
Boganmeldelse 
 

”Jægere og fiskere ved Limfjorden i 100 år” 
Forfatter: Jens Østergaard 
Udgivet på forlaget Valsted 98355404 
Bogen koster kr. 225,00 excl. forsendelse og kan købes direkte ved forlaget eller ved boghandlere 
omkring fjorden. 
 
Jens Østergaard fra Valsted ved Nibe har skrevet en meget flot bog ”Jægere og fiskere ved 
Limfjorden i 100 år” med gamle illustrationer og personlige vidneudsagn om det liv som folk havde 
ved Limfjorden for mange år siden. Bogen er fyldt anekdoter og sjove beretninger om bl.a. 
mågeæggesamlere, gåsejægere, snurrevodsfiskere, bundgarnsfiskere, fiskekoner, fangstrapporter og 
vildtafregninger og meget meget mere. 
Jens Østergaard er udover forfatter også skolelærer på Nibe Skole, har krydret bogen med mange 
ældgamle opskrifter på bl.a. røget svanebryst, mågeæggeflæskepandekage, dykand stegt i gryde, 
tørrede sild, ålesuppe. 
Forfatteren tog i 1984/85 initiativ til at stifte ”Fjordgruppen Nibe” der arbejder for at øge 
kendskabet til Limfjordens natur i fiskeri og jagt. 
Bogen er velskrevet og fyldt med dejlige gamle og nye billeder fra Limfjords egnen og jeg kan 
varmt anbefale den. 
 
Henrik Terp 
 
 
 
 
 
Tekst til billede 
Forfatteren Jens Østergaard under sejlads på Limfjorden, en dag med frisk vind. 
Foto: Jan Skriver 



Datoer for riffelskydning i 2003 
 

Der er i år planlagt følgende datoer til indskydning af riffel på banen i Hvorup 
 
Mandag den 28. april kl. 18.00 – 21.00 træning 
Lørdag den 3. maj kl. 08.00 – 15.000 træning + tvungen riffelprøve 
Lørdag den 10. maj kl. 08.00 – 15.00 træning 
Mandag den 12. maj kl. 18.00 – 21.00 træning 
Lørdag den 27. september kl. 08.00 – 15.00 træning + tvungen riffelprøve 
 
Bemærk den 3. maj og den 27. september slutter træningen kl. 12.00, hvorefter der er tvungen 
riffelprøve. 
 
Poul Jacobsen 



Fisketur 
                          Så går det løs igen  
                        lørdag den 4. april 2004  
          Afgang fra Hanstholm havn kl. 6.00 præcis 
            Husk uden gyldig fisketegn ingen fiskeri  

Så skal vi til det igen vi har igen lejet det gode skib M/S             
TINDUR af Hanstholm som er 21 meter lang vejer 40 tons og er 
over 5 meter bred. 
Hvis jeg bare ved at skrive det samme kunne sikre mig at vi 
også denne gang vil få alle vore ønsker opfyldt var det jo så let, 
men en vis mand har sørget for at træerne ikke gror ind i himlen 
så med alle forhåbninger ombord skal vi igen ud til det gule rev 
og se om der skulle gå en BETTE  torsk som gerne vil hives 
indenbords af dig, hvis du altså skal med og hvorfor skulle du 
ikke det der er alt hvad du kan ønske dig  ombord  det være sig 
varme i kahytten, soveplads hvis du skulle blive træt af at hale 
fisk ind eller dårlig mave/undskyld, skulle du blive sulten vil 
skipper varme pølser, kaffe og øl /vand kan købes ombord så du 
kan nok se der skal en god grund til hvis du ikke skal med. 
Men husk Marts kan være kold så der er god grund til at klæde   
Sig godt - varmt og vindtæt  på. 
1. 1.    Der sejles ikke ved vindstyrker over 10 meter i sek. 
2. 2.    der kan ringes til skipper aftenen på tlf. 30544673 mellem 

18.30 –19-30 
3. 3.    Der vil blive forsøgt samkøring nærmere  ved tilmelding. 
4. 4.    på Tlf. no. 98375306 eller 40625306  
5. 5.     Husk uden gyldig fisketegn ingen fiskeri 
6. 6.     Der kan lejes /købes fiskegrej ombord.  

   Knæ og bræk –Jørn. 
 



Formanden har ordet 
Som i nok har set har der ikke været mange indlæg her fra lokalforeningen i jæger under aktiviteter. 
Vi har her i bestyrelses af den overbevisning at der hver måned skal være et eller andet for at vise 
hvad der er af kommende arrangementer. Desværre har Redaktionen på Danmarks Jægerforbund 
atter glemt at sætte det i bladet, som  kommer her fra foreningen. Det fungerer på den måde at jeg 
skriver ind til jæger og derefter får jeg en bekræftelse på, at de har modtaget mit indlæg. Desværre 
sker der det at der ikke altid kommer svar retur, men indlægget er godt nok med i bladet. 
I blad nr. 11 havde jeg for at være på den sikre side, skrevet en E-mail til redaktionen samt sendt det 
med en fax. For nu at sikre mig at de også modtog mit indlæg. 
Jeg skrev også til web redaktøren for at gøre ham opmærksom på at jeg var temmelig utrygt ved den 
måde det kørte på. 
Stor var min skuffelse igen, da der ikke kom noget i blad nr. 11 og jeg skrev et brev som jeg sendte 
med det gode sikre danske postvæsen med kopier af de mail jeg har sendt. Jeg skrev det som et 
læserbrev, hvori jeg udtrykte min mening om det rod de laver derovre. Jeg fik efterfølgende web 
redaktøren i telefonen som beklagede mange gange og kunne godt huske at der har været flere 
lignende  episoder, hvor DJ bla. Betalte portoen til udsendelse af indlæg. 
Samtidig kunne han fortælle at adressen som jeg skrev var rigtig nok og kunne ikke give nogen 
forklaring. Jeg lovede at trække mit læserbrev tilbage, da de nu havde lavet et nyt system, som med 
garanti skulle virke. Jeg beklager at mine medlemmer ikke har fået nogen besked igennem DJ 
”Jæger” men håber at problemerne nu skulle være løst.  
 
Poul Jacobsen  
  



Hundetræning 
 
Hundetræningen starter i år lørdag den 08. marts klokken 10.00. 
 
Vi mødes med hund, ved Jægerhuset, hvor tilmelding og opstart vil foregå. Vi vil evt. også se en 
film. 
 
Prisen i år er 400,00kr. 
 
Så hvis din hund trænger til lidt ”afpudsning”, eller du har fået en ny så mød op. 
 
Der vil være træning for både begyndere og øvede. 
 
Er du forhindret i at møde denne dag kan du tilmelde dig til formanden for hundeudvalget, Benny 
Sørensen tlf. 98384064,  
emails: knab-sorensen@privat.dk 



Jagt og vildt i Jægerhuset 
 
Lørdag den 16. november, havde Aalborg og Omegns Jagtforening, Aalborg Jægerklub, 
Limfjordsjægerne og Aalborg Kommunes Parkforvaltning inviteret til åben hus arrangement i 
Jægerhuset. Parkforvaltningen med Esben Buch og Klaus Godiksen bød de fremmødte velkommen 
og Aalborg Jægerklubs Blæsergruppe, blæste de forskellige jagtsignaler. Esben Buch og Klaus 
Godiksen  serverede smagsprøver på forskellige slags vildt, tilberedt over åben ild. 
I løbet af dagen var der forskellige indslag bl.a. var der en mini jagtsti for børn. I vores meget 
velfungerende værksted, viste Freddi Knudstrup sine evner som knivmager. Der var også mulighed 
for at prøve kræfter med den frivillige jagtprøve, hvortil der var opstillet en computer og der var 
mange som blev overrasket over alle de ting vi jægere skal vide om vildtet! 
Til sidst var der hundeopvisning, hvor de veltrimmede jagthunde fik lov til at vise deres værd. 
Alt i alt et vellykket arrangement, hvor der kom ca. 50 besøgende. 
 
Henrik Terp 



Knivkursus 
 
Efter utallige opfordringer, forsøger vi nu at få et knivkursus op at stå fra den 14. januar kl. 19.00 i 
Jægerhusets dejlige værksted. Der vil være kyndige instruktører der kan vejlede om valg af klinge, 
skæftemateriale m.m. Hvis der er deltagere nok, vil kurset være,  hver tirsdag i ca. 10 uger. 
Så har du lyst til at lave din egen håndlavet jagtkniv med tilhørende skede, skal du møde op i 
Jægerhuset tirsdag den 14. januar kl. 19.00. 
 
Henrik Terp 
 



Kontingent for 2003 
 
Ordinært medlemskab…….580,00 
X ordinært medlemskab…..200,00 
Senior medlemskab……….315,00 
Ungdoms medlemskab……275,00 
Hustands medlemskab……275,00 
Kursister…………………..100,00 
 
 
 
Senior medlemskab kan opnås når du er fyldt 65 år, eller mere. 
Ungdoms medlemskab kan opnås indtil det fyldte 25 år. 
 
Du vil sammen med dette blad modtage et cirokort til indbetaling af kontingent for 2003. 
 
Såfremt du ikke vil have forstyrrelser i leveringen af dine blade, 
skal du senest den 01.02.2003 have betalt dit kontingent,  
da du ellers vil blive slettet ved Danmarks Jægerforbund. 
 
Er du i tvivl,om du har det rette medlemskab , er du velkommen til at kontakte kassereren. 



Mærkeskydning for riffeljægere. Nu er der fra 2003  ændrede regler for mærkeskydning. Det bliver nu så 
nemt, at alle der vil skyde til mærke, kan næsten ikke undgå at få et guldmærke. Tidlige var det således 
at der var et krav at skytten ikke måtte bruge hjælpemidler til skydningen og hvis skytten ønskede dette 
kunne der kun opnår broncemærke. Nu bliver det muligt at medbringe hjælpemidler så som skydestokke 
og andet jagtrelevant hjælpemidler. Min holdning er nok dette, at nu kan alle skyde et guldmærke og 
hvad er mærket så  værd. Jeg syntes at de har lavet en gang møg i riffeludvalget, for når kravene bliver 
lempet så meget som de nu er blevet, er der ingen guldskytter der længere vil skyde til mærket. 
Respekten for mærket er fuldstændigt gået fløjten når der nu er opnåelig for alle. 

Når jeg nu er inde på riffelskydning så vil jeg gerne gøre jer opmærksomt på at der ikke kan skydes til 
mærke de 2 dage hvor der også er tvungen riffelprøve.    

  

Poul Jacobsen 

 



Nye medlemmer af hundeudvalget 
 

 
Casper Henriksen  98343870 
 
Carl Carstens         98142628 



Passer dit gevær til dig? 
 
Det var overskriften på et velbesøgt arrangement vi havde i Jægerhuset, den 22. oktober, hvor vi 
havde inviteret Jørn Brasholt til at fortælle om en af hans store lidenskaber, nemlig 
skæftetilpasning. Jørn Brasholt har en helt utrolig indsigt i, hvad det vil sige at få tilpasset skæftet 
på jagtgeværet så det passer til dig og ikke omvendt – så du tilpasser din skydestilling efter skæftet. 
De fleste fremmødte havde taget deres jagtgevær med, så Jørn kunne udmåle om deres gevær 
passede til dem og der var flere som måtte erkende at, hvis de skulle kunne skyde og ramme med 
geværet så skulle der en skæftetilpasning til! Vi var mange som var overrasket over, hvor få kroner 
det egentlig koster at få bøjet skæftet. Det koster ca.  kr. 350,00 af få bøjet skæftet til den ene eller 
den anden side, hvis du er i besiddelse af et gevær med lakeret skæfte, skal det afrenses ind 
bøjningen og det koster selvfølgelig ekstra. 
Blandt de fremmødte blev der trukket lod om en komplet skæftetilpasning – sponseret af Brasholt i 
Hjørring og den heldige vinder blev Finn Henriksen, som allerede samme aften sendte sit gevær 
med Jørn Brasholt hjem efter endt udmåling. 
 
Henrik Terp 

 
 



St. Restrup Skov 
 
Nu er vi midtvejs i jagtsæsonen og der er afholdt tre fællesjagter i St. Restrup Skov og det tegner til 
at blive en rigtig god sæson. Der har været masser af vildt og vi har haft nogle meget flotte parader 
med både snepper, råvildt, ræv, hare, fasan og duer. Vores opdræt af fasaner er lykkes ganske godt, 
det kan selvfølgelig blive bedre. Der er indtil nu skudt 21 fasaner på de tre fællesjagter vi har haft 
og det er lidt højere end sidste år. Bukkejagten har aldrig været bedre end i år, hvor det lykkes fire 
dygtige jægere at skyde, hver sin buk, så rent jagtmæssigt har det været et godt år, men vi har stadig 
den usikkerhed omkring Aalborg Golfklubs mulige køb af den Nordligste del af St. Restrup Skov. 
Vi kan kun se tiden an og håbe på at det ikke lykkes for Golfklubben, deres forkøbsret til skoven 
udløber 31. december 2002.  
Hvis der er medlemmer som er interesseret i købe en anpart i St. Restrup Skov til den nye sæson, 
skal de henvende sig til Kasseren Benny Sørensen, hvor de så vil blive skrevet på ventelisten. 
 
Henrik Terp 
Formand St. Restrup Skov 
 
 
 
Tekst til billede 
 
Vildtparade fra St. Restrup Skov den 17/11 
 
 



Strukturen i Danmarks Jægerforbund! 
  
Da det nu er over 10 år siden at Danmarks Jægerforbund blev oprettet, er der nogle som har spurgt om det 
nu også er den rette struktur vi har i forbundet, derfor blev der nedsat et strukturudvalg som nu er kommet 
med et debatoplæg, som der har været holdt tre møder her i kreds 2 for at debattere. 
Efter debatoplægget at dømme er der ikke mange ting, som ikke fungerer godt idag, men når der er nedsat 
et udvalg føler de vel også at de skal komme med noget nyt, og derfor foreslår de at fjerne den nuværende 
aldersgrænse for valg af regionsformand og hovedbestyrelsesmedlem, samt nedlæggelse af kredsene som 
de mest markante forslag. 
Alle medlemmer af Danmarks Jægerforbund kunne deltage i de tre debatmøder som blev afholdt i Terndrup, 
Års og i Ellidshøj, med deltagelse af cirka 60 medlemmer. 
Holdningen til at ændre netop disse to punkter, var blandt de fremmødte ikke til stede, hvilket set med mine 
øjne også er den rigtige afgørelse, da jeg mener at den nuværende struktur,med fordelingen af kredse og 
regioner tilgodeser både nærhedsprincippet i kredsene og arbejdet på regionsplan, der jo tager sig af 
arbejdet med koordinatorerne og afholdelse af regionsarrangementer. 
 Der er blevet lavet et sammendrag af de tre møder, som vil blive fremlagt på kredsmødet d. 12 februar 
2003. Dette skal så vedtages med de ændringer der kan blive enighed om, og derefter skal resultatet heraf 
arbejdes sammen med det resultat som de når frem til oppe i kreds 1 og fremlægges på regionsmødet d. 15 
marts 2003 til vedtagelse her. Derefter er det meningen at det skal fremlægges på repræsentantskabsmødet 
i Nyborg d 14 juni til enten vedtagelse eller forkastelse. Jeg vil bede jer om at møde op på kredsmødet, og 
støtte det resultat som de tre møder her i kreds 2 er kommet frem til, da det er her at alle medlemmer kan 
møde op og give deres mening til kende. Jeg håber på et stort fremmøde på kredsmødet. 
  
                                                                         Jørgen Balser Jakobsen   
 



Vigtige datoer for arrangementer i Kreds og Regionen 
 
Kredsmøde 12 februar på Ellidhøj Kro 
Regionsmøde 15 marts i Vejgård Hallen 
Repræsentantskabsmøde i Nyborg 14 juni 
Kreds og regionsskydning 24 maj i Støvring. 
  
Hilsen Jørgen 
 



Vildtaften på Ellidshøj Kro 
 
Aalborg og Omegns Jagtforening indbyder medlemmerne med deres koner, kærester eller bare en 
god jagtkammerat,  til en helt speciel kulinarisk oplevelse på Ellidshøj Kro, tirsdag den 28. januar 
2003 kl. 18.30. Per Christiansen som både er slagter og kok, har sammensat en meget spændende 
aften for os, med råvildt som tema. To stykker råvildt vil blive ophængt i krostuen, hvor Per vil 
demonstrerer, hvordan man udskære, udbener, snører forskellige udskæringer af rådyret.  Bagefter 
vil foreningen sælge Amerikansk lotteri, hvor vi trækker lod om de forskellige udskæringer. 
Efter at Per har demonstreret, hvordan et rådyr kan udskæres, sætter vi os til et veldækket bord, 
hvorefter der vil blive serveret rådyr tilberedt på mange forskellige måder. 
Alle deltagere modtager desuden en opskriftsamling, hvori Per Christiansens bedste opskrifter på 
rådyr er samlet. 
Pris pr. person er kr. 98,00 drikkevarer kan købes til meget fornuftige priser. 
Tilmelding som er helt nødvendig, inden den 21. januar 2003 til Henrik Terp 98 34 36 34 eller  på 
mail: terp@gvdnet.dk , så skynd dig vi har kun et begrænset antal pladser. 
 
Vi bringer her en forsmag på en af Per Christiansens opskrifter. 
 
 
Svampesuppe af vildt. 
(4 pers.) 
 
Ingredienser: 
500 g. svampe 
2 løg 
100 g. letsaltet stribet flæsk 
salt og peber 
1 l. vildtbouillon/suppe 
½ tdkf. basilikum 
(evt. 2 dl. fløde og lidt maizena) 
 
Fremgangsmåde: 
1. Svampene skylles hurtigt og aftørres i klæde eller køkkenrulle. Der kan anvendes 

forskellige typer svampe og gerne flere slags i samme suppe. 
2. Det stribede flæsk skæres i små tern og steges af i en gryde, til det har afgivet 

passende mængder fedtstof. Heri kommes løg og svampe, som steges let. 
3. Bouillon og basilikum tilsættes – det koger nogle minutter og smages til. 
4. Serveres i varme suppekopper, evt. med ristet toast. 
Suppen bliver absolut ikke ringere, hvis man tilsætter 2 dl. fløde og jævner den let med 
maizena. 
 
Henrik Terp 

mailto:terp@gvdnet.dk


www.a-o-j.dk
 
Der er desværre ikke sket så meget på vores hjemmeside de sidste halve år, men det bliver der lavet 
om på nu!! Vi har fået lavet en helt ny hjemmeside, med mange nye sider og en mere brugervenlig 
udformning. En aktivitetskalender som går ind og sletter allerede afholdte arrangementer helt 
automatisk. St. Restrup Skov får et par ekstra sider med plads til billeder af f.eks. skudte bukke eller  
af en flot vildtparade. 
Har du andre gode ideer til, hvad vores hjemmeside skal bruges til så tøv ikke med at skrive til: 
webmaster@a-o-j.dk . 
Hvis du har lyst til at få tilsendt et nyhedsbrev pr. mail kan du tilmelde dig på webmaster@a-o-j.dk  
og skriv nyhedsbrev, nyhedsbrevet vil blive udsendt efter behov, hyppigst i jagtsæsonen. 
I forbindelse med at vi har lavet hjemmesiden om, får alle bestyrelses- og udvalgsmedlemmer nye 
e-mailadresser. Alle e-mailadresser kommer til at ende med @a-o-j.dk,, du kan finde de nye e-
mailadresse på hjemmesiden. 
 
Henrik Terp 
webmaster 

http://www.a-o-j.dk/
mailto:webmaster@a-o-j.dk
mailto:webmaster@a-o-j.dk


Jagt- og fiskeributik i større lokaler 
 

Efter syv år under trange forhold i midtbyen, flytter Aalborg Jagt nu ud i Sydbyen til 
lokaler, der er næsten fem gange så store. Tirsdag den 28. januar åbner indehaver 
Bent Amstrup dørene til den ny forretning, men allerede dagen forinden er der 
åbningsreception, og her lander medlemmer af Jægerkorpset i faldskærm med den 
saks, som skal bruges til at klippe den røde snor. 
- I Møllegade havde vi 65 kvm butik. På Hobrovej 418 får vi 300 kvm, hvoraf de 250 
benyttes til butik, fortæller Bent Amstrup, som i og for sig ikke har været ked af 
placeringen midt i Aalborg, men manglende parkeringspladser til kunderne har gjort 
indkøbene af jagt- og lystfiskerudstyr vanskeligt. 
 
Parkering ved døren 
 
- Vi har købt den ejendom, som Dreisler Storkøb i sin tid havde sin første 
købmandsforretning i, og her har vi asfalteret haven, således at vi får 
parkeringspladser lige udenfor døren, siger Bent Amstrup, der gennem de seneste år 
har oplevet stor fremgang specielt på jagtsiden. 
Aalborg Jagt forhandler alt i beklædning og udstyr til både jagt og fiskeri. 
Forretningen sælger omkring 400 jagtvåben om året – hovedsageligt jagtgeværer og 
jagtrifler. Desuden er Aalborg Jagt en af Nordjyllands førende forhandlere af udstyr 
fra Zeiss – bl.a. kikkerter og kikkertsigter. 
- Selv om vi har forretning i Aalborg, har vi kunder fra hele Nordjylland, ja endda fra 
Århus kommer kunderne. Desuden sælger vi pr. postordre til Sjælland. 
Med det stærkt udvidet butiksareal bliver der også mulighed for at tage nye varer ind. 
- Det bliver specielt indenfor fiskegrej, for på jagtområdet findes der næsten ikke de 
produkter, som vi ikke har, fastslår Bent Amstrup. 
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