga. manglende tilslutning.

Tilmelding er økonomisk bindende, også selv om der indtræffer sygdom
m.v., medmindre man selv finder en afløser.

På forhånd tak for hjælpen!

Havtursudvalget: Jan Lilholt, Erik Olsen, Bruno Andresen og
Ole Mølgaard Andersen.

NB! Der kan forekomme ændringer i afgangstidspunkter og afgangshavne.

Hvis en præmietur må aflyses, vil præmierne så vidt muligt overføres til
førstkommende tur, der er annonceret som almindelig tur.

Priser for havture

Det tilstræbes at holde priserne for havture nede på et minimum, derfor kan
det med sikkerhed betale sig at være medlem af klubben.

Det er i øvrigt alene medlemmer, som kan deltage i kapløbet om præmier
på de ture, der afvikles som præmieture.

Betaling for havture

Med det formål dels at øge sikkerheden omkring betalingen for havture dels
at smidiggøre afregningen indføres med virkning fra sæson 2015 følgende
praksis:

Betalingen for deltagelse i havture skal så vidt muligt ske elektronisk. Det
vil sige enten i form af bankoverførsel til klubbens konto: 9286 4562330602,
eller via Mobilepay til +4522173575.
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Betalingen skal ske umiddelbart efter, at der foreligger oplysninger om, at
turen gennemføres. Har man ikke adgang til netbank eller Mobilepay, kan
man naturligvis stadig betale kontant til turlederen.
Betalingen til rederierne gennemføres så vidt muligt som bankoverførsel

eller alternativt via check.
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Havfiskeri ved Nauntes, Norge

Efter 4 år på Sula trængte vi (Erik Olsen, Bruno Andresen, Thorkild Nør-
gaard og Jan Lilholt) til lidt forandring, og efter lidt research fandt vi frem
til Nauntes Fiskevær. Vi besluttede at prøve dette spændende sted. Nauntes
er beliggende på nordlige del af øen Sotra vest for Bergen. Der er utroligt
smukt og korte afstande til fiskepladserne. Der kan fiskes på både vestsiden
og østsiden af øen.

Fredag den 4. september 2015 kl. 20.00 var der afgang med Fjordlines nye
superfærge fra Hirtshals med ankomst til Bergen dagen efter kl. 12.30. Efter
ca. 1 times kørsel (60 km.) nåede vi friske og udhvilede frem til Nauntes
Fiskevær. Vi blev hurtigt installeret i vor lejlighed med bådplads lige udenfor
vinduerne. Desværre tillod vejret ikke, at vi kom på havet første dag. Det
blæste en stiv kuling fra nordvest.

Søndag morgen den 6. september havde vinden lagt sig betydeligt, og vi
sejlede ud på første fisketur. Det blæste stadig en frisk fra vind så vi måtte
blive indenskærs. Først skulle der fiske agnfisk (makrel). De var over alt, både
store og små. Efterfølgende blev jagten på de større fisk indledt. Til at be-
gynde med var det så som så med bidelysten. Der var længe mellem huggene,
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men lidt fisk blev der dog landet. Ingen kæmper, men mange forskellige arter.
Der var forbavsende få torsk, men mange langer. Første fiskedag kastede ikke
mindre end 9 forskellige arter af sig.
Mandag den 7. september havde vinden lagt mere, dog ikke nok til at kom-

me udenskærs. Vi fiskede både på vestsiden og østsiden af Sotra og fangede
lidt af hvert, og nye arter kom til. Der var dog stadig langt mellem huggene,
og fiskene var ikke store bortset fra makrellerne.
Tirsdag 8. september var en tro kopi af dagen før. Dog kom en båd med

tyske fiskere ind med et par pæne fisk fanget på østsiden. Vi fik positionerne,
som var tæt på fastlandet og besluttede at prøve lykken der. Det var nu blæst
yderligere op, og vindstyrken nærmede sig 12-13 m/sek. fra nordlig retning.
Netop denne vindretning gjorde fiskeriet på østsiden af Sotra problematisk
med bølger på ikke mindre en 2-3 m.

Vi besluttede at stoppe fiskeriet midt eftermiddag, men sejlturen hjem var
ganske hård. Vi sejlede skråt på vind- og bølgeretningen i et adstadigt tempo.
Da vi var næsten ovre ved Sotra, passerede vi et større olieraffinaderi. Det
norske militær holdt øvelse i området, og vi blev prajet af en et militært
kystbevogtningsskib med maskinkanon på fordækket og blev belært om, at
vi skulle respektere en sikkerhedsafstand på 300 m til raffinaderiet. Vi blev
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efterfølgende eskorteret forbi raffinaderiet i behørig afstand, inden militæret
lod os fortsætte alene.

De næste tre dage var vejrguderne virkeligt med os. Solen skinnede fra en
skyfri himmel, og det var totalt vindstille. Temperaturen var et godt stykke
over 20 grader. Da dønningerne fra de foregående dages blæsevejr havde
lagt sig, blev det totalt havblik. Vi satte derfor kursen mod vest og fandt
fiskepladserne på ydersiden at skærene. Nu begyndte det rigtige fiskeri. Vi
fiskede på varierende vanddybder fra ca. 70 m til knap 200 m., og nu begyndte
brosmerne også at melde sig. Det lykkedes Thorkild at fange en pæn lubbe på
omkring 5 kg, og Erik landede en lange på ikke mindre end 13,5 kg. Langen
blev trukket op fra en dybde på ca. 110 m, og Erik “klagede” over ondt i
armen de sidste dage. Det lykkedes også Thorkild at fange en pæn rødfisk,
og Jan fik en lille havtaske. Der kom helt klart mere gang i fiskeriet, og der
blev fanget mange forskellige arter (se den samlede liste nedenfor).

De første dage var vor båd klart i førerposition for så vidt angik mængden
og størrelsen på fangsten. Flere tyskerbåde hyrede imidlertid en fiskeguide for
en dag, og det ændrede billedet. Nu kom tyskerne ind med flere langer og sej
på over 10 kg, samt en del store rødfisk. Den sidste fiskedag var en båd med
guide sejlet langt nord på, hvor der kunne fanges store lubber. Lubberne blev
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fanget på lavt vand meget tæt på klipperne. Metoden var små kastepirke på
40-50 g. Vi var noget misundelige. Så næste gang er vi enige om at investere de
ca. 1000 kr., det koster at få en fiskeguide med ud for en dag, hvis muligheden
byder sig. Det har været en fantastisk uge med mange spændende oplevelser.
En aften oplevede vi endog at se flot nordlys på nattehimlen. Vi overvejer
kraftigt at vende tilbage til Nauntes næste år.
Artsoversigt: Torsk, lange, lubbe, makrel, knurhane, rødspætte, hvilling,

sej, havtaske, rødfisk, kuller, brosme, 8-armet blæksprutte, glyse, stavsild,
blåstak, pighaj.
Vi ankom til Hirtshals søndag den 13. september kl. 8.00 og var hjemme

igen midt formiddag.
Tak for en dejlig fiskeferie.

Jan Lilholt
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Havtur den 20. september 2015 med M/S Nemo
fra Thyborøn

Den 10. maj 2015 havde vi booked M/S Nemo fra Thyborøn til en 20-timers
tur. Turen måtte desværre, ligesom mange af forårets øvrige ture, aflyses på
grund af blæsevejr. Skuffelsen var stor hos de tilmeldte håbefulde fiskere,
hvorfor vi hurtigt fik booked en erstatningstur.

M/S Nemo er en ældre ombygget hollandsk bomtrawler. Der er god plads
ombord om meget fine faciliteter, bl.a. stor dejlig spisesalon og fine køjer
under dæk.

Erstatningsturen var planlagt til søndag, den 20. september. Der var aftalt
mødetid på båden lørdag aften kl. 22.00 med planmæssig afgang kl. 00.00. I
starten af ugen op til afgang så vejrudsigten lovende ud, men vejret i Danmark
er jo, som bekendt omskifteligt, især om efteråret. Efter et par dage med
kuling, så det dog lørdag formiddag ud til, at vinden ville løje af. En kontakt
til rederiet ved middagstid bekræftede, at det skulle blive havvejr, hvorfor alle
de håbefulde deltagere fik melding om, at pakke grejet. Lørdag eftermiddag,
blev vejrudsigten imidlertid opdateret. Nu blev der meldt stærk blæst helt
frem til søndag morgen. Efter fornyet drøftelse med rederiet, blev det aftalt at
udskyde afgangen til om morgenen, når vinden forhåbentligt havde lagt sig.
På trods af den udsatte afgang, fastholdt vi at mødes på båden lørdag aften,
som oprindeligt planlagt. Ved midnatstid krøb vi til køjs. Kl. 4.00 blæste det
stadig en pelikan, og vi var så småt begyndt at tvivle på, om turen kunne
gennemføres.

Kort før kl. 8.00 indfandt skipper sig på båden, motoren blev startet, og vi
stævnede forsigtigt ud af havnen. Det var stadig blæsende, og bølgehøjden
nærmede sig 4-5 m, men langsomt tog vinden og bølgehøjden af. På grund af
den udsatte afgang, var det ikke muligt at nå ud på de gode fiskepladser langt
fra kysten, hvorfor fiskeriet blev henlagt til nogle kystnære stenrev nordvest
for Thyborøn. Efter ca. 3 timers sejlads kunne fiskeriet omsider begynde.
Bidelysten var dog ikke stor, og de fisk som blev landet, var heller ikke store.
Vi flyttede os mange gange, men lige lidt hjalp det.

Der var dog lyspunkter i fiskeriet. Thomas Kragh fangede en meget stor
rød knurhane, hvis ikke danmarksrekord så tæt på. Endvidere blev der fanget
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Alex med blæksprutte
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noget så usædvanligt som 3 større 10-armede blæksprutter og nogle kæmpe-
store makrel.
Især “Olsen-brødrene” Erik og Jan havde rimelig succes med fiskeri med

kastepirk. De fangede suverænt flest fisk af alle, dog ingen kæmper.
Turen var udlagt som en præmietur, idet der var præmier til flest fangede

arter og til den største fisk. Thorkild Nørgaard fangede flest arter (torsk,
makrel, knurhane, sej, lange og blæksprutte), mens undertegnede tog sig af
præmien for største fisk (torsk).
Vi var tilbage i Thyborøn kl. 20.15 efter 12 timer på et noget uroligt hav.

Det var dog almindelig enighed om, at det havde været en dejlig tur på et
dejligt skib. Så vi vender helt sikkert tilbage til M/S Nemo i næste sæson.

Jan Lilholt (turleder)
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Thomas Kragh med stor rød knurhane
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Penn Squadron 
Travel-boat 5-delt 
20-30 lbs. med et 
Penn Defiance hjul.

Penn Pirkesæt

7 fods udgave, kraftigt 
materiale med styrke på 
30 lbs, rustfrie lejer i spolen 
samt forstærket slirebremse.

ABU Seven pirkesæt

1199,-

899,- før
1599,-

FIRELINE FLETLINE 
0,39 mm til én krone meteren. 

 
Sedlen skal medbringes i butikken 

for at indløse tilbuddet!

*gælder til den 30/12-2015 

5 stk torskeforfang
kun 69,95,-   før 99,95,-

 
Sedlen skal medbringes i butikken 

for at indløse tilbuddet!

*gælder til den 30/12-2015 

Maren Turis gade 6, 9000 Aalborg - Tlf.: +45 98139400 - Mail: kontakt@jaegeren-og-lystfiskeren.dk

før
1998,-
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Bestyrelsesmøde 28/9 2015

Deltagere

Erik Olsen, Torkild Østergaard, Ole Mølgaard Andersen, Bruno Andresen,
Jan Lilholt (ref.)

Referat

Mødet var indkaldt primært med det formål at fastlægge turprogrammet for
2016. Dog drøftedes indledningsvist gennemførelsen af P&T-turen i efteråret
2015. Det er desværre endnu engang nødvendigt at flytte arrangementet, og
det aftaltes at forsøge at gennemføre arrangementet den 31. oktober 2015.
Nick informerer på hjemmesiden, og Jan bekendtgør ændringen på Facebook.
[Nu aflyst, red.]

Program 2016

• 4. januar, Grejaften
• 18. januar Grejaften
• 1. februar, Grejaften [aflyst, red.]
• 15. februar, Generalforsamling
• 29. februar, Grejaften
• 14. marts, Grejaften
• 4. april, Grejaften
• 24. marts, Skærtorsdag: Bonito fra Hanstholm, Pris 900,–. Bruno An-

dresen, turleder
• 23. april, M/S Nordsøen fra Hanstholm, Pris 875,–. Jan Lilholt, turleder
• 28. maj, M/S Nordsøen fra Hanstholm, Pris 875,–, Ole M. Andersen,

turleder
• 18. juni, M/S Mågen fra Nr. Vorupør, Pris ?, Erik Olsen, turleder
• 13. august, Nordjysk Mesterskab. Yellow Reef og Bonito fra Hanstholm,

Erik Olsen, turleder
• 3.–11. september. Nauntes, Norge
• 1. oktober, M/S Nemo fra Thyborøn, Pris 1200,– + 150,– kr. (forplej-

ning) Jan Lilholt, turleder
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• 29. oktober, M/S Nordsøen fra Hanstholm, pris 875,–, Ole M. Andersen,
turleder

• 29. december, Nytårstur. M/S Nordsøen fra Slettestrand, Pris 875,– kr.
Bruno Andresen, turleder

Erik Olsen kontakter rederierne og booker i overensstemmelse med oven-
stående, hvis muligt.
7.–9. maj, 2-dages tur med M/S Nemo fra Thyborøn. Pris 2500,– kr. Der

kan muligvis reserveres 9 pladser. Følgende har meddelt at være interesseret:
Erik Olsen, Bruno Andresen, Thorkild Nørgaard, Jan Lilholt, Anker Holm,
Anders Secher og Jan Olsen.
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Åbningstider
Man - fredag
Lørdag 
Søndag 
Helligdage

Kragh’s jagt & fiskeriartikler

             ...............09:00 - 17:30
  ..........................09:00 - 14:00
   .........................Lukket
         ...................Lukket

Adresse
Aggersundvej 322               
9690 Fjerrtiselv
tlf 98 21 31 21

Alt i jagt, fiskeriudstyr, tilbehør og beklædning

            Læs mere på 
www.kraghsfiskeriartikler.dk

Hos Kragh’s jagt & fiskeriartikler finder du de bedste priser på jagt og 

fiskeri udstyr, samt beklædning. Efter udvidelsen af forretningen, er 

antallet af vare steget med over det dobbelte. Så om du er erfaren 

eller nybegynder, så har vi med sikkerhed udstyret til dig!
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Indkaldelse til generalforsamling 2016

Der indkaldes hermed til Snøren Gug’s årlige generalforsamling. Den afholdes
mandag d. 15. februar 2016, Hjortevej 12, klokken 19.30.
Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Kassereren fremlægger regnskabet.

4. Valg af:

A) Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer. Jan Lilholt genopstiller som
kasserer, Torkild Østergaard og Bruno Andresen er på valg som
bestyrelsesmedelemmer, begge genopstiller.

B) Suppleant til bestyrelsen. Alex Kristiansen er på valg.

C) Revisor. Torkild Nørgaard er på valg.

D) Revisorsuppleant. Gert Nielsen er på valg.

E) Bladudvalg. På valg er Nick Østergaard, Jan Lilholt og Bruno An-
dresen. Alle genopstiller.

F) Havtursudvalg: Jan Lilholt, Erik Olsen, Bruno Andresen og Ole
Mølgaard Andersen. Alle genopstiller.

5. Indkomne forslag. (forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde
senest 7. februar 2016).

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Eventuelt.

VEL MØDT ALLE SAMMEN
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Rekordliste – hjemligt farvand

Art Vægt (kg) Fanger Dato

BerggyltDK 2,51 Jens Ole Venø 18.08.01

Bjergulk 0,030 Hans Jensen 23.08.97

Blæksprutte 2,10 Bent Laursen 26.10.92

Bækørred 1,75 Gert Nielsen 03.11.01

Havtaske 0,50 René Østergaard 21.04.00

Havkat 16,5 Erik Olsen 17.04.03

Havørred 1,8 (renset 53 cm) Gert Nielsen 15.09.00

Helleflynder 5,320 Torkild Østergaard 09.04.98

Hvidrokke 9,05 Jeppe Frøslev 16.05.03

Kuller 2,70 Jan Lilholt 23.05.08

Kulmule 5,1 Jan Lilholt 11.06.11

Lange 12,5 Thorkild Nørregaard 09.06.01

Lyssej (Lubbe) 6,50 Gert Nielsen 17.04.03

Mørksej 10,00 Jan Lilholt 18.05.03

Pighvarre 0,3 Martin Berger 25.10.03

Regnbueørred 1,00 Knud Erik Nielsen 03.11.01

Rødspætte 1,90 Jan Lilholt 09.10.04

Rød Knurhane 0,9 Tage Andersen 19.08.05

Torsk 21,00 Michael Skov 21.04.00
DK Danmarksrekord

Deadline for indlæg til næste blad

15. april 2016
Vi glæder os til mange nye informationer og beretninger i det nye blad. . .

Materiale til bladet fremsendes til bladudvalget på addressen blad@snoeren.dk

eller alm. post til Jan Lilholt, Aagade 8, Vegger, 9240 Nibe.
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Nyt fra Snøren Gug

Stofmærke og T-shirts

Alle nye medlemmer får et stofmærke i indmeldelsesgave fra foreningen.
Såfremt man ønsker flere mærker, kan de købes for 30,- ved henvendelse til

kassereren jan@snoeren.dk eller på telefon 50999224 eller 22173575. Samme
sted kan man også bestille T-shirts med foreningens logo og teksten:

“Jeg er også ude med SNØREN”

Prisen for T-shirts er 55,- pr. styk. Trøjerne findes i størrelser fra S til XXXL.
Der sælges også kasketter med Snørens logo på fronten 25,-

Nyhedsmail fra “Snøren”

Gik du glip af den sidste fisketur, fordi dit klubblad blev væk? Nu har du
chancen for at blive holdt up to date ved at tilmelde dig vort elektroniske
nyhedsbrev. Nyhedsbrevet er sprængfyldt med fiskenyheder. Brevet indehol-
der information om ‘Snørens’ fisketure og andre arrangementer, så du har
mulighed for at følge med. Husk også at opgive dit mobil telefon nummer,
således at der er mulighed for turledere at sende en påmindelses SMS.
Det skal bare sende en e-mail til adressen jan@snoeren.dk og så vil du

automatisk være med, hvor der fiskes.
Med venlig hilsen kasereren

Konkurrencer og mindstemål

For at komme i betragtning skal fisken være større end eller lig med gældende
mindstemål, kroget i munden og fanget på en tur arrangeret af ‘Snøren’.
Endeligt skal fangeren være medlem af vores forening.
Den uforkortede liste over mindstemål kan findes på www.snoeren.dk.

Bemærk venligst:
Fisk under mindstemålet skal genudsættes hurtigst muligt – uanset
om fisken er levende, skadet eller død.
Det er under ingen omstændigheder tilladt at beholde, transpor-
tere eller opbevare fisk under mindstemål.
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DHF turoversigt

Danske konkurrencer

Ingen nye ture for 2016 annonceret fra DHF endnu

Fladfiske Cupen fra Helsingør Amb. Cup
1. november 2015

Udenlandske konkurrencer

Ingen nye ture for 2016 annonceret fra DHF endnu

Tilmelding se www.danskhavfiskerforbund.dk eller yderligere info via DHF’s
eget blad.
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Fangstjournal

Navn Antal Største (kg) Arter Måler

Alex Kristiansen 16 T, Z

Anders Secher 20 T, M, S

Anker Holm 52 T, M, S, K

Bruno Andresen 73 T, M, Y, S

Brian Brast Christensen 39 T, S

Erik Olsen 60 T, M, S, K, N

Franch Jensen 33 T, M

Gert Nielsen 20 T

Jan Lilholt 131 T, M, S, I, K

Jan Olsen 25 T, M, K, S

Kent Eriksen 46 T

Kjeld Thomsen 18 T, K, M, L

Lars Larsen 26 T

Ole Mølgaard Andersen 2 T

Thorkild Nørgaard 79 T, N, Z, L, S, M

Peter Olesen 24 T

Peter Ørndal 26 T

Arternes betegnelser

A=Aborre K=Knurhane U=Ulk
B=Skrubbe L=Lange V=Hvilling
C=Havkat M=Makrel W=Sild
D=Hornfisk N=Hestemakrel X=Kulmule
E=Taskekrabbe O=Brosme Y=Lyr (lyssej)
F=Fjæsing P=Pighvar Z=Blæksprutte
G=Bækørred Q=Rødfisk Æ=Berggylte
H=Helleflynder R=Rødspætte Ø=Regnbueørred
I=Issing S=Mørksej Å=Ål
J=Kuller T=Torsk

Vi gør opmærksom på, at det er eget ansvar at meddele den korrekte fangst til turlederen!
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Nu, hvor Nordjyske Bank og Nørresundby Bank er blevet til én lokalbank, 
er vi endnu flere steder i Nordjylland. Og det er vigtigt for os, for vi har 
altid lagt vægt på at være der, hvor livet leves – der, hvor tingene sker. 
Hvis vores landsdel skal opleve vækst, både lokalt og som region, så 
kræver det, at den har en ordentlig bank i ryggen – en bank, der brænder 
for nordjyderne. Det har nordjyderne nu i endnu højere grad end før.

D n bank
brænder
for dig
- præcis som den plejer gøre

Book et uforpligtende møde på 
9870 3333 eller nordjyskebank.dk
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