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Formanden
har ordet
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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Den sorte buk
En lille historie fra en jagttur til tyskland den første
uge i august vi ankommer fredag eftermiddag til
vores venner i Tyskland og skal på jagt samme aften
og det lykkes mig at nedlægge en pæn 6 ender den
aften. Senere den aften fortæller Wolf at de har set en
lille sort buk på deres revir for en uge siden og vi
beslutter af gøre et forsøg på af komme på skudhold
af den næste morgen.
Lørdag morgen køre vi på jagt som planlagt, men da
vi kommer til stedet, hvor den sorte buk skulle være,
ser vi 3 stykker råvildt på lang afstand.
Da det stadig er rimeligt mørkt og vi var i dårlig vind
beslutter vi at prøve fra den anden side. Efter at have
gået i ca. 30 minutter kommer jeg endelig fri af et
læbælte og kan se at der går en flot sort buk sammen
med to råer, jeg skyder til den sorte buk den falder i
skuddet.

Skydevognen i Aalborg og
Omegns Jagtforening
Lørdag d.28 august havde vi igen lavet et arrangement med Danmarks Jægerforbunds skydevogn, der
var igen i år en god tilslutning til arrangementet. Vi
startede kl. 9,00 og der blev skudt meget ivrigt, og det
er mit indtryk at der var mange der enten lærte en del,
eller fik opfrisket de gamle færdigheder ( Leif mente
på et tidspunkt ,at han absolut ville komme på landsholdet ).
Vi havde lørdagen før afholdt vores Jægermarked, og
der var en hel del tilbage af den grillede gris, dette
havde Gitte lovet, at hun ville komme og grille for os
til middag. Dette var noget der faldt i alles smag, og
der var ikke det mindste tilbage, da vi var færdige
med at spise.

Der var nogle som lige kikkede forbi for at skyde om
formiddagen, der var også en del som fortsatte om
eftermiddagen, og kl 14,30 var vi færdige med at
rydde op . Der var heldigvis mange som gav en hånd
med oprydningen, så vi alle kunne komme hjem i
nogenlunde god tid, en stor tak til alle der hjalp med
at rydde op.
Vi vil i bestyrelsen arbejde på at vi kan gentage dette
arrangement igen til næste år, og det vil også i 2005
komme til at ligge i slutningen af august måned
Jørgen Balser Jakobsen

Med venlig hilsen
Kem Nielsen
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Generalforsamling
Tirsdag den 5. oktober 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. Indkomne forslag.
5. Fastlæggelse af kontingent.
6. Valg af hundeudvalg
7. Valg af riffeludvalg
8. Valg af repræsentanter til
førstkommende regionsmøde
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
smørrebrød efter generalforsamlingen.
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Klubaften
i Jægerhuset

Genladning

Foreningen holder klubaften i Jægerhuset den første
tirsdag i måneden. Klubaftnerne kan bruges til mange
forskellige aktiviteter bl. a er der medlemmer som har
lyst til at se jagtfilm sammen med andre jagtkammerater. 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 første tirsdag i
måneden kl. 19.00 og fortæl om dine ønsker.

Jagtforeningen har haft afholdt 2 hold i genladning,
desværre er der ikke kommet gang i genladningen
endnu. Medbring gerne materialer tirsdag den 2.
november eller tirsdag den 1. februar. Så vil vi hjælpe med at komme i gang, med genladningen.
Har du ikke selv fået materialer endnu, vil vi være
behjælpelige med hylstre, krudt, fænghætter og projektiler så du kan komme i gang. Husk at medbringe
tilladelse fra politiet (er gratis).
Venlig hilsen Kem og René

Foreningen er på klubaftnerne vært med en kop kaffe,
og der kan købes øl og vand.
OBS! I oktober, er klubaften flyttet til den anden tirsdag p.g.a. generalforsamling den 5.
Henrik Terp

Ved du hvor
“pinsen” sidder
på en buk?
- jeg skød en i pinsen.

Jagtboblerne
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.

Nyt vedr. boblerne

Det skete pinsedag kl. 21.30 i Hammer Bakker fra
hochsitzen i den store lysning. Ved halv ni tiden så jeg
en rå i en lille halv times tid og lidt senere endnu én.
Bakkernes flotteste fasankok spankulerede også ude
foran mig, og imens jeg sad og betragtede denne i
kikkerten, anede jeg ud af øjenkrogene noget, som
bevægede sig nede til venstre for mig, kun 6-8 m fra
hochsitzen, og det viste sig at være en gaffelbuk - hurtigt fik jeg fat i riflen. Det skramlede dog noget, så
bukken kikkede op på mig, og jeg var klar over, at der
kun var kort tid til at reagere i, hvorfor jeg skød straks
bukken var i kikkerten - den døde i knaldet.

Hvis du er nybegynder eller bare mangler en makker
at tage på fjorden med er du meget velkomme til at
tage kontakt til:
Peter Andersen,Ved Banen1, 9400 Nørresundby
tlf. 98296092
Peter har mange års erfaring i pramjagt og er nabo til
Tommy, hvor boblerne til dagligt står, så tøv ikke med
at ringe til Peter.

Carlo Ry

AALBORG JAGT ApS
Hobrovej 418 · 9200 Aalborg SV
Telefon 98 16 95 77 · www.aalborgjagt.dk
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MIljøministeren besluttede for ca. et år siden at der skulle nedsættes et Jægerforum på hvert af
de lokale skovdistrikter, disse grupper skal være med til at diskutere naturforvaltningsprojekter.
Disse projekter vil, når de er etableret komme til at høre under det lokale skovdistrikt.
Jeg har fået fornøjelsen af at sidde med i dette forum, og vil opfordre jer til, hvis I har nogle gode
ideer til hvad der kan diskuteres her, at komme med ideerne til undertegnede.
Dette forum modtager også ansøgninger til etablering af nye vådområder (de skal sendes til skovdistriktet ) det vil sige søer på mindst 600 kvadratmeter, det skal være nyanlæg og jorden som
den anlægges på må ikke have været udtaget til omdrift.
Tilskudsbetingelserne kan I finde på skovdistriktets hjemmeside, eller I er velkomne til at rette
henvendelse til mig, ansøgningsfristen er d.1. februar, og på dette tidspunkt skal alle tilladelser
være i orden, både fra kommune og amt. Der ydes 8,000 kr i tilskud til et projekt.
Der har nu været to ansøgningsrunder, og alle der har søgt, og har opfyldt betingelserne, har fået
tilskud.
Så hvis I går med en ide om at anlægge en sø, var det måske en god ide at sende en ansøgning.
Hvis I har nogle ting I kunne tænke jer der bliver taget op i dette forum er I velkomne til at rette
henvendelse til undertegnede.
De næste møder i Jægerforum vil blive afholdt d. 13. januar 2005 og d. 16 august 2005

Husk riffelskydning
og den tvungne riffelprøve
den 9. oktober kl. 9.00
Nu er det sidste chance i år for at få indskudt riflen i Hvorup under
Aalborg og omegns jagtforenings ledelse, samt muligheden for at
deltage i pokalskydningen. Der har ikke været ret mange i år der
har skudt til pokalen og de resultater der er til dato er ikke ret gode
så muligheden for at erhverve pokalen lørdag den 9. oktober er ret
gode.
Vi har banerne om formiddagen hvor der vil være mulighed for at
prøve næsten alt.
Over middag overtager Jægerforbundet banerne til tvungen riffel
prøve og vores erfaring er den, at de skytter der har været der om
formiddagen og fået en god og kyndig vejledning af vores dygtige
instruktører, de vil også klare sig bedst til den tvungne prøve.
Jeg har mange gange set jægere der skal op til prøven komme i så
god tid, at de har haft rig mulighed for at træne sammen med os,
men har valgt at sidde og se på og vente til prøven.
Mange af disse jægere har bitterligt fortrudt at de ikke tog imod tilbudet, da det viste sig at kikkerten sad løs eller forskæftet klemte
eller de har forkert ammunition med,. eller de var bare sikker på
sig selv for sidste år kunne riflen godt ramme og en af kammeraterne har lige skudt den ind, eller den er lige hentet hos våbenhandleren som har prøveskudt riflen.
Ikke for at prale men Aalborg har med næsten 100% sikkerhed de
bedste instruktører i hele landet og de er alle sammen selv godt
skydende og ved, hvad det her går ud på.
Så hvis du ikke længere gider, at rejse fra den ene tvungne riffelprøve efter den anden, så kom til Aalborg og Omegns jagtforening
skydedage og få lært at skyde en gang for alle.
På riffeludvalget vegne
Poul Jacobsen

Jørgen Balser Jakobsen
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Jægermarked for hele familien
Lørdag den 21. august havde foreningen inviteret til
Jægermarked for hele familien, men desværre var der
kun 27 medlemmer der mødte op. Det var selvfølgelig lidt trist når vi som noget nyt prøvede at diske op
med helstegt pattegris, men grisen smagte pragtfuldt
og vi havde alt i alt en rigtig hyggelig dag. Der var
desværre heller ikke så meget gang i handlen, da der
som tidligere nævn, kun kom ganske få medlemmer,
men lidt blev der da købt og solgt.
Bestyrelsen har på baggrund af de to sidste års
Jægermarkeder konkluderet at det nok ikke er i
august måned vi skal holde Jægermarked, hvis vi vil
have mange flere medlemmer til at deltage og har
derfor besluttet at genindfører Julemarked i december.
Derfor skal du allerede nu sætte kryds i kalenderen
tirsdag den 7. december 2004 kl. 19.00 og det vil
selvfølgelig stadig finde sted i Jægerhuset.
Vi håber, at flere medlemmer vil støtte op om foreningens arrangement og møde op med brugt jagtudstyr m.m.
Henrik Terp
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