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På fisketur med det gode skib TINDUR af Hanstholm
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Vi
Vi har
har jagtet
jagtet gode
gode tilbud
tilbud
STØVLER

Jagtstøvle
fra laksen
100% vandtæt-åndbart.
Stærk sål med absorberende
indlæg.
KUN

NYHED!

799;

KIKKERT

Kvalitets kikkert
JAGT- & FRITIDSSÆT
Seeland Jakke og buks
i microfiber. Åndbart
vand- og vindtæt
SÆTPRIS

798;

Albinar 10x40 el. 8x32. Bak 4
prismer. Fuld multicoating.
Superskarp og elegant, incl.
taske og rem
Før 1.669;
KUN

799;
VÅBEN

Stort udvalg f.eks.

Baikal
JAGTSÆT

Harkila jagtsæt
Med gore-tex. 100%
vandtæt. Når kun det
bedste er godt nok.
Før 4.598,KUN

2.500;

o/u cal 12/76
Før 3.995,NU KUN

2.500;

Churchill

o/u cal 12/76. Sing trig/
ejektor
Før 5.699;
NU KUN

4.500;

Maren Turisgade 6 · 9000 Aalborg · Tlf. 9813 9400 · www.jaegeren-og-lystfiskeren.dk
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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, Ellidshøj Banevej 27
9230 Svenstrup J, tlf. 98 38 11 79
E-mail: larsen-michael@get2net.dk
KASSERER
Benny Sørensen, Hedeageren 24
9230 Svenstrup, tlf. 98 38 40 64
E-mail: knab-sorensen@privat.dk
SEKRETÆR
Svend Aage Poulsen, Sportsvænget 3
9230 Svenstrup J, tlf. 98 38 90 46
E-mail: svendaagee@e-far.dk
BESTYRELSESMEDLEMMER
Brian Lichon, Byageren 11
9400 Nørresundby, tlf. 98 17 23 12
E-mail: lichon@post10.tele.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
Riffeludvalget:
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
Peter Petersen, tlf. 98 14 28 28
Hundeudvalg:
Benny Sørensen, tlf. 98 38 40 64
Brian Lichon, tlf. 98 17 23 12
Casper Henriksen, tlf. 98 34 38 70
Carl Carstens, tlf. 98 14 26 28
Film of foredrag:
Brian Lichon, Svend Aage Poulsen
Bladudvalg:
Henrik Terp, ansvarshavende redaktør
Deadline
Nr. 5 – 1. marts

Forventet udsendelse
15. marts

Som noget nyt vil formanden
have ordet i omegnsjægeren
og her vil jeg nævne nogle af
de tiltag der forgår i foreningen både med hensyn til
aktiviteter og nyheder.
En af nyhederne er at, vi er
ved at k≤øbe et komplet ladeudstyr til riffelpatroner, da
dette er blevet en stor aktivitet
blandt vore riffelskytter. Det
bliver således, at alle der har
gennem gået et lade kursus kan nu henvende sig til
riffeludvalget og her er det specielt Kem Nielsen og
Réne Andersen, som står for det praktiske og
tekniske. Det eneste krav til skytterne er at de skal
omkring våbenkontoret og have en påtegning på
deres tilladelse, om at der lades på adresse i jægerhuset.
Det er selvfølgelig også tilladt, at komme og se på.
Det kunne være, at interessen for at lade selv, kunne
komme på tale, når medlemmerne ikke selv skal ud
og købe dyrt værktøj. Der vil komme mere i bladet
om dette når aktiviteten er i gang.
Er der andre der har lyst til at tage nogle aktiviteter
op, kan i bare henvende jer til bestyrelsen.
Foreningen har også købt en anpart i St. Restrup
Skov som vil blive brugt til at invitere de støtter som
foreningen har, samt nye jægere og kursister.
På den første jagt havde vi en helt ny jæger med som
hedder Pernille. Pernille havde en god dag i skoven
og var meget glad for tilbudet.
Vi har efterfølgende bla. sendt invitationer ud til Hans
Flou og Esben Buck samt nogle af vores andre kursister som desværre måtte melde afbud pga. af anden
aktivitet.
Klavs Godiksen takkede ja og var så med på den jagt
som vi havde den 15 november.
Den 7 december er vildtkonsulent Ivar Høst inviteret.
Som noget nyt har vi også en jagttegnlærer i vores
forening som vi vil gøre brug af. Det er Jan kristersen,
som i år har 4 jagttegn kurser kørende Bestyrelsen har
så en aftale med Jan om at vi engang i Februar/marts
måned vil besøge holdene, hvor vi vil fortælle lidt
om jægerforbundet og lokalforeningen. Som Jan
siger, så er det nogle spørgsmål fra kursisterne som
går på ” Hvordan kommer vi i gang med Jagt”
Her kommer vi så ind i billedet, da lokalforeningen
her, har meget at byde på.
Det bliver Jørgen Balser Jakobsen og formanden der
tager ud på kurset, hvor vi vil fortælle lidt om foreningens aktiviteter på jagtområdet mm.
Det er her på disse møder det er vigtigt, at fortælle om
Jægerforbundet kursisttilbud, da kursisterne herefter
vil blive spredt for alle vinde og vi ikke længere kan
få kontakt med dem.
Knæk og bræk
Poul Jacobsen
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Kredsnyheder

Vandgang

Der har i kreds 2 været holdt formandsmøde, d. 5.
november i Vester Hornum, og det var Holmegårdens
Jagtforening som havde tilbudt at afholde dette møde.
Der var deltagelse af 14 lokalforeninger her fra kredsen.De har alle mulighed for at komme med gode
ideer til kredsbestyrelsen, om der er noget de kan
tænke sig at få på programmet, eller bare være med til
at diskutere de aktuelle nyheder i Danmarks
Jægerforbund. Aalborg og Omegns Jagtforening var
repræsenteret ved Poul Jacobsen, og Henrik Terp.

Af Carlo Ry

Som I jo nok har hørt er der et forslag fra regeringen
om at fjerne portostøtten til foreningblade, dette er
fremsat i forbindelse med finanslovsforhandlingerne,
og det sidste jeg har hørt er, at der vil blive skåret i
portostøtten. Hvor meget og hvordan det vil ramme
Danmarks Jægerforbund, ved jeg ikke på nuværende
tidspunkt, men det kan måske desværre komme til at
betyde en mindre kontingentstigning, hvis det føres
helt igennem.
Dette håber jeg selvsagt ikke, men det er desværre en
situation som vi i forbundet ikke er herre over.
Der var en del diskussion sidste år, da det desværre
var nødvendigt at hæve kontingentet til Danmarks
Jægerforbund med de her berømte 100 kroner. Nogle
mente at dette ville koste os medlemmer, men jeg kan
oplyse at d. 29-10-2003. havde vi 189 flere medlemmer end vi havde på samme dato året før. Dette tyder
på en rigtig god opbakning fra medlemmerne til vores
forbund.
Der bliver afholdt kredsmøde på Ellidshøj Kro, d. 17
februar 2004 kl. 19-00. her kan alle medlemmer af
Danmarks Jægerforbund deltage, der kommer
tilmeldingsblanket i Jæger, men de der er interesseret,
kan også blot ringe til mig og melde sig til.
Dette er mødet hvor alle aktiviteter i kreds 2
diskuteres og vedtages, eventuelle forslag der ønskes
behandlet på mødet, skal være vedtaget på en
lokalforenings generalforsamling, og indsendes til
undertegnede, senest tre uger før kredsmødets afholdelse.
Lørdag d. 27. marts afholdes der regionsmøde på
Nordsøcentret i Hirtshals, dette møde er med
delegerede, efter hvor mange medlemmer den enkelte
forening har, Aalborg og Omegns Jagtforening kan i
år deltage med 7 deltager, og disse vælges/ udpeges
på vores efterårsgeneralforsamling.
Jeg vil til sidst fra kreds 2 ønske alle vore medlemmer
og deres familier en rigtig god jul og et godt nytår.
Med jægerhilsen Jørgen Balser Jakobsen.

Under jagt i Hjallerup Enge hos Kurt indtraf en
pudsig episode. En af deltagerne havde skudt en
fasan, som landede i noget buskads ca. 50 m på den
modsatte side af en bred og ret dyb bæk. Jægeren
forsøgte at få sin hund til at finde og apportere fasanen, men efter flere forgæves forsøg indså han, at han
nok selv måtte over og lede efter den. Da der ingen
bro var over bækken, smed jægeren, denne kolde
novemberdag, støvler, strømper og bukser for at vade
over bækken. Forinden ville han dog lige smide gummistøvlerne over på den modsatte side for at kunne
tage dem på under den videre fremfærd. Netop som
støvlerne landede på den modsatte bred, kom hunden
frem fra buskadset med en flot fasankok i munden,
løb hen til bækken, svømmede over, satte sig ved sin
herres side og afleverede fasanen.
Støvlerne – dem kunne han derimod ikke få hunden
til at hente, så der var højlydt latter fra os andre,
da jægeren, kun iført underbukser, kravlede ud i
bækken og måtte over på modsatte side for selv at
»apportere« sine støvler.

Ta´ ud og spis!
Som noget nyt, vil vi næste år prøve at få arrangeret
en aften ude på kokkeskolen. Undertegnede har de
sidste to år været med der ude i selskab med Aalborg
Jægerklub. Det er en aften hvor to kokke fra
kokkeskolen har besluttet sig for en menu, som vi så
får instruktion i, hvordan man laver. Herefter bliver
man opdelt i hold, hvor hvert hold laver en færdig treretters menu. Menuen vil typisk være jæger-relateret.
Medens maden bliver lavet, vil der være nogle af deltagerne, der har dækket bord, samt lavet blomsterdekorationer. Herefter skal maden nydes i fælles selskab, mens snakken går. Datoen for dette arrangement er desværre endnu ikke blevet fastlagt, men det
er planen, at det skal løbe af stabelen i marts måned.
Det vil blive annonceret i jæger, så hold øje med det.
Det vil selvfølgelig også blive lagt ind på hjemmesiden sige så snart jeg ved noget. Der vil være plads til
ca. 40 personer, og inviter bare fruen ud at spis, det
bliver til en fornuftig pris.
Brian Lichon
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Ny riffelkoordinator
i Region 1
Et stort tillykke fra
Aalborg og Omegns
Jagtforening til René
Andersen som er
udnævnt til riffelkoordinator i region 1.
René
Andersens
store lidenskab er riffelskydning, han er
medlem af riffeludvalget i Aalborg og
Omegns Jagtforening og er uddannet
riffelinstruktør.

Nyt medlem
af riffeludvalget
Foreningen byder
Peter Petersen velkomme som nyt
medlem af riffeludvalget. Du er velkommen til at kontakte Peter, hvis du
har spørgsmål om
riffelskydning.
Peter Petersen
Heravej 25
9210 Aalborg SØ.
Tlf. 98142898 el.
mobil 40707266
E-mail:
peter.petersen@wrist.dk

Ladegrej
Foreningen har været vært ved et genladningskursus,
desværre er der ikke mange der selv investerer i
ladegrejet. derfor er vi i øjeblikket igang med at
indkøbe ladegrej til foreningen. Hvis du har en ladetilladelse, skal du henvende dig til Hans Flov og få
påskrevet adressen på klubhuset, derefter kan du
benytte vores ladegrej. Der vil blive mulighed for at
2 personer kan lade ad gangen. Vil du gerne på
ladekursus, kontakt Rene` som skriver dig på
listen til et nyt kursus, der er 5 på listen når vi har

12 personer kører vi et nyt kursus. Det nye ladegrej
står klar i januar.
René Andersen

Hundetræning
2004
Det er måske ikke lige lydighedstræning man går og
tænker mest på her i denne tid, men mon ikke de
fleste af os hundeførere, i indeværende sæson har
været ude i en enkelt, eller måske to situationer, hvor
dressuren ikke helt slog til, det være sig lydighed,
eller lyst/evne til at apportere. Så derfor skal I
allerede nu reservere foråret til, at gøre noget ved
jeres trofaste følgesvend.
Planen var at starte med vores info-aften, tirsdag den
24-2-2004. Herefter vil der være træning de 4 lørdage
i marts, hvorefter vi i takt med den kommende sommertid går over til træning tirsdag aften, første gang
tirsdag den 30-4.
Vi håber selvfølgelig der kommer rigtig mange
hunde, så der kan blive nogle rigtig lærerige og
hyggelige stunder.
På hundeudvalgets vegne

Brian Lichon

Klubaften i
Jægerhuset
Foreningen holder klubaften i Jægerhuset den anden
tirsdag i måneden. Klubaftnerne kan bruges til mange
forskellige aktiviteter bl. a er der medlemmer som har
efterlyst et knivkursus, hvor vi skal prøver at lave en
jagtkniv helt fra bunden. Der er også mulighed for at
vi laver vores egen skæfteolie til billige penge eller
har du mere lyst til at lave din egen geværrem, patronpung eller noget helt tredje - så mød op i Jægerhuset
den 2. tirsdag i måneden kl. 19.00 og fortæl om dine
ønsker.
Foreningen er på klubaftnerne vært med en kop kaffe,
og der kan købes øl og vand.
Henrik Terp
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Knivkursus

Kontingent for 2004

Så starter vi igen knivkursus i Jægerhuset, hvor
kniveksperterne Freddi og Morten Knudstrup igen vil
stille deres enorme viden om knivbygningens svære
kunst til rådighed for foreningens medlemmer. Vi
starter tirsdag den 6. januar 2004 kl. 19.00 i Jægerhuset, hvor den første aften går med valg af klinger og
skæftemateriale.

Ordinært medlemskab ......................................600,00
X ordinært medlemskab ...................................200,00
Senior medlemskab ..........................................325,00
Ungdoms medlemskab .....................................285,00
Hustands medlemskab......................................285,00
Kursister ...........................................................100,00

Da der er et begrænset antal pladser til rådighed i
værkstedet kan der max. være 10 personer på holdet.
Kursusafgift kr. 150,00 excl. knivmaterialer.
Så har du lyst til at lave din egen kniv, så mød op i
Jægerhuset tirsdag den 6. januar kl. 19.00

Senior medlemskab kan opnås når du er fyldt 65 år,
eller mere.
Ungdoms medlemskab kan opnås indtil det fyldte 25
år.
Såfremt du ikke vil have forstyrrelser i leveringen af
dine blade, skal du senest den 01.02.2004 have betalt
dit kontingent, da du ellers vil blive slettet ved Danmarks Jægerforbund.

Henrik Terp
Er du i tvivl, om du har det rette medlemskab , er du
velkommen til at kontakte kassereren.
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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.
Der sejles ikke ved vindstyrker over 10 meter i sek.
Der kan ringes til skipper aftenen på tlf. 30544673
mellem 18.30 -19-30
Der vil blive forsøgt samkøring nærmere ved
tilmelding på tlf. no. 98375306 eller 40625306.
Husk uden gyldig fisketegn ingen fiskeri
Der kan lejes/købes fiskegrej ombord.
Knæ og bræk -Jørn
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Bukkejagt!
De fleste jægere ved sikkert godt hvad ordet bukkejagt dækker, men ved de også hvad bukkejagt er? Jeg
har efterhånden gået på jagt i godt 30 år, men på trods
af dette var det faktisk først for 4 år siden jeg startede
med at gå på bukkejagt. Og før jeg startede på dette,
vidste jeg ikke hvad bukkejagt var. Jeg må takke en
god jagtkammerat, som nu er hjemmehørende i Hals,
for at han skubbede mig igang. Jeg havde efterhånden
været på jagt sammen med ham i nogle år, da han en
dag gik hen og købte en gård lige nord for Hals. Efter
et par år sagde han pludselig til mig efter en jagt et
efterår, at nu hvor han havde købt det stykke skov til,
måtte jeg da gerne komme op og skyde en buk. Jeg
takkede selvfølgelig for tilbuddet, men stod så der og
måtte sige, at der lige var et mindre problem. Nemlig
at jeg hverken havde riffel eller riffeltilladelse, hvilket
jeg dog så havde i sinde at gøre noget ved. Nu kan
man så spørge sig selv, hvorfor jeg ikke havde anskaffet mig en riffel for mange år siden, når jeg
tilsyneladende var ganske interreseret i denne jagtform. Hertil må jeg nok sige, at der ligesom havde
manglet en årsag til at gøre det. Jeg havde ikke lige
haft noget jagt, hvor muligheden for riffeljagt var til
stede, og jeg havde måske haft nok i min traditionelle
markjagt og min eng- og fjordjagt. Nå men tilbage til
bukkejagten.
Efter veloverstået riffelprøve med nyindkøbt riffel,
var jeg nu klar til min bukkepremiere. Her kommer vi
så til hvad bukkejagt egentlig er for noget. Det er
nemlig et utal af skønne ture i skoven eller på tilstødende marker. Eller endnu flere ture hvor det regner
eller myggene er noget af det mest irriterende man
kan tænke sig. Men det er også en morgen hvor der er
helt stille, solen begynder lige så stille at stå op, og
man får lov til at se en rå med et par små lam luske af
sted i krattet. Der er simpelthen så mange ubeskrivelige oplevelser, at der skal mere end en simpel

jægersmand til at beskrive dem. Men jeg kan da
fortælle om noget af det jeg har haft fornøjelsen af at
opleve.
I de fire sæsoner jeg nu efterhånden har fået lov til
at komme på bukkejagt oppe hos før omtalte kammerat, har jeg haft fornøjelsen af at kunne præsentere
ham for tre bukke skudt på hans arealer.
I år fik jeg anvist skoven som jagtområde, da han
havde forsøgt sig med en god stor seksender på de
ved ejendommen liggende arealer, og ligesom skyldte
den at prøve at gøre noget ved det. Jeg havde udset
mig at ville prøve et sted, hvor han for halvanden år
siden ryddede op i vegetationen, således at forstå, at
alt undtagen fem rækker spredte gamle graner blev
ryddet, og her imellem blev der så plantet nyt. Dette
stykke ligger mellem skel, en rimelig tæt granskov,
og så noget andet af hans, hvor der er meget tætte
graner. Her har dyrene for vane at komme og krydse
over. Stykket er vel ca. 40-45 m bred og måske 200 m
lang. En morgen jeg pænt sidder og venter, har jeg
pludselig denne fornemmelse af, at der er et eller
andet der iagttager mig. Ganske langsomt drejer jeg
hovedet, for at se om der er noget. Ganske rigtigt omkring 15 m fra mig står der en rå og kigger på mig.
Hun har helt tydelig set mig, men kan ikke rigtigt
blive klog på hvad det er hun står og kigger på. Hun
stamper lidt i jorden, for ligesom at prøve at fremprovokere en bevægelse, men da dette ikke lykkes tager
hun et par elegante spring, for så igen at stille sig op
og »glo« på mig. Ja så tænkte jeg godt nok, at den
morgen var ødelagt, sådan rent bukkemæssigt, for
lige om lidt gav hun sig sikkert til at smæle så det
kunne høres i hele skoven. Det gjorde hun nu ikke, i
stedet for stampede hun endnu engang i jorden nogle
gange for derefter lige så stille som hun var kommet
lige så stille at luske ind i de tætte graner igen.
Nogle morgener senere sad jeg oppe i den anden
ende af stykket, vinden havde vendt sig 180 grader.
Jeg havde såmænd ikke siddet der så længe, da jeg
lige øjner to dyr komme ud fra skel, på vej over i de
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absolut tætte graner. Op med rifler, for om man kan se
hvad det er for noget, og måske få et skud ind hvis der
skulle være en buk imellem. De var vel 80 - 90 m ude.
Men som tidligere sagt var det ca. halvandet år siden
stykket blev ryddet, og de fleste ved godt hvordan et
sådan stykke så er kommet til at se ud. Så inden de er
ovre stykket, har jeg faktisk ikke fået klarhed over
hvad det var der havde passeret. Heldigvis går der en
skovvej mellem den sidste række af de gamle graner
og de meget tætte graner, og dyrene valgte at følge
den op imod mig. Jeg havde i mellemtiden rejst mig,
og fulgte dem så godt jeg kunne i sigtekikkerten.
Først fik jeg vished for at det ene dyr ikke var en buk
og lidt senere ser jeg, at det andet dyr også er et
smaldyr. De bliver ved med at følge skovvejen med
en indbyrdes afstand på ca. 10 meter, medens de går
og esser. Da det første dyr er oppe ved mig, og her
taler vi om en afstand på 8 meter får hun øje på mig.
Hun kigger lidt, vender om og går så bare lige så stille
den anden vej. På dette tidspunkt er riflen begyndt at
blive noget tung, men jeg er jo ikke interreseret i at
skræmme dem, så jeg bliver bare stående som jeg nu
en gang står. De to dyr passerer hinanden og det andet
smaldyr fortsætter nu op imod mig. Og for at det ikke
skal være løgn, stillet hun sig op på så at sige
nøjagtigt samme sted som det andet, og begynder at
studere mig. Efter et øjeblik følger hun lige så stille

efter hendes søster, for så lidt senere at forsvinde ind
i sikkerhed. Ja, jeg har faktisk ikke andet end lige fået
sat mig ned og fordøjet denne herlige oplevelse, da
der 25 m fra mig kommer et dyr springende ud af
naboens skovstykke. Der kommer da heldigvis hold i
dyret, men på et sådan sted at jeg har fint skud til
bladet, men jeg kan ikke se hvad der er på hovedet.
Lynhurtigt spoler hukommelsen tilbage til 2002. Her
havde jeg siddet stort set samme sted en morgen, hvor
der kom en god buk i fuld firspring efter en rå, lige på
tværs af stykket. To dage efter denne oplevelse sad
jeg samme sted, for hvorfor skulle han ikke komme
igen. Det gjorde han måske også. Der kom nemlig et
dyr springende ud fra skel. Stillede sig så der var fint
skud, men jeg kunne ikke se hvad det var, Det sprang
et par skridt frem, for fanden galemig at stille sig
akkurat magen med. Om det var bukken eller ej ved
jeg den dag i dag ikke, men denne oplevelse sad i
frisk erindring i dette øjeblik. Skæbnen ville det
anderledes denne gang. Han træder en tre skridt frem,
og jeg ser tydeligt at det er en lille ulige gaffelbuk.
Korset midt på bladet, og bang så var den morgen reddet.
Når jeg ser tilbage på de mange blandede oplevelser
jeg har fået på bukkejagt de sidste 4 sæsoner, kan det
ærgre mig, jeg ikke blev »tvunget« ud i at anskaffe
mig en riffel for 30 år siden.
Brian Lichon
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