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Kære medlemmer, Som I
jo alle nok er klar over, har
bestyrelsen og kassereren i
særdeleshed en stor og
næsten håbløs opgave, med
at finde ud af hvem der har
jubilæum i foreningen og
Danmarks jægerforbund.
Danmarks jægerforbunds-
kartoteker går kun tilbage
til starten af jægerforbun-
det.
Mange af vores medlemmer kommer fra alle 3
tidligere foreninger, og disse er ikke registreret hos
Aalborg og omegns jagtforening.
Det er vores største ønske at kunne tildele de forskel-
lige års-tegn til vore medlemmerne uanset hvilken
lokalforening de har været medlem af. Vi i Aalborg
og omegns jagtforening  kan kun se de medlemmer
der har været medlem hos os i hele perioden og der-
for vil mange der har opnået 25/40 eller 50 års tegnet
føle sig forbigået.
Hjælp nu vores kasserer og kontakt ham, hvis I
mener, at I nu har fortjent et jubilæums mærke. Det er
bedre at få tingene på det rene i stedet for at I skal føle
jer forbigået.
Vi vil forsøge at få sendt jubilæums tegnene ud på
efteråret generalforsamlingen eller også kan I få dem
tilsendt, hvis I ønsker dette.

På foreningen vegne
Poul Jacobsen

www.a-o-j.dk

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:
Brian Lichon, tlf. 98 17 23 12
Benny Sørensen, tlf. 98 38 40 64
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 Forventet udsendelse
Nr. 2 – 1. marts 15. marts
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Vildtaften
på Kokkeskolen
Onsdag den 3. marts stod i gastronomiens tegn på
Kokkeskolen, hvor 33 medlemmer var mødt op til en
uforglemmelig aften i selskab med kokken Hans Brun
og borddækningseksperten Carl Shaumburg. Der
skulle i løbet af aftenen fremstilles en 3 retters menu
bestående af fisketatar med urtecreme som forret –
farseret fasanbryst med grønsager, flødebagt kartof-
fel/selleri med skysovs som hovedret og sidst men
ikke mindst indbagt æble med Sabyonne sauce til
dessert. 8 mand blev valgt til borddækningsholdet og
resten gik samme i små gruppe på hver 4 personer.
Hans Brun havde forinden vist hvordan de forskellige
ting skulle laves og så var det bare med at komme i
gang selv. Der blev hakket, snittet, parteret,
blancheret, svitset, friteret og blendet til den store
guldmedalje – eller rettere fem kokkehuer.
Borddækningsholdet blev kyndigt vejledt af Carl
Schaumburg i borddækningens svære kunst og det
var nogle flotte borddekoration der var blevet lavet,
men nogle af pigerne mente nu at Carl skulle have
haft en pige med, da han valgte farverne på blom-
sterne. Den 3 retters menu blev efterfølgende spist
med stor velbehag, ledsaget af kølig hvidvin og vel-
tempereret rødvin. En stor tak til Hans og Carl for et
rigtig godt arrangement.

Henrik Terp 

4

Der blev hygget i køkkenet og under spisningen.
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Anskydning
og hvad så???
Torsdag den 13. maj kl. 19.00 i Jægerhuset.
De tre jagtforeninger i Aalborg har i samarbejde med
schweisshundefører  Jens Lindstrøm, Lindenborg
arrangeret en aften hvor han vil gennemgå  de
forskellige emner der har relation til anskydning af
råvildt. F. eks. Lovregler ved formodet anskydning,
skudtegn, standplads og anskudssted, jægerens reak-
tion efter skud, dyrets følgereaktion efter at det er
gået i skjul, skudvinkler, anatomi m.v. Ligeledes vil
Jens Lindstrøm komme ind på arbejdet og prægning
af den kommende schweisshund. Alt dette er krydret
med diasshow og film.
Mød op og stil alle de spørgsmål du kan komme på -
og du vil få svar af en erfaren schweisshundefører.

Krage
skade-pokal
Gennem mange år har foreningen udsat en præmie til
den jæger der indleverer flest krage-/skadeben.
Foruden pokal, er der to kasser patroner i præmie.
Benene afleveres til formand Poul Jacobsen inden 1.
april hvert år.

Bukketræf
i Jægerhuset

Søndag den 16. maj kl. 10.00 invitere de tre jagt-
forening i Aalborg igen til bukketræf i Jægerhuset.
Det er en hyggelig morgen, hvor højdepunkterne fra
morgenens bukkejagt bliver fortalt igen og igen.
Sidste år var der 11 bukke på paraden og der er
selvfølgelig plads til mange flere. Selv om du ikke
har skudt en buk den første morgen, er alle medlem-
mer af de tre foreninger meget velkommen alligevel
og ta´ bare en jagtkammerat med. Foreningerne er
vært med kaffe og rundstykker.

Henrik Terp

Datoer for riffel-
skydning i 2004
Der er i år planlagt følgende datoer til indskydning af
riffel på banen i Hvorup

Lørdag den 24. april kl. 09.00 - 15.00
træning + tvungen riffelprøve 
Mandag den 26. april kl. 18.00 - 21.00 træning
Lørdag den 1. maj kl. 09.00 - 15.00 træning
Mandag den 10. maj kl. 18.00 - 21.00 træning
Lørdag den 9. oktober kl. 09.00 - 15.00
træning + tvungen riffelprøve

Bemærk den 24. april og den 9. oktober slutter
træningen kl. 12.00, hvorefter der er tvungen riffel-
prøve.
Foreningens medlemmer er også velkommen når
Aaby Sogns Jagtforening holder riffelskydning på
følgende datoer
Lørdag den 27. marts kl. 10.00 - 16.00 
Torsdag den 15. april kl. 16.00 - 20.00
Lørdag den 24. april kl. 12.00 - 16.00
Torsdag den 6. maj kl. 16.00 - 20.00

Poul Jacobsen

Det koster kr. 30,- at indskyde.
Husk våbentilladelse - uden den, ingen skydning.
Der kan købes varme pølser og brød på skydebanen.
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Hundearbejde!
Som det måske vil være jer bekendt, er vi nu
gået i gang med hundetræningen, det være sig
almindelig lydighedstræning + begyndende
apportering for unghundene. For åbenklasse
hunde byder det mest på mere krævende appor-
tering, flere emner, og under vanskeligere
forhold, her begynder vi også at interresere os
for sporarbejde. De veteraner vi måtte have, går
sammen med åbenklasse hundene, hvorfor de
gennemgår de samme ting, men vi prøver bare
at stramme kravene lidt til dem. 

Men hvad skal alt dette så gøre godt for? Dumt
spørgsmål vil mange nok mene, det er vel indlysende
nok for de fleste. Ja der er nu mange forskellige
grunde til at folk møder op. Der er dem der lige har
fået deres første hund, og ikke aner hvad de skal stille
op med den, der er dem der har overstået den første
svære tid, men gerne vil have hunden lært lidt mere,
og gjort den lidt mere sikker i det den allerede kan,
der er dem der mener en hund aldrig bliver færdigud-
dannet, og endelig er der heldigvis også dem der
syntes det er hyggeligt selskab, hvor der trænes hund.
Alle er der plads til. 
Der er dem der “bare” skal have en brugbar hund ud

af det(en hund man kan være bekendt at have med, og
som apporterer det der er blevet skudt), det er vel det
det drejer sig om for os alle sammen i bund og grund,
men der er heldigvis også nogle der bliver lidt bidt af
det der med hunde, og for hvem det er vigtigt at
komme til prøve, og vise hvad hunden dur til. Nu er
der jo heldigvis prøver for ethvert behov, og man kan
få sin lyst styret lige meget hvor meget eller lidt bidt
man er.

Hvis vi skal se lidt på hvilke muligheder der er for
prøver, vil jeg kun lige komme lidt ind på dem, der
måske kan interresere dem der er knap så bidt af det,
de mere krævende prøver, kræver mere bid, og disse
folk kender allerede mulighederne for dem. 
Nogle mennesker har prøveskræk, men til trods for
dette syntes jeg under alle omstændigheder man skal
prøve kræfter med den afsluttende prøve på det kur-
sus hvor man går, dette er en simpel prøve hvor man
kun udsættes for hvad man har gået og øvet. Man
snuset lidt til atmosfæren til prøverne, og man får en
ukendt person til at komme med gode råd og fif til ens
videre træning. Ja det kunne jo også gå så galt at man
blev opfordret til at deltage på en af de to her i regio-
nen årlige afholdte dressurprøver, nemlig Rold Skov
Matchen, og Dorf prøven. Dette er to prøver hvor
fårene bliver skilt fra bukkene, men man kan lære en
masse af dem. Begge er faktisk en kombination af en

lydighedsprøve og en apporteringsprøve. Disse to
prøver kan man kun deltage i, hvis man bliver indstil-
let fra et afholdt dressurkursus.
Men der er da andre muligheder. Hvad jeg nok mener
enhver der går med hund bør deltage i er “den lille
apporteringsprøve”. Det er ligesom denne prøve der
hentydes til når der står at man skal medbringe
apporterende hund på jagt. Prøven består af simple
opgaver som enhver hund der har gået på kursus(og
mange andre) vil kunne bestå uden de store proble-
mer. Den består af tre opgaver. Appor. af to duer der
bliver kastet medens hund og fører ser det. Appor. af
en due udkastet på vand, set af hund og fører, samt
appor. af en udlagt kanin. Alle tre discipliner
bedømmes med en karakterskala der går fra 0-10, og
man skal have min. 5 i hver af de tre discipliner for at
bestå.

Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve er
straks lidt mere indviklet, ikke fordi der skal ske
mærkelige ting, men mere i måden at bedømme tin-
gene på. Den består som før af tre forskellige
opgaver, app. af fuglevildt på land, app af fuglevildt
fra vand, og endelig app af hårvildt.
Apportering af fuglevildt fra land består i app af to
udlagte fugle, samt app af to fugle der bliver kastet set
af hund og fører. Disse fire emner skal hentes hjem i
vilkårlig rækkefølge.
Apportering af fuglevildt fra vand består i app af to i
siv udlagte ænder samt en and kastet set af hund og
fører. Når den sidste af disse tre ænder bringes hjem
kastes der en fjerde, for at distrahere hunden i sit
arbejde, denne and hentes når and nr tre er afleveret.
Apportering af hårvildt giver valgmulighed for enten
en kanin og en ræv, eller to kaniner, hvilket ikke giver
så mange point. Denne apportering finder sted i skov.

For så lige at vende tilbage til bedømmelsen, er
denne på sin vis delt op i flere elementer i de forskel-
lige discipliner. Det man ser på ved app af fuglevildt
er følgende: arbejdsglæde(4), markeringsevne(2), ro
på post(2), dirigerbarhed (3), vildtbehandling(2),
effektivitet(4) samt apportering(4). Tallene i parentes
er hvad man kalder fagtal, og angiver hvor meget den
enkelte ting vægtes med i opgaven. dette tal bliver
ganget med selve bedømmelseskarakteren  i de
forskellige ting. Ved app af hårvildt er der kun tre ting
der bedømmes, nemlig arbejdsglæde(4), effek-
tivitet(4), apportering af to kaniner(4) eller app af
kanin og ræv(8).

Disse forskellige ting bedømmes så hver for sig i de
enkelte discipliner med en karakter på 0-4. 4 gives for
det arbejde der lever op til reglernes krav. 3 for arbe-
jdet der med få undtagelser lever op til reglernes krav.
2 gives for det arbejde der bliver gjort med ikke ube-
tydelige mangler. 1 gives for den meget mangelfulde
præstation, og endelig gives der 0 for den uantagelige
præstation. 
Hvis man løser fugleapp. på land lige efter bogen
bliver man bedømt som følger.
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General-
forsamling
Tirsdag den 20. april 2004 kl. 19.00 i Jægerhuset
ved Gigantium med følgende dagsorden:

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

generalforsamling.
3. Aflæggelse af beretning om foreningens

virke siden sidste ordinære generalforsamling.
4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab

til godkendelse.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer,

på valg er Jørgen Balser Jacobsen,
Benny Sørensen, Sv. Aage Poulsen og
Henrik Terp.

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

Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingens
afholdelse.
Foreningen vil være vært ved en kop kaffe samt smør-
rebrød efter generalforsamlingen.

Der er enkelte
ledige pladser
i St. Restrup Skov

Jagt udlejes!
320 tdl. skovjagt udlejes 10 min. kørsel fra Aalborg,
afskydning af råvildt, snepper, ræve, fasaner og harer.
Fri pürsch i bukkejagten - pris kr. 2150,00.

Udover ovennævnte får du en masse gode jagtkam-
merater, 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 fortrinsret til at forny deres
anparter. Overskydende anparter bliver derefter
tilbudt til foreningens øvrige medlemmer. Der er d.d.
1. marts 2004, ledige anparter der kan tegnes af
foreningens medlemmer.

Hvis du er interesserer i en anpart i St. Restrup Skov,
så ring eller mail til kassereren og kom på ventelisten.
Telefon 98 38 40 64 eller mail kasseren@a-o-j.dk

Ro på post:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 x 4 = 8
(fagtal x bedømmelse)
Markering:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 x 4 = 8
Apporteringsglæde:  . . . . . . . . . . . . . . . 4 x 4 = 16
Effektivitet :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 x 4 = 16
Dirigerbarhed :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 x 4 = 12
Vildtbehandling:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 x 4 = 8
Apportering:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 x 4 = 16

Bedømmelse ialt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Alt i alt kan man opnå 232 point, og man skal have
144 for at bestå prøven .
Dette var lige en lille smagsprøve på hvad men kan
prøve kræfter med hvis man skulle få lyst. En ting er
helt sikker, man bliver klogere og klogere for hver
gang man er af sted med sin hund. Og måske finder
man også ud af, at man ikke har landets mest umulige
hund.
På snarlig gensyn

Brian
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Kredsmøde 2004
Igen i år var kredsmødet lagt på Ellidshøj Kro, der var
fremmøde af 68 medlemmer, der var ikke de store
ting på plakaten, men Carl Heinrich Schimmelmann,
som er kredskasserer havde valgt ikke stille op igen.
Han har været med i ca.20 år i kredsbestyrelsen så
han har jo også taget sin tørn, i stedet blev Birger
Larsen fra Hadsund valgt ind i bestyrelsen,
Bestyrelsen har endnu ikke konstitueret sig, så hvem
der kommer på hvilke poster vides ikke endnu.

Jørgen Balser Jacobsen

Jagtsti
Søndag den 2.maj 2004 
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

Skydevognen
I år vil arrangementet med skydevognen finde sted
d.28 august, dette er blot for at I kan sætte et stort
kryds i kalenderen, der vil komme mere information
i næste nr. af Omegnsjægeren.

Jørgen Balser Jakobsen. 
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Aalborg og Omegns
Jagtforening

indbyder
alle interesseret til genlad-
ningskursus i Jægerhuset

Medlemmer af andre foreninger er
også velkommen!

Kurset skal give deltagerne de grundlæg-
gende færdigheder, der er nødvendige,
for at kunne genlade egen riffelammu-

nition, samt kendskab til gældende
lovgivning på området. 

Alle kan deltage, pris 450 kr for medlemmer
og 950 kr for ikke medlemmer. 

Kurset er søndag 21/3 kl 8.00 til 17.00 

Lektionsplan : 
KL  8,00 Velkomst 
KL  8,15 Sikkerhed. Hvad siger loven? 

Cirkulære og bestemmelser.    
KL  9,15 Skydeteori.

Hvad sker der i en patron?
Hvad sker der i kammeret? 

KL 10,00 Kaffepause. 

KL 10,15 Patroner til jagtbrug.
Valg af jagtriffelprojektil. 

KL 11,00 Valg af grej.
Sådan genlades en patron. 

KL 12,00 Frokost. 

KL 13,00 Fremstilling af patroner 
KL 15,00 Ladning af haglpatroner. 
KL 16,00 Kaffe, kursusevaluering

og afslutning. 

Tilmelding hurtigst muligt til 
René Andersen 98-177696 eller 25438728

Min 10 deltagere, Max 15 

Med jægerlig hilsen

René Andersen 
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Kred og
regions skydning
Igen i år vil vi fra Aalborg og Omegns Jagtforenings
side forsøge at få samlet et hold til flugtskydning.
Skydningen foregår oppe i Flejsborg Skydecenter d
22 maj 2004.
Hvis I har interesse i deltage på dette hold, skal I
melde jer til undertegnede senest d 1 maj, da vi så vil
afholde en udtagelsesskydning, således at vi kan stille
det stærkeste hold.

Jørgen Balser Jakobsen 

Tur til hjortebanen
Tur til hjortebanen I år er den 8 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 jagtforening.  
Læs mere om arrangementet i jæger nr. 4
Tilmelding til formanden 98155581

Poul Jacobsen

Dressurkursus
Hvis du lige har fået hund, eller måske har haft det
nogen tid, er du måske i den situation, at det godt
kunne gavne både den og familiefreden hvis du tog
dig sammen og deltog på et dressurkursus.
Vi har på nuværende tidspunkt været i gang et stykke
tid, men det er jo aldrig for sent at komme af sted.
Hvis det skulle have nogen interesse, træner vi ude
ved Jægerhuset lørdag den 20 marts kl. 10.00 fra den
30. marts og de efter-
følgende tirsdage ude
på hundesportsarealet
på Hvorbjergvej i
Lindholm, og da er
det kl. 19.00. Er du i
tvivl om noget, kan
du kontakte mig på tlf
98172312.
Vi ses

Brian
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