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Bukketræf
i jægerhuset
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Et stort antal jægere havde valgt at kigge forbi Jægerhuset, hvor de tre jagtforeninger i Aalborg holdt
bukketræf. 4 bukke lå der på paraden, da formiddagen var gået, en del mindre end sidste år, hvor der
lå 11 bukke på paraden. De tre jagtforeninger var som tidligere år vært med kaffe og brød.
Henrik Terp
ENGSTEDT.DK
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Riffelskydning

Nu er forårets skydninger
vel overstået, vi har ikke
haft så mange skytter igennem som vi plejer, men det
skyldes at der er blevet
flere muligheder.
Vi er blevet opfordret til at
få nogle flere skydedage på programmet, men det har
vist sig at, der ikke er nok skytter der møder op, hvis
skydningerne ligger mere end 3 uger før bukkejagten.
Den 24/4 var der 54 skydninger på banen om formiddagen og det skyldes den tvungne riffelprøve om
eftermiddagen.
Mandagen efter var der kun 14 skydninger, men dertil skal der også siges at der var hundekoldt.
Vi havde en lang lørdag den 1maj, med alle muligheder åbne, også afstande op til 200 meter var muligt.
Der var 38 skydninger i alt og det var lidt skuffende,
men ok det var 1 maj og mange var nok i kildeparken.
Den 10/5 havde vi 40 skydninger, men nu kunne vi
se at præmiere dagen nærmer sig.
Generelt kan vi også se at mange af de jægere der
kommer på skydebanen, bliver bedre og bedre skytter
og det er kun glædeligt.
Der hvor problemerne er størst er ved nye og utrænet
jægere som til den tvungne prøve klarede sig mindre
godt og måske var dumpet på tidligere prøver. De
havde så mange nerver at hele kroppen rystede så det
var umuligt at ramme skiverne.
Så havde vi også en, som endelig klarede prøven og
på den efterfølgende bukkejagt skød knælende til
bukken, uden bagefter at kunne finde den. Sådan
noget er sku træls, men det er nok værst for skytten.
Det var måske en god ide at lave en lokalprøve for de
jæger som deltager i foreningens bukkejagt, at de
skal vise, at de havde forstået deres egne og riflen
begrænsninger.
(Det var bare lige sådan en tanke jeg fik)
Nå men den 9. oktober er der igen tvungen riffelprøve, og her kan alle der vil indskyde deres riffel om
formiddagen bare møde op.

Poul Jacobsen
Riffeludvalget
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Råger og råbukke
AOJ afholdt i samarbejde med Limfjordsjægerne,
Aalborg Jægerklub og Aalborg Kommune - Park og
natur arrangement i Jægerhuset den 27. maj 2004. Vi
havde sat fokus på råger og råbukke, der er højaktuelle i maj måned.
Byens borgere og selvfølgelig også medlemmerne i
de 3 jagtforeninger var inviteret til arrangementet der
bød på flere tilbud.
Blæsergruppen fra Aalborg Jægerklub blæste arrangementet i gang og spillede flere jagtmelodier i løbet
af aftenen.
Esben Buch og Klaus Godiksen fra Park og Natur tilberedte stegte rågebryster, som flere tilkendegav var
en delikatesse. De orienterede samtidig om rågens
spændende vildtbiologi både som nyttefugl og som
skadevolder.
De anvendte råger var dagen i forvejen nedlagt af foreningernes jægere dels i Skovdalen og dels på
Lindholm høje. De der ikke tidligere havde prøvet at
skyde råger, fik her en smagsprøve på, hvor vanskeligt det faktisk er, at finde fuglene i trækronerne.
Konservator Kim Skjødt Hansen demonstrerede på
kyndig og professionel vis, hvordan råbukkens opsats
skal behandles. Niels fra Limfjordsjægerne havde
skudt en fin spidsbuk til dagens lejlighed og Kim
viste med den, hvordan råbukken skal behandles,
såfremt den ønskes hovedmonteret.

Udover ovennævnte der var hovedattraktionerne, så
var der mulighed for at prøve skydning med bue og
pil, våbenfremvisning og teste sin kunnen med jagtspørgsmål.
Arrangementet var ganske godt besøgt af byens borgere og flere af foreningernes jægere var mødt op. Vi
har allerede nu tilkendegivet, at vi gerne deltager i
sådanne arrangementer igen.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke
Limfjordsjægerne, Aalborg Jægerklub og Aalborg
Kommune Park og Natur for godt samarbejde.
Michael Larsen

Jægermarked
for hele familien
i Jægerhuset

Lørdag den 21. august kl. 10.00 - 16.00
Vi gentager sidste år succes med at holde jægermarked i august måned så hele familien kan få en oplevelse ud af det.

I år vil vi prøve noget nyt og lave det til en rigtig grisefest, vi servere helstegt pattegris til frokost med
kartoffelsalat, flûtes og blandet salat til den beskedne pris a kr. 30,00 pr. person.

Medbring gerne alt dit gamle brugte jagt- og fiskeudstyr denne dag, så vi kan få et godt jægermarked
ud af det. Alt kan sælges!!

På gensyn lørdag den 21. august!!

Poul Jacobsen
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Henrik Terp

der fangede den første fisk og sådan fortsatte han hele
dagen. Alle mand nåede at fange fisk - nogen fangede flere end andre. Alt i alt var det en rigtig god tur og
vi er garanteret mange der ikke glemmer den foreløbig. Dagens største fisk var torsk på 12 kg og den
blev fanget af Kurt Christensen.

Fisketur på Det Gule Rev

Søndag den 13. juni havde Aalborg og Omegns
Jagtforening igen lejet det gode skib Tindur, som har
base i Hanstholm. Vejrudsigten så rimelig fornuftig
ud, så det var bare med at komme af sted og få snøren
i vandet. Da vi kommer til Hanstholm blæser det heller ikke mere end 7-8 meter/s - fint fiskevejr! Tindur
sejler ud af havnen og så skal vi bare lige forbi
brændingen med de høje bølger og derefter skulle er
gerne være nogenlunde fladt vand. Men hold da op,
det var ikke ret fladt. Op og ned gik det - godt vi
nåede at tage en søsygetablet inde vi sejlede ud!!
Ifølge skipper var det gammel sø der rullede, bølgerne var meget høje, skipper fortale at de højeste af dem
var 4-6 meter. Det er faktisk højere end mit hus! Så
jeg kan godt forstå at der var nogen der var rigtig
søsyge og ville ønske vi ikke var sejlet ud. Efter et par
timers sejlads kom vi til fiskepladserne og så var det
bare med at få snøren i vandet og der går heller ikke
ret mange minutter før det lyder fra agter af skib
“uhhu, det er skønt at være fisker” det var Leif Jensen

Skydevogn 2004
I lighed med foregående år, har vi i Aalborg og Omegns Jagtforening valgt, at lave et arrangement med
Danmarks Jægerforbunds skydevogn.
Dette arrangement vil finde sted lørdag d. 28 august.
Der vil denne dag være mulighed for at få en individuel instruktion i at skyde med haglbøsse,
således at du selv kan finde ud af hvor netop din begrænsning ligger med hensyn til skudafstand.
Tilmelding til dette arrangement foregår til undertegnede senest 25 August,
hvor der også aftales tidspunkt og sted.
Jørgen Balser Jakobsen.
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Kreds- og
regionsskydning

I 2004 deltog der 71 skytter i vores kreds og regionsskydning, der var deltagelse af syv forskellige foreninger, og der blev efter forholdene skudt rimeligt.
Der blev skudt på Flejsborg skydecenter, som er en ny
skydebane som blev indviet sidste år! Skydningen
foregår i meget bakket terræn.
Det skal siges, at der blæste en rimelig god vind ,og
den drillede alle skytter.
Fra Aalborg og Omegns Jagtforening havde vi også et
hold med, og jeg kan sige at vi forsvarede vores sidsteplads, som vi har haft de sidste tre år, men vi vil
alle forsøge at gøre det bedre til næste år.
Jørgen Balser Jakobsen.

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

Regionsskydning
på bukkeskive
i Hvorup

Lørdag 1. maj var der regionsskydning på bukkeskive i Hvorup.
AOJ stilte op i stærkeste opstilling til holdskydningen (Kem,Lars,Peter,René) det blev til en flot 2
plads, kun overgået af Lilleheden jagtforening.
Lilleheden vandt kun pga. et plaster der faldt af bukkeskiven. Kem blev nr. 4 i den inderviduel klasse
med 98 point.
Til sidst vil jeg lige nævne at Aaby Sogns
Jagtforening blev sidst I begge klasser, da Peter
Rasmussen kun kunne skyde 47 point. (Han er kun,
med da det er ham der sidder på kassen)

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.

Dressurkursus!

Ja så fik også denne sæson en ende. Vi havde afsluttende prøve for vore hunde tirsdag d. 15. juni.
Vi havde fornøjelsen af at kunne benytte os af Morten
Knudstrup som dommer, han fik æren af at være enedommer, da der kun kom 5 hunde på prøvedagen.
Disse var fordelt på¨4 åben klasse hunde og 1 veteranhund.
De skulle så i løbet af aftenen igennem den sædvanlige runde, hvilket vil sige almindelig lydighed,
Hvilket vil sige fri ved fod, med stop og afdækning i
skjul. Det drejer sig også om apportering af 2 duer fra
land, apportering af 2 duer fra vand, samt apportering
af kanin udlagt på spor, som hunden derefter skal
følge.
For at gøre det lidt sværere for veteranhunden, bliver
der ved begge due-apporterings opgaverne kastet en
ekstra due samtidig med at der skydes, når hunden
kommer hjem med due nummer to.
Vi havde en fornøjelig aften hvor det generelt gik
godt for såvel hunde som førere, men vi fik også at se,
at træerne ikke vokser ind i himmelen.

Resultatet af prøven blev som følger:
Veteranklasse: Frank Jensen med Ninja
39 point af 40 mulige og 1. præmie

Åben klasse:

Carl Carstens med Laika
47 point af 50 mulige
og 1. præmie og pokal

Tommy Pedersen med Alberte
45 point af 50 mulige og 1. præmie

Frode Kristensen med Chako
41 point af 50 mulige og 2. præmie

Poul Jacobsen med Tau
36 point af 50 mulige

Vi fra hundeudvalget vil hermed gerne sige tak for en
herlig sæson, hvor vi har haft nogle skønne træningsaftener, og nogle hyggelige snakke også om andet end
hunde. Vi glæder os til at se jer igen til næste år, há en
god sommer.

Brian Lichon
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AOJ har lejet
Nordjysk jagtcenter
i Hadsund
Lørdag 4/9. Vi har lejet riffelbanen hele dagen,
Og der kan desuden skydes lerduer.
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Afslutning

Lerduebanen åbner, og på riffelbanen
starter hjortejagten, hvor du kommer til at
skyde til løbende hjort på 80m.

Vi byder på en let anretning

“Småvildtjagten”, som er en lille konkurrence
hvor du skal afgive 12 skud til forskellige
vildtmål på 100m.

Mulighed for evt. indskydning på 100m.

Program:
9,00
Morgenkaffe

16,00

Husk at medbringe følgende effekter:
Jagtriffel
50 stk riffelpatroner
Haglgevær
Haglpatroner (kan købes på stedet)
Gyldigt jagttegn
Våbentilladelse
Høreværn
Max 18 personer kan deltage.
Tilmeldning til:
Kem Nilsen 98143830
Rene`Andersen 98177696

80 års jubilæum

Omkring 100 medlemmer og venner af Aalborg og
Omegns Jagtforening var mødt op, da foreningen fejrede 80 års jubilæum på Restaurant Orkideen.
Danmarks Jægerforbunds formand Kristian Raunkjær
havde fundet tid i hans ellers travle kalender til at
kigge forbi Aalborg og gratulere på dagen.
En stor tak for de fine gaver til:
Kristian Raunkjær, Formand
Knud Knudsen, HB medlem
Morten Rex, Jægeren & Lystfiskeren
Bent & Helge, St. Restrup skov
Jette og Jørgen Poulsen,Medlem

Claus Godiksen / Esben Buck, Teknisk forvaltning
Karsten Gade/Tina Sehested, Spar Nord
Limfjordsjægerne, Aalborg-Nørresundby
Aalborg jægerklub
Aalborg Jægerklub jagthornblæser
Børge Sørensen, Medlem

Lisbeth Stokholm, Kultur og fritidsforvaltning
Aaby Sogns Jagtforening
Ivar Høst, Vildtkonsulent
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Bukkejagten i St. Restrup Skov
Bukkejagten i St. Restrup Skov har været helt forrygende, syv bukke er der nedlagt på bare to uger og vi
har efterfølgende været nød til at lukke skoven for
yderligere bukkejagt. Det er selvfølgelig beklageligt
at vi har været nød til det drastiske skridt det er at
lukke for al yderligere bukkejagt, men hensynet til
vildtbestanden og vores omdømme blandt nabojægere vægtede tungt og syv bukker var et passende antal.
Det er ikke tidligere sket i konsortiet ca. 35 årige
historie at der er skudt syv bukke på bare to uger og
der har været mange kvalificeret gæt på hvorfor vi
lige pludselig ser så mange bukke i skoven - det kolde
og blæsende vejr har måske holdt dyrene i skoven
eller det nye skovområde omkring St. Restrup Skov
har givetvis også haft betydning. Det højeste antal
nedlagte bukke før denne sæson var i 2002, hvor der
blev skudt fire bukke, sidste år blev der kun skudt en
enkelt og den blev nedlagt så sent som den 11. juli.
Henrik Terp
Formand for St. Restrup Skov
Bukketræf
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