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Generalforsamling
Tirsdag den 8. april 2003 kl. 19.00 i Jæger-
huset ved Gigantium med følgende dags-
orden:

1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af protokol fra sidste

generalforsamling.
3. Aflæggelse af beretning om forenin-

gens virke siden sidste ordinære gene-
ralforsamling.

4. Fremlæggelse af det reviderede års-
regnskab til godkendelse.

5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg

er Poul Jacobsen, Michael Larsen og
Jørn Petersen.

7. Valg af suppleanter.
8. Valg af 2 revisorer.
9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet, skal være
formanden i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingens afholdelse.
Foreningen vil være vært ved en kop kaffe
samt smørrebrød efter generalforsamlin-
gen.

Kredsmøde
Der blev afholdt kredsmøde i kreds 2 den
12 februar på Ellidshøj Kro. Alle der er
medlem i en forening under kreds 2, kun-
ne deltage i dette møde, og give deres
mening til kende.
Det blev denne aften besluttet hvad der
skulle sendes videre til regionsmødet,
omkring strukturmøderne der har været
afholdt her i kredsen, og det blev et sam-
mendrag af det der kom frem på de tre
strukturmøder.
Endvidere var der udskiftning på en enkelt
post i kredsbestyrelsen, da Else Nørgaard
ikke ønskede at modtage genvalg, i stedet
kom Bent Sørensen fra Støvring Jagtfore-
ning ind i bestyrelsen.
Der var i år deltagelse af 82 medlemmer
og det må vel siges at være ret pænt.
Skulle i ønske at komme i kontakt med en

En lille sjov historie
på en god jagtdag
Den 28 december besluttede Jørgen Balser
og Poul Jacobsen med søn Per Jacobsen at
tage turen til jagtterrænget i Øster Vrå. 
Været var dejligt men bidende koldt.
Vi havde 2 hunde med. Den ene var min
Tau og sønnen total håbløse og umulige
Kø… af en tror jeg nok labrador. 
Jeg skulle lede jagten og det gjorde jeg så
efter bedste evne. 
Til Jørgen Balser sagde jeg, at han skulle
prøve at stille sig bag mosen og jeg vil så
komme med hundene  igennem den. Det
skal lige siges at Jørgen og sønnen havde
rifler med og jeg selv gik med hagl.
Sønnen sendte jeg ud på en længere tur til
en slugt mellem 2 skovpartier.
Det skal lige indskydes at når jeg selv har
være af sted alene bla. på bukkejagt så
vælter jeg rundt i dyr alle vegne i slugten.
Det er bare at række hånden ud og plukke
løs af dem. Min kære ven Jørgen har før
stået på post i slugten uden at se noget, så
jeg ved ikke om han måske har været fal-
det i søvn men han har ihvertifald aldrig
set noget.
Nå, men jeg går så af sted med min hund
og så sønnens.
Der vises stor interesse  i skovkanten op til
mosen hvorefter labradoren er væk og jeg
opgiver efter en rum tid at vente på den.
Jeg gik videre bag om mosen hvor jeg
møder Jørgen som ikke har set noget. Jør-
gen siger til mig at han går op imod den
lille sø og jeg går uden om og tilbage mod
slugten hvor sønnen sidder. 
På vej mod slugten hører jeg et skud og
lister mig ned i slugten i den retning, hvor
der ikke måtte skydes. 100 meter nede af
slugten får jeg kontakt med Per som
næsten ikke ved hvilket ben han skulle stå
på. 50 meter fra ham lå der et dyr dødskudt
og han var næsten ikke til at tale med da
han svævede. 
Efter han har skudt dyret løber der et mere
over samme sted, men det skyder han ikke
på og jeg kan se at dyret har retning igen-
nem skoven mød Jørgen som sagde, han

ville stå klar oppe ved den lille sø.
Der skete intet og jeg så tilmed at dyret på
lang afstand havde retning mod det sted
Jørgen skulle stå.
Vi lod dyret ligge og gik gennem skoven
op til bilen kunne vi se at  Jørgen havde
travlt med at leje med Pers hund i stedet
for at stå på sin post. 
Han påstod godt nok at det var fordi hun-
den havde fundet ham og ville hellere leje
med ham end gå på jagt.
Jørgen havde heller ikke hørt skuddet og
var meget overrasket over at Per havde
skudt sit første dyr.
Vi kørte over til dyret og under Jørgens
vejledning fik Per også brækket dyret.
Nu er der jo tradition for at få en lille mær-
ke af blod i panden, når det er det første
dyr og jeg ved ikke helt hvad der skete,
men lige pludselig havde Per taget bad i
dyret indre regioner og var temmelig
meget  indsmurt i blod.
Men pyt Per var stolt og det dyr glemmer
han aldrig.
Vi kørte hjem eller rettere vi skulle lige
have en øl efter disse trængsler. Øllet oi
bilen var frosset så  Per blev med blod i
hele hovedet sendt ind i den lokale brugs
efter øl. 
Jeg ved ikke hvad der skete i brugsen, men
jeg kan godt gøre mig nogle tanker over
hvad de har tænkt.
Det var næsten slut på en god dag og nu
var det bare hjem til Gitte som havde lavet
et festmålttid til os. Nogle af jer kender
Gitte og ved også at hende kunde man fin-
de på at vælge bare pga. af hendes
madpakker.
Til sidst tak for en god dag og tak til mine
jagtkammerater som jeg har været på jagt
med, i den nylig afsluttende sæson og tak
for at i med til at gøre jagterne til noget
særlig.

Poul

www.a-o-j.dk
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fra kredsbestyrelsen kan navne og adres-
ser, samt emailadresser finder på regionens
hjemmeside, som du kan finde på her:
www.sitecenter.dk/antennelaug/hjemmesi-
de/.

Med Jægerhilsen
Jørgen Balser

Jubilarer
Medlemmer der har eller har haft jubilæum siden sidste uddeling.

25 år’s jubilarer:
Medl. Nr. Navn Indmeldt den
0226-051717 Finn Holst Andersen, Aalborg 23.10.1976
0226-059435 Palle Fjeldgård, Saltum 08.09.1977
0226-053153 Jan Andreasen, Klarup 14.10.1977
0226-058675 Preben Egebo, Saltum 02.06.1978
0226-060992 Anders Hammer, Vodskov 31.03.1978
0226-065800 Poul Jacobsen, Aalborg 05.10.1978
0226-069260 Tim Jensen, Nibe 06.06.1977
0226-076073 Brian Lichon, Nørresundby 08.08.1977
0226-079594 David Nexø, Aalborg 25.07.1977
0226-085807 Michael Pedersen, Vadum 16.08.1978
0226-086341 Tommy Pedersen, Nørresundby 13.09.1977
0226-051873 Hans P. Andersen, Nørresundby 04.08.1975
0226-056224 Henning Christensen, Svenstrup 26.08.1975
0226-060069 Bent Frøstrup, Vestbjerg 31.07.1975
0226-073017 Frode Kristensen, Aalborg 20.07.1974
0226-077507 Rudi Madsen, Svenstrup 18.04.1974
0226-089823 Carlo Ry, Svenstrup 26.05.1975
0226-095840 Karl-Henrik Woldum, Aabybro 21.07.1975

40 år’s jubilarer:
0226-082545 Tonny Nielsen, Sulsted 01.08.1961
0226-092363 Børge Sørensen, Nørresundby 22.07.1960
0226-087365 Poul C. Petersen, Aalborg 01.04.1960

50 år’s jubilarer:
0226-059736 Georg Frederiksen, Vadum 20.08.1949
0226-055877 Børge Christensen, Aalborg 19.07.1949
0226-052392 Leif Holst Andersen, Aalborg 01.01.1953

udfordringer, og måske nye tanker der skal
tænkes, det er altid spændende at se hvad
Diana har i sine tanker til os.

Reslab

Elgjagt i Sverige
Det er altid dejligt, at komme til Sverige
enten det er sommer ferie eller det er en
jagttur.
Det var anden gang jeg skulle på elgjagt i
Sverige. Første tur var en flot tur, med
masser af sne, stille vejr og solskin. Vi så
9 elge, men det var ikke ligesådan at kom-
me på skudhold.
Så efter 5 dages koncentreret jagt var vi
nød til at køre hjem, uden at få elgkød i
fryseren. 

Denne gang skulle det være anderledes. Vi
havde kun 2 jagtdage, så der ville ikke bli-
ve meget tid til, at spise & sove. Jeg havde
min gode ven Casper Henriksen med og vi
havde gået og sat hinanden op, så vi var
helt klar da vi ankom til jagtområdet kl.
03.00 fredag morgen. Den første dag blev
der ikke skudt elg. Der blev til gengæld set
en del elge og der blev da også skudt 3
rådyr. Det blev lørdag morgen og alle
mand var tidligt oppe. morgen maden var
som sædvanlig æg,ristet pølser, friskbagt
rundstykker og kaffe. Da det blev lyst var
alle mand sat på post. Der blev set en del
rådyr men ingen elge. Der blev derimod
set en masse fod og fald efter elg. Vi var
selvfølgelige tændte da vi startede med det
første drev.
Det er så smart i dette jagt laug at alle har
radio med øresnegl, så man hele tiden kan
følge med i hvad der sker. Der blev meldt
helt frisk fald efter elg og 2 min senere
kommer der en elgko med kalv for. Det
bliver Tommy som fik chancen og han
træffer da også med første skud. Det var en
flot tyrekalv. Efter en hurtigt omgang Kap-
tajn Morgan beslutter vi at starte næste
drev, der var ikke tid til middagsmad. Jeg
får en rigtigt god post i en lysning i sko-
ven.
Der er vel ca. 200 m  rundt i lysningen og

hochsitzen står i midten. Da der var drevet
i 30 min kom meldingen over radioen _
Frisk elg fald midt for_ det var lige der
hvor jeg sad. Øre og øjne var 100% åbne
og klar. Pludseligt kommer en elgko
løbende ud i lysningen. Den stopper på
100m for at oriterrer sig. Den står perfekt
med siden til, så jeg tager sigte og afgiver
skud.
Der sker ingen ting, slet ingen ting. Jeg bli-
ver lidt nervøs, kan det være rigtigt, at den
ikke er ramt. Jeg afgiver skud nr. 2 og nu
kan man se på elgkoen, at den er ramt.
Men det er ikke sådan, at den begynder at
løbe eller hoppe . Den står bare og drejer
hovedet fra side til side. Så afgiver jeg 3 og
4 skud, nu tegner den, men den falder ikke
den begynder at gå tilbage til skoven. Jeg
har kun 1 skud tilbage i magasinet, så da
den vender sig efter ca. 20 m får den en
sidste kugle. Herefter gå den ned og er død
med det samme. Alt i alt varede hele ople-
velsen vel kun 2 min men det var nogle
helt utrolige spændende og nervepirrende
min.
Da jeg når frem til elgen kan jeg se at der
sider 4 skud lige i hjertet / leveren, det sid-
ste skud sider lavt i brystkassen. Jagten
blev afblæst og der var samling ved elgen.
Jeg skulle jo selv brække elgen, men det
var da en kæmpe opgave så jeg fik hjælp af
jagtlederen Henning Jensen, han fik sig så
til gengæld et billigt grin, da han efterføl-
gende smurte mig ind i blod i hele hove-
det.
Efter elgen var blevet brækket blev den
kørt tilbage til hytten, hvor den blev delt i
2 .Når man så sider foran pejsen om aften
fatter man ikke rigtigt hvad der er sket i
løbet af dagen.
Det hele havde været så spændende, at det
først er bagefter at man  kan bearbejde alle
indtrykkene. Så jeg vil sige, at dette har
været min største jagt oplevelse indtil dato.
Alt dette var dog ikke muligt uden en mas-
se _gamle _ jægere der kom med gode råd.
Så til alle deltagere vil jeg bare sige: Tak
for en forrygende tur og vi ses igen næste
gang.

Lars Nørgaard
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Tanker på en post!
Efter at være sat på post, og have hilst på
naboposterne, begynder tankerne at danne
sig oppe i ens hoved. Vil der komme vildt
for på denne post, hvad vil der eventuelt
komme, hvor vil det komme, vil det være
på forsvarlig skudafstand.Hvis der kom-
mer råvildt indenfor den busk eller det træ,
så er det forsvarligt at skyde, ligeledes
med en ræv, en hare kan godt få 5 meters
længere afstand, og en sneppe ved man jo
aldrig hvor kommer, pludselig er den der
bare, nogle gange ser man den i så god tid
og på så god afstand at man når at få afgi-
vet et skud til den, ja man står vel også
sommetider og tænker at hvis der kom to
lige over netop de træer der, ja så ville der
ikke være nogen undskyldning for at sky-
de forbi, nå men den situation har indtil
videre kun været en del af ens fantasi, men
måske en dag.

På sådan en post, kan man, hvis drevet
trækker lidt ud, måske huske at hende der-
hjemme fik nævnt noget om menuen til

aften, så kan man jo godt tænke at efter et
veltillavet aftensmåltid, måske med et glas
rødvin eller to til, så ved man allerede nu
at tv-avisen kan være lidt af en prøvelse,
uden at døse alt for meget hen.

Pludselig bliver man revet ud af sine tan-
ker, enten ved et skud i nærheden, eller ved
at der kommer et stykke vildt til en selv,
som man jo så lynhurtigt skal afgøre om
det er på skudhold eller ej? Enten det ene
eller det andet, så er det jo altid spænden-
de når en såt blæses af, om man selv har
nedlagt vildt, og ved at når man når sam-
lingsstedet, vil de alle lette på hatten og
ønske tillykke, som de gode jagtkammera-
ter de alle er, eller man selv løfter hatten
og siger tillykke til de heldige og dygtige
jægere, som har fået vildt på tasken.

Spændende er det jo i hvert fald altid at
høre hvorfor det måske ikke lykkedes
helt,men tæt på. Det er utroligt som jæge-
re altid har en god forklaring, eller måske
næsten en undskyldning klar på rede
hånd.Efter en kort pause går man videre til
næste såt, hvor der er nok en post med nye

Angående pramjagt
ved havet
Nyt Nyt Nyt
I sæsonen 02-03 blev jeg ringet op af Leif
Blauenfeldt, Han spurgte ganske enkelt
om foreningen manglede nogle lokkefug-
le. Jeg svarede at det vidste jeg ikke rigtigt,
da jeg ikke tager stilling til indkøb, før det
er vendt med en eller flere i bestyrelsen.
Leif sagde derefter at det var nogle "lok-
kere" han ville forære foreningen.
Jeg vil derfor gerne på foreningens vegne
sige tak til Leif, da han med sine lokkere,
har gjort det muligt, at tilbyde jagt i
havstokken, efter edderfugl, med edder-
fuglelokkere.
Vi modtog i alt 64 lokkefugle, så nu er det
blot at nævne ved bestilling af prammene,
om man ønsker dem rigget til enten fjord
eller hav.

Med jægerhilsen
Tommy Pedersen

Status for udlån af
foreningens pramme
Så gik sæsonen 2002-03
Den har på flere måder været en speciel
sæson for jagten i pram. Vejret og vand-
standen var i lang tid helt forkert, men det
tog dog ikke lysten fra de mange friske
jægere, der prøvede vores pramme i år.
Der har i år været mange nye ansigter,
både unge og mere erfarne (ældre), men
ens for dem alle er at de har glædet sig til
turen på fjorden. Det har specielt været fint
at så mange unge gutter har prøvet kræfter
med denne jagtform, da det  jo er dem, der
er fremtidens folk på fjorden, og det er jo
vigtigt at denne jagtform forbliver en
mulighed for fremtidens jægere.
Når jeg skriver at der har været mange nye
ansigter, er det ikke for at fremhæve de
nye unge jægere, men det er også dejligt at
se at ældre gutter tager "chancen" på fjor-
den. Selv har jeg haft æren af at have en
gammel ræv med på fjorden, ved flere lej-
ligheder. Han har med sine 59 år ikke haft

nogen særlig fjorderfaring tidligere, men
vores pramme har ikke alene vakt hans
interesse for denne jagtform, den har også
givet os et nyt medlem. Så alder bør ikke
sætte en grænse for springet på fjorden,
man skal blot kende sin begrænsning. Lad
dette være min opfordring i år, til at endnu
flere vil benytte prammene næste sæson.
Og så vender vi lige for en kort stund til-
bage til de mange gode oplevelser, der
garanteret har været derude. Prammene
har faktisk været benyttet 52 gange i løbet
af indeværende sæson, og der skal derfor
ikke den store matematiske eksamen til at
regne ud, at de er blevet brugt ca. hver 3
dag i hele sæsonen. Det synes jeg er virke-
lig godt, men der er stadig plads til flere
ture, så derfor unge, som gamle der ikke
allerede har prøvet eller gerne vil prøve
igen, gør jer klar til den kommende sæson.
Og skulle du være i tvivl om noget, er du
velkommen til at ringe, for at blive lidt
bedre klædt på.
Tak for en god sæson, og lad os håbe på en
sæson med flere nye ansigter. Snyd ikke
dig selv for denne oplevelse.

Med jægerhilsen
Tommy Pedersen

Knivkursus
Tirsdag den 14. januar startede foreningen
for første gang et knivkursus. Bestyrelsen
var blevet opfordret til at få et kursus op og
stå, men at der var så mange der viste
interesse for det, var noget af en overra-
skelse!! Freddi og Morten Knudstrup som
er eksperter i fremstilling af håndbyggede
knive, fortalte om klinger, skæftemateria-
le, skeder og meget andet. De fremmødte
kursusdeltagere studerede ivrigt, de med-
bragte kataloger og fagbøger med alle de
flotte knive. 
Alle deltagere fik bestilt lige den klinge og
det skæftetræ som de mente var til deres
drømmekniv.
Her halvanden måned efter starten af kur-
set, er knivene ved at tage form, nogle har
allerede to knive og er i fuld gang med at
lave skede til dem, men andre stadig pud-
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ser og sliber det bedste de har lært.
Det er spændende at stå på sidelinien, og
følge udviklingen helt fra bunden af, fra de
fik leveret klingerne og en træklods, til nu
hvor knivene har taget form og det kun er
småting der mangler før de har en flot,
håndlavet kniv.

Henrik Terp

Jagt udlejes!
Der er stadig ledige pladser i St.
Restrup Skov
320 tdl. skovjagt udlejes 10 min. kørsel fra
Aalborg, afskydning af råvildt, snepper,
ræve, fasaner og harer. Fri pürsch i buk-
kejagten - pris kr. 2100,00.
Udover ovennævnte får du en masse gode
jagtkammerater, mulighed for at deltage i
vildtpleje, hyggelige arbejdsdage, samt fri
duejagt i september måned.
Der tegnes maksimalt 40 anparter, og
anpartshavere fra sæsonen før, har fortrins-
ret til at forny deres anparter. Overskyden-
de anparter bliver derefter tilbudt til fore-
ningens øvrige medlemmer. Der er d.d. 1.
marts 2003, ledige anparter der kan teg-
nes af foreningens medlemmer.
Hvis du er interesserer i en anpart i St.
Restrup Skov, så ring eller mail til kasse-
reren og kom på ventelisten. Telefon 98 38
40 64 eller mail kasseren@a-o-j.dk

Hundetræning
Husk hundetræningen startede, lørdag den
8. marts, men hvis du ikke havde mulighed
for at komme den første gang, er det selv-
følgelig ikke for sent.
Du kan stadig nå at tilmelde dig ved Ben-
ny Sørensen.
Træningen foregår som tidligere år på ter-
rænet på Voerbjergvej i Nørresundby, og
koster stadig kun kr. 400,00 for hele sæso-
nen. 
Så hvis din hund trænger til lidt "afpuds-
ning", 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 hundeud-
valget, Benny Sørensen tlf. 98384064,
emails: knab-sorensen@privat.dk

Jagtsti
Søndag den 27 april 2003 
Hvorup kasserne ved riffelbanerne på Gl.
Hvorupvej afholdes der jagtsti.
Aalborg og Omegns er medarrangør og vi
bemander en post.
Der kan læses mere om dette arrangement
tid og pris på regionens hjemmeside, samt
der vil også blive annonceret i jæger under
regionen.

Poul Jacobsen

Tur til hjortebanen
Tur til hjortebanen I år er den 10 maj. Der
vil blive afholdt terrænskydning sammen
med safariklubben og der køres i private
biler, som fyldes op efter nærmere aftale.
Turen er i samarbejde med Aabybro jagt-
forening.  
Læs mere om arrangementet i jæger nr. 5.
Tilmelding til formanden 98155581

Poul Jacobsen

Mulig kreds- eller
regionsmester
søges!
(Men mindre kan også gøre det!) 
Til alle der kunne tænke sig at skyde kreds
og regionsskydning for Aalborg og
Omegns Jagtforening.
Nu nærmer tiden sig hvor der igen skal
afholdes kreds og regionsskydning, det er i
år lørdag d. 24 maj på Støvrings skydeba-
ne. Det drejer sig om jagtskydning, ( 40
duer ) så hvis der er nogle som kunne tæn-
ke sig at deltage i dette, bedes I venligst
rette henvendelse til undertegnede, således
at vi kan få afholdt en udtagelsesskydning,
dette skal jo helst ske i god tid inden
dagen. Håber på en stor interesse for dette
arrangement.

Med Jægerhilsen - Jørgen Balser 

Mølleplads 17 · 9000 Aalborg
Telefon 98 16 95 77 · Telefax 98 16 68 77

Dyreklinikken Svenstrup I/S

Dyrlægerne Ernst Andreasen
Kenneth Sandholdt og Morten Bak

Hobrovej 775, 9230 Svenstrup
Tidsbestilling og konsultation efter aftale:

Mandag 7.00-18.30, tirsdag-fredag 7.00-17.00
Dyrlægernes træffetid: 7.00-8.30

Døgnvagt 98 38 10 56
Moderne smådyrsklinik med artikler til hest, hund og kat

Sundhedsrådgivning i kvæg og svinebesætninger

Godkendt af Den danske Dyrlægeforening
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ser og sliber det bedste de har lært.
Det er spændende at stå på sidelinien, og
følge udviklingen helt fra bunden af, fra de
fik leveret klingerne og en træklods, til nu
hvor knivene har taget form og det kun er
småting der mangler før de har en flot,
håndlavet kniv.

Henrik Terp

Jagt udlejes!
Der er stadig ledige pladser i St.
Restrup Skov
320 tdl. skovjagt udlejes 10 min. kørsel fra
Aalborg, afskydning af råvildt, snepper,
ræve, fasaner og harer. Fri pürsch i buk-
kejagten - pris kr. 2100,00.
Udover ovennævnte får du en masse gode
jagtkammerater, mulighed for at deltage i
vildtpleje, hyggelige arbejdsdage, samt fri
duejagt i september måned.
Der tegnes maksimalt 40 anparter, og
anpartshavere fra sæsonen før, har fortrins-
ret til at forny deres anparter. Overskyden-
de anparter bliver derefter tilbudt til fore-
ningens øvrige medlemmer. Der er d.d. 1.
marts 2003, ledige anparter der kan teg-
nes af foreningens medlemmer.
Hvis du er interesserer i en anpart i St.
Restrup Skov, så ring eller mail til kasse-
reren og kom på ventelisten. Telefon 98 38
40 64 eller mail kasseren@a-o-j.dk

Hundetræning
Husk hundetræningen startede, lørdag den
8. marts, men hvis du ikke havde mulighed
for at komme den første gang, er det selv-
følgelig ikke for sent.
Du kan stadig nå at tilmelde dig ved Ben-
ny Sørensen.
Træningen foregår som tidligere år på ter-
rænet på Voerbjergvej i Nørresundby, og
koster stadig kun kr. 400,00 for hele sæso-
nen. 
Så hvis din hund trænger til lidt "afpuds-
ning", 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 hundeud-
valget, Benny Sørensen tlf. 98384064,
emails: knab-sorensen@privat.dk

Jagtsti
Søndag den 27 april 2003 
Hvorup kasserne ved riffelbanerne på Gl.
Hvorupvej afholdes der jagtsti.
Aalborg og Omegns er medarrangør og vi
bemander en post.
Der kan læses mere om dette arrangement
tid og pris på regionens hjemmeside, samt
der vil også blive annonceret i jæger under
regionen.

Poul Jacobsen

Tur til hjortebanen
Tur til hjortebanen I år er den 10 maj. Der
vil blive afholdt terrænskydning sammen
med safariklubben og der køres i private
biler, som fyldes op efter nærmere aftale.
Turen er i samarbejde med Aabybro jagt-
forening.  
Læs mere om arrangementet i jæger nr. 5.
Tilmelding til formanden 98155581

Poul Jacobsen

Mulig kreds- eller
regionsmester
søges!
(Men mindre kan også gøre det!) 
Til alle der kunne tænke sig at skyde kreds
og regionsskydning for Aalborg og
Omegns Jagtforening.
Nu nærmer tiden sig hvor der igen skal
afholdes kreds og regionsskydning, det er i
år lørdag d. 24 maj på Støvrings skydeba-
ne. Det drejer sig om jagtskydning, ( 40
duer ) så hvis der er nogle som kunne tæn-
ke sig at deltage i dette, bedes I venligst
rette henvendelse til undertegnede, således
at vi kan få afholdt en udtagelsesskydning,
dette skal jo helst ske i god tid inden
dagen. Håber på en stor interesse for dette
arrangement.

Med Jægerhilsen - Jørgen Balser 

Mølleplads 17 · 9000 Aalborg
Telefon 98 16 95 77 · Telefax 98 16 68 77

Dyreklinikken Svenstrup I/S

Dyrlægerne Ernst Andreasen
Kenneth Sandholdt og Morten Bak

Hobrovej 775, 9230 Svenstrup
Tidsbestilling og konsultation efter aftale:

Mandag 7.00-18.30, tirsdag-fredag 7.00-17.00
Dyrlægernes træffetid: 7.00-8.30

Døgnvagt 98 38 10 56
Moderne smådyrsklinik med artikler til hest, hund og kat

Sundhedsrådgivning i kvæg og svinebesætninger

Godkendt af Den danske Dyrlægeforening
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Tanker på en post!
Efter at være sat på post, og have hilst på
naboposterne, begynder tankerne at danne
sig oppe i ens hoved. Vil der komme vildt
for på denne post, hvad vil der eventuelt
komme, hvor vil det komme, vil det være
på forsvarlig skudafstand.Hvis der kom-
mer råvildt indenfor den busk eller det træ,
så er det forsvarligt at skyde, ligeledes
med en ræv, en hare kan godt få 5 meters
længere afstand, og en sneppe ved man jo
aldrig hvor kommer, pludselig er den der
bare, nogle gange ser man den i så god tid
og på så god afstand at man når at få afgi-
vet et skud til den, ja man står vel også
sommetider og tænker at hvis der kom to
lige over netop de træer der, ja så ville der
ikke være nogen undskyldning for at sky-
de forbi, nå men den situation har indtil
videre kun været en del af ens fantasi, men
måske en dag.

På sådan en post, kan man, hvis drevet
trækker lidt ud, måske huske at hende der-
hjemme fik nævnt noget om menuen til

aften, så kan man jo godt tænke at efter et
veltillavet aftensmåltid, måske med et glas
rødvin eller to til, så ved man allerede nu
at tv-avisen kan være lidt af en prøvelse,
uden at døse alt for meget hen.

Pludselig bliver man revet ud af sine tan-
ker, enten ved et skud i nærheden, eller ved
at der kommer et stykke vildt til en selv,
som man jo så lynhurtigt skal afgøre om
det er på skudhold eller ej? Enten det ene
eller det andet, så er det jo altid spænden-
de når en såt blæses af, om man selv har
nedlagt vildt, og ved at når man når sam-
lingsstedet, vil de alle lette på hatten og
ønske tillykke, som de gode jagtkammera-
ter de alle er, eller man selv løfter hatten
og siger tillykke til de heldige og dygtige
jægere, som har fået vildt på tasken.

Spændende er det jo i hvert fald altid at
høre hvorfor det måske ikke lykkedes
helt,men tæt på. Det er utroligt som jæge-
re altid har en god forklaring, eller måske
næsten en undskyldning klar på rede
hånd.Efter en kort pause går man videre til
næste såt, hvor der er nok en post med nye

Angående pramjagt
ved havet
Nyt Nyt Nyt
I sæsonen 02-03 blev jeg ringet op af Leif
Blauenfeldt, Han spurgte ganske enkelt
om foreningen manglede nogle lokkefug-
le. Jeg svarede at det vidste jeg ikke rigtigt,
da jeg ikke tager stilling til indkøb, før det
er vendt med en eller flere i bestyrelsen.
Leif sagde derefter at det var nogle "lok-
kere" han ville forære foreningen.
Jeg vil derfor gerne på foreningens vegne
sige tak til Leif, da han med sine lokkere,
har gjort det muligt, at tilbyde jagt i
havstokken, efter edderfugl, med edder-
fuglelokkere.
Vi modtog i alt 64 lokkefugle, så nu er det
blot at nævne ved bestilling af prammene,
om man ønsker dem rigget til enten fjord
eller hav.

Med jægerhilsen
Tommy Pedersen

Status for udlån af
foreningens pramme
Så gik sæsonen 2002-03
Den har på flere måder været en speciel
sæson for jagten i pram. Vejret og vand-
standen var i lang tid helt forkert, men det
tog dog ikke lysten fra de mange friske
jægere, der prøvede vores pramme i år.
Der har i år været mange nye ansigter,
både unge og mere erfarne (ældre), men
ens for dem alle er at de har glædet sig til
turen på fjorden. Det har specielt været fint
at så mange unge gutter har prøvet kræfter
med denne jagtform, da det  jo er dem, der
er fremtidens folk på fjorden, og det er jo
vigtigt at denne jagtform forbliver en
mulighed for fremtidens jægere.
Når jeg skriver at der har været mange nye
ansigter, er det ikke for at fremhæve de
nye unge jægere, men det er også dejligt at
se at ældre gutter tager "chancen" på fjor-
den. Selv har jeg haft æren af at have en
gammel ræv med på fjorden, ved flere lej-
ligheder. Han har med sine 59 år ikke haft

nogen særlig fjorderfaring tidligere, men
vores pramme har ikke alene vakt hans
interesse for denne jagtform, den har også
givet os et nyt medlem. Så alder bør ikke
sætte en grænse for springet på fjorden,
man skal blot kende sin begrænsning. Lad
dette være min opfordring i år, til at endnu
flere vil benytte prammene næste sæson.
Og så vender vi lige for en kort stund til-
bage til de mange gode oplevelser, der
garanteret har været derude. Prammene
har faktisk været benyttet 52 gange i løbet
af indeværende sæson, og der skal derfor
ikke den store matematiske eksamen til at
regne ud, at de er blevet brugt ca. hver 3
dag i hele sæsonen. Det synes jeg er virke-
lig godt, men der er stadig plads til flere
ture, så derfor unge, som gamle der ikke
allerede har prøvet eller gerne vil prøve
igen, gør jer klar til den kommende sæson.
Og skulle du være i tvivl om noget, er du
velkommen til at ringe, for at blive lidt
bedre klædt på.
Tak for en god sæson, og lad os håbe på en
sæson med flere nye ansigter. Snyd ikke
dig selv for denne oplevelse.

Med jægerhilsen
Tommy Pedersen

Knivkursus
Tirsdag den 14. januar startede foreningen
for første gang et knivkursus. Bestyrelsen
var blevet opfordret til at få et kursus op og
stå, men at der var så mange der viste
interesse for det, var noget af en overra-
skelse!! Freddi og Morten Knudstrup som
er eksperter i fremstilling af håndbyggede
knive, fortalte om klinger, skæftemateria-
le, skeder og meget andet. De fremmødte
kursusdeltagere studerede ivrigt, de med-
bragte kataloger og fagbøger med alle de
flotte knive. 
Alle deltagere fik bestilt lige den klinge og
det skæftetræ som de mente var til deres
drømmekniv.
Her halvanden måned efter starten af kur-
set, er knivene ved at tage form, nogle har
allerede to knive og er i fuld gang med at
lave skede til dem, men andre stadig pud-
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fra kredsbestyrelsen kan navne og adres-
ser, samt emailadresser finder på regionens
hjemmeside, som du kan finde på her:
www.sitecenter.dk/antennelaug/hjemmesi-
de/.

Med Jægerhilsen
Jørgen Balser

Jubilarer
Medlemmer der har eller har haft jubilæum siden sidste uddeling.

25 år’s jubilarer:
Medl. Nr. Navn Indmeldt den
0226-051717 Finn Holst Andersen, Aalborg 23.10.1976
0226-059435 Palle Fjeldgård, Saltum 08.09.1977
0226-053153 Jan Andreasen, Klarup 14.10.1977
0226-058675 Preben Egebo, Saltum 02.06.1978
0226-060992 Anders Hammer, Vodskov 31.03.1978
0226-065800 Poul Jacobsen, Aalborg 05.10.1978
0226-069260 Tim Jensen, Nibe 06.06.1977
0226-076073 Brian Lichon, Nørresundby 08.08.1977
0226-079594 David Nexø, Aalborg 25.07.1977
0226-085807 Michael Pedersen, Vadum 16.08.1978
0226-086341 Tommy Pedersen, Nørresundby 13.09.1977
0226-051873 Hans P. Andersen, Nørresundby 04.08.1975
0226-056224 Henning Christensen, Svenstrup 26.08.1975
0226-060069 Bent Frøstrup, Vestbjerg 31.07.1975
0226-073017 Frode Kristensen, Aalborg 20.07.1974
0226-077507 Rudi Madsen, Svenstrup 18.04.1974
0226-089823 Carlo Ry, Svenstrup 26.05.1975
0226-095840 Karl-Henrik Woldum, Aabybro 21.07.1975

40 år’s jubilarer:
0226-082545 Tonny Nielsen, Sulsted 01.08.1961
0226-092363 Børge Sørensen, Nørresundby 22.07.1960
0226-087365 Poul C. Petersen, Aalborg 01.04.1960

50 år’s jubilarer:
0226-059736 Georg Frederiksen, Vadum 20.08.1949
0226-055877 Børge Christensen, Aalborg 19.07.1949
0226-052392 Leif Holst Andersen, Aalborg 01.01.1953

udfordringer, og måske nye tanker der skal
tænkes, det er altid spændende at se hvad
Diana har i sine tanker til os.

Reslab

Elgjagt i Sverige
Det er altid dejligt, at komme til Sverige
enten det er sommer ferie eller det er en
jagttur.
Det var anden gang jeg skulle på elgjagt i
Sverige. Første tur var en flot tur, med
masser af sne, stille vejr og solskin. Vi så
9 elge, men det var ikke ligesådan at kom-
me på skudhold.
Så efter 5 dages koncentreret jagt var vi
nød til at køre hjem, uden at få elgkød i
fryseren. 

Denne gang skulle det være anderledes. Vi
havde kun 2 jagtdage, så der ville ikke bli-
ve meget tid til, at spise & sove. Jeg havde
min gode ven Casper Henriksen med og vi
havde gået og sat hinanden op, så vi var
helt klar da vi ankom til jagtområdet kl.
03.00 fredag morgen. Den første dag blev
der ikke skudt elg. Der blev til gengæld set
en del elge og der blev da også skudt 3
rådyr. Det blev lørdag morgen og alle
mand var tidligt oppe. morgen maden var
som sædvanlig æg,ristet pølser, friskbagt
rundstykker og kaffe. Da det blev lyst var
alle mand sat på post. Der blev set en del
rådyr men ingen elge. Der blev derimod
set en masse fod og fald efter elg. Vi var
selvfølgelige tændte da vi startede med det
første drev.
Det er så smart i dette jagt laug at alle har
radio med øresnegl, så man hele tiden kan
følge med i hvad der sker. Der blev meldt
helt frisk fald efter elg og 2 min senere
kommer der en elgko med kalv for. Det
bliver Tommy som fik chancen og han
træffer da også med første skud. Det var en
flot tyrekalv. Efter en hurtigt omgang Kap-
tajn Morgan beslutter vi at starte næste
drev, der var ikke tid til middagsmad. Jeg
får en rigtigt god post i en lysning i sko-
ven.
Der er vel ca. 200 m  rundt i lysningen og

hochsitzen står i midten. Da der var drevet
i 30 min kom meldingen over radioen _
Frisk elg fald midt for_ det var lige der
hvor jeg sad. Øre og øjne var 100% åbne
og klar. Pludseligt kommer en elgko
løbende ud i lysningen. Den stopper på
100m for at oriterrer sig. Den står perfekt
med siden til, så jeg tager sigte og afgiver
skud.
Der sker ingen ting, slet ingen ting. Jeg bli-
ver lidt nervøs, kan det være rigtigt, at den
ikke er ramt. Jeg afgiver skud nr. 2 og nu
kan man se på elgkoen, at den er ramt.
Men det er ikke sådan, at den begynder at
løbe eller hoppe . Den står bare og drejer
hovedet fra side til side. Så afgiver jeg 3 og
4 skud, nu tegner den, men den falder ikke
den begynder at gå tilbage til skoven. Jeg
har kun 1 skud tilbage i magasinet, så da
den vender sig efter ca. 20 m får den en
sidste kugle. Herefter gå den ned og er død
med det samme. Alt i alt varede hele ople-
velsen vel kun 2 min men det var nogle
helt utrolige spændende og nervepirrende
min.
Da jeg når frem til elgen kan jeg se at der
sider 4 skud lige i hjertet / leveren, det sid-
ste skud sider lavt i brystkassen. Jagten
blev afblæst og der var samling ved elgen.
Jeg skulle jo selv brække elgen, men det
var da en kæmpe opgave så jeg fik hjælp af
jagtlederen Henning Jensen, han fik sig så
til gengæld et billigt grin, da han efterføl-
gende smurte mig ind i blod i hele hove-
det.
Efter elgen var blevet brækket blev den
kørt tilbage til hytten, hvor den blev delt i
2 .Når man så sider foran pejsen om aften
fatter man ikke rigtigt hvad der er sket i
løbet af dagen.
Det hele havde været så spændende, at det
først er bagefter at man  kan bearbejde alle
indtrykkene. Så jeg vil sige, at dette har
været min største jagt oplevelse indtil dato.
Alt dette var dog ikke muligt uden en mas-
se _gamle _ jægere der kom med gode råd.
Så til alle deltagere vil jeg bare sige: Tak
for en forrygende tur og vi ses igen næste
gang.

Lars Nørgaard
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Foreningens adresser:

FORMAND
Poul Jacobsen, Tranumparken 29
9220 Aalborg Øst, tlf. 98 15 55 25
Mobil 24 67 55 81
E-mail: jyskkranservice@get2net.dk

NÆSTFORMAND
Michael Larsen, Offerlunden 15 B
9230 Svenstrup J, tlf. 98 38 11 79
E-mail: fie@home1.gvdnet.dk

KASSERER
Benny Sørensen, Hedeageren 24
9230 Svenstrup, tlf. 98 38 40 64
E-mail: knab-sorensen@privat.dk

SEKRETÆR
Svend Aage Poulsen, Sportvænget 3
9230 Svenstrup J, tlf. 98 38 90 46
E-mail: svendaage@e-far.dk

BESTYRELSESMEDLEMMER
Jørn Petersen, Stubberubvej 22
9520 Skørping, tlf. 98 37 53 06
E-mail: mejsekassen@petersen.mail.dk

Jørgen Balser Jakobsen, Romdrupvej 102
9270 Klarup, tlf. 98 32 64 40
E-mail: balser@jakobsen.mail.dk

Henrik Terp, Leharparken 22, Frejlev
9200 Aalborg SV, tlf. 98 34 36 34
E-mail: terp@gvdnet.dk

Riffeludvalg:
Poul Jacobsen, Jørgen Balser Jakobsen,
Gunnar Pedersen, tlf. 98 17 81 75
Kem Nielsen, tlf. 40 51 22 31
René Andersen, tlf. 98 17 76 96

Hundeudvalg:
Benny Sørensen,
Brian Lichon, tlf. 98 17 23 12,
Casper Henriksen, tlf. 98 34 38 70
Carl Carstens, tlf. 98 14 26 28

Film og foredrag:
Jørn Petersen, Svend Aage Poulsen

Bladudvalg:
Henrik Terp, ansvarshavende redaktør

Deadline Forventet udsendelse
Nr. 2 - 1. marts 15. marts
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Generalforsamling
Tirsdag den 8. april 2003 kl. 19.00 i Jæger-
huset ved Gigantium med følgende dags-
orden:

1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af protokol fra sidste

generalforsamling.
3. Aflæggelse af beretning om forenin-

gens virke siden sidste ordinære gene-
ralforsamling.

4. Fremlæggelse af det reviderede års-
regnskab til godkendelse.

5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg

er Poul Jacobsen, Michael Larsen og
Jørn Petersen.

7. Valg af suppleanter.
8. Valg af 2 revisorer.
9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet, skal være
formanden i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingens afholdelse.
Foreningen vil være vært ved en kop kaffe
samt smørrebrød efter generalforsamlin-
gen.

Kredsmøde
Der blev afholdt kredsmøde i kreds 2 den
12 februar på Ellidshøj Kro. Alle der er
medlem i en forening under kreds 2, kun-
ne deltage i dette møde, og give deres
mening til kende.
Det blev denne aften besluttet hvad der
skulle sendes videre til regionsmødet,
omkring strukturmøderne der har været
afholdt her i kredsen, og det blev et sam-
mendrag af det der kom frem på de tre
strukturmøder.
Endvidere var der udskiftning på en enkelt
post i kredsbestyrelsen, da Else Nørgaard
ikke ønskede at modtage genvalg, i stedet
kom Bent Sørensen fra Støvring Jagtfore-
ning ind i bestyrelsen.
Der var i år deltagelse af 82 medlemmer
og det må vel siges at være ret pænt.
Skulle i ønske at komme i kontakt med en

En lille sjov historie
på en god jagtdag
Den 28 december besluttede Jørgen Balser
og Poul Jacobsen med søn Per Jacobsen at
tage turen til jagtterrænget i Øster Vrå. 
Været var dejligt men bidende koldt.
Vi havde 2 hunde med. Den ene var min
Tau og sønnen total håbløse og umulige
Kø… af en tror jeg nok labrador. 
Jeg skulle lede jagten og det gjorde jeg så
efter bedste evne. 
Til Jørgen Balser sagde jeg, at han skulle
prøve at stille sig bag mosen og jeg vil så
komme med hundene  igennem den. Det
skal lige siges at Jørgen og sønnen havde
rifler med og jeg selv gik med hagl.
Sønnen sendte jeg ud på en længere tur til
en slugt mellem 2 skovpartier.
Det skal lige indskydes at når jeg selv har
være af sted alene bla. på bukkejagt så
vælter jeg rundt i dyr alle vegne i slugten.
Det er bare at række hånden ud og plukke
løs af dem. Min kære ven Jørgen har før
stået på post i slugten uden at se noget, så
jeg ved ikke om han måske har været fal-
det i søvn men han har ihvertifald aldrig
set noget.
Nå, men jeg går så af sted med min hund
og så sønnens.
Der vises stor interesse  i skovkanten op til
mosen hvorefter labradoren er væk og jeg
opgiver efter en rum tid at vente på den.
Jeg gik videre bag om mosen hvor jeg
møder Jørgen som ikke har set noget. Jør-
gen siger til mig at han går op imod den
lille sø og jeg går uden om og tilbage mod
slugten hvor sønnen sidder. 
På vej mod slugten hører jeg et skud og
lister mig ned i slugten i den retning, hvor
der ikke måtte skydes. 100 meter nede af
slugten får jeg kontakt med Per som
næsten ikke ved hvilket ben han skulle stå
på. 50 meter fra ham lå der et dyr dødskudt
og han var næsten ikke til at tale med da
han svævede. 
Efter han har skudt dyret løber der et mere
over samme sted, men det skyder han ikke
på og jeg kan se at dyret har retning igen-
nem skoven mød Jørgen som sagde, han

ville stå klar oppe ved den lille sø.
Der skete intet og jeg så tilmed at dyret på
lang afstand havde retning mod det sted
Jørgen skulle stå.
Vi lod dyret ligge og gik gennem skoven
op til bilen kunne vi se at  Jørgen havde
travlt med at leje med Pers hund i stedet
for at stå på sin post. 
Han påstod godt nok at det var fordi hun-
den havde fundet ham og ville hellere leje
med ham end gå på jagt.
Jørgen havde heller ikke hørt skuddet og
var meget overrasket over at Per havde
skudt sit første dyr.
Vi kørte over til dyret og under Jørgens
vejledning fik Per også brækket dyret.
Nu er der jo tradition for at få en lille mær-
ke af blod i panden, når det er det første
dyr og jeg ved ikke helt hvad der skete,
men lige pludselig havde Per taget bad i
dyret indre regioner og var temmelig
meget  indsmurt i blod.
Men pyt Per var stolt og det dyr glemmer
han aldrig.
Vi kørte hjem eller rettere vi skulle lige
have en øl efter disse trængsler. Øllet oi
bilen var frosset så  Per blev med blod i
hele hovedet sendt ind i den lokale brugs
efter øl. 
Jeg ved ikke hvad der skete i brugsen, men
jeg kan godt gøre mig nogle tanker over
hvad de har tænkt.
Det var næsten slut på en god dag og nu
var det bare hjem til Gitte som havde lavet
et festmålttid til os. Nogle af jer kender
Gitte og ved også at hende kunde man fin-
de på at vælge bare pga. af hendes
madpakker.
Til sidst tak for en god dag og tak til mine
jagtkammerater som jeg har været på jagt
med, i den nylig afsluttende sæson og tak
for at i med til at gøre jagterne til noget
særlig.

Poul

www.a-o-j.dk

AOJ - 2-2003  05/03/03  15:41  Side 3



98 12 04 77
Gørtlervej 1 · 9000 Aalborg

KONSERVATOR KIM SKJØDT HANSEN
LETVADVEJ 100 - 9200 AALBORG SV

TELEFON 98 18 12 78

PALADSPASSAGEN
BISPENSGADE 10 · 9100 AALBORG

TLF. 98 13 20 98

AOJ - 2-2003  05/03/03  15:41  Side 2



Postbesørget blad:
8245/ARC
50855

Medlemsblad for Aalborg og Omegns Jagtforening

Nr. 1 Januar 2003 6. årgang

Lars Nørgaard på elg-jagt

Knive tager form

Lars Nørgaard på elg-jagt

AOJ - 2-2003  05/03/03  15:40  Side 1


