Jagtbobler
Som de fleste af foreningens medlemmer ved, har Aalborg og Omegns Jagtforening indkøbt 2
jagtbobler, samt en trailer som foreningens medlemmer gratis kan låne. Boblerne er udstyre med alt
det grej som er nødvendig for at få en vellykket dag på fjorden.
Hvis du er interesseret i at låne jagtboblerne skal du kontakte Tommy Pedersen på tlf. 98 297146 og
aftal nærmere om hvordan du låner dem.

Jægermarked for hele familien i Jægerhuset
Den 23. august kl. 14.00 - 18.00
I år vil vi prøve noget nyt med jægermarked, sammen med en familiedag. Vi
starter nogle store grill op så det er muligt at grille medbragt kød m.m. Husk
kød og tilbehør!!
Medbring gerne alt dit gamle brugte jagt- og fiskeudstyr denne dag, så vi kan
få et godt jægermarked ud af det.
På gensyn den 23. august!!
Poul Jacobsen

Kytterne
Hvis du gerne vil have et Kytterkort, så skal du indbetale kr. 200,00 på vedlagte girokort så hurtigt
som muligt. Når kassereren har modtaget din indbetaling fremsender han dit Kytterkort.
Du skal have et gyldigt Kytterkort for at kunne gå på jagt på Kytterne, girokvitteringen er altså ikke
nok.
Der vil i år blive foretaget jævnlige kontroller på Kytterne, så husk at få dit kytterkort med. Læg det
sammen med dit jagttegn og medlemsbevis.
Jeg vil gerne opfordre til at der bliver kørt langsomt på vejen op til P-pladsen på Kytternevej. Jo
hurtigere der bliver kørt, jo mere skal vejen repareres og det koster alt sammen.
Benny Sørensen

Skydevogn
Der vil igen i år blive afholdt en dag med skydevognen fra Danmarks Jægerforbund.
Dette arrangement er i år til lagt,lørdag d. 30 august kl. 9.00
Arrangementet vil blive afholdt med et hold både om formiddagen og om eftermiddagen,
hvis der er tilslutning til dette.
Hvis du skulle have fået lyst til at deltage i dette arrangement, skal du melde dig til
undertegnede.
Det vil blive undersøgt om dit gevær passer til dig, der er en laserpatron, som kan vise dig
lige præsis hvor dit gevær skyder,ligeledes vil der være et prøveskydningsstativ, hvor du
kan skyde med dine jagtpatroner for at se om de nu også sidder lige som du regner med.
Sidst men ikke mindst får du selvfølgelig også mulighed for at skyde til lerduer, for at
forbedre dine skydefærdigheder, og finde ud af hvor din begrænsning i skudafstand ligger,
dette er jo utroligt vigtigt i forbindelse med anskydningsproblematikken.
Skulle dette have vagt din interesse, kan du melde dig til hos undertegnede.
Jørgen Balser Jakobsen.

