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Salg,  reparation og lovpligtig service
af alle typer kraner og taljer.

Mindre firma
med stor erfaring

Se også brugte taljer på www.jyskkranservice.dk

Tlf. 24 67 55 81 • svarer hele døgnet!
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Formanden
har ordet
I sidste blad skældte jeg ud
over svineriet på Kytterne.
Jeg har fået mange opkald og
jeg har snakket med forskelli-
ge jægere, som var deroppe
den 1 september. Det viste sig
det var uheldige omstændig-
heder, som gjorde at svineriet havnede ved rosen-
busken. Nu ikke mere snak om dette, men i stedet
koncentrere os om, hvem det er der har læsset et helt
køkken, med diverse lysstofrør mm. ud deroppe. Jeg
har fået flere henvendelser om affaldet og desværre
var der ikke navn på denne her gang. ( Her tænker jeg
på det køkken der blev læsset af i St. Restrup Skov,
sammen med en masse karton fra de nye skabe.
Ejeren navn stod på hver kasse.??)
Tommy  ( ham med skydekajakkerne) ringede og til-
bød at fjerne affaldet.
Hvad skulle foreningen gøre hvis der ikke var sådan
et team af hjælpere, der står klar til at hjælpe når pro-
blemerne opstår. Så hermed en tak for den hjælp samt
den hjælp de yder på Kytterne, for at vi andre kan
have det godt, når vi er deroppe.
Vi har nu også fået trykt de nye vedtægter og de vil
blive udsendt sammen med dette her blad.
Vedtægterne er blevet ændret fordi der var nogle ting
som ikke længere var relevant, samt sproget skulle
være mere i de nutidigt, så alle ( Mig selv inklusiv) nu
bedre kan forstå det der står skrevet.
Til orientering kan jeg også nævne, at alle forenin-
gens protokoller mm., nu er afleveret til Aalborg
Stadsarkiv, hvor de vil blive opbevaret for eftertiden
til gavn for fremtidige  medlemmer og bestyrelser.
Jeg har godt nok fået til opgave at aflevere dem tidli-
gere, men alm. sløseri gjorde at det først blev nu. Jeg
tænkte på, at hvis Kolding branden havde været hos
mig, så ville sådanne bøger være gået tabt for vores
efterkommer. Men nu er de afleveret..
Til sidst vi  jeg gerne ønske alle medlemmer samt
familie en rigtig god jul og et godt nytår og husk; at
vi ses i Jægerhuset den første tirsdag i hver måned.

Med venlig hilsen
Formand

Poul Jacobsen  

Hundearbejde!

Som jeg var inde på ved vores generalforsamling, er det nogle fantastiske hunde
vi har i foreningen, det mener hundeejerne i hvert fald. Skulle det modsatte nu
have vist sig de sidste 3 måneders tid, er man selvfølgelig hjertelig velkommen,
når vi i det nye år nok engang starter op med hundetræning.
Vi starter med et info-møde den 15. februar kl. 19 i Jægerhuset. Og selve trænin-
gen starter så lørdag den 5. marts kl. 10 ude ved Jægerhuset. Vi træner derude 3
lørdage og overgår så til at træne tirsdag aften, første gang tirsdag den 29. marts.

Og for interesserede kan jeg oplyse, at der afholdes et kursus oppe i Hjallerup
Jagtcenter den 5. marts, kurset hedder ” Forstå din Jagthund” et ganske udmærket
kursus som de fleste hundeejere kan have glæde af. Tilmelding til Leif Bach, tlf.
98282720/40288397, senest den 20. februar. Der udover afholdes der  markprøver
henholdsvis i Hjallerup den 19. marts, og i Mou den 24. marts.
Der afholdes udvidet apporteringsprøve i Hjallerup den 25. juni. Og almindelig
apporteringsprøve i Frejsborg den 27. juni.
Hold jer endelig ikke tilbage, mød op til hundetræningen, så vi kan få nogle at

konkurrere med, og måske også få nogle fiduser af, des flere vi er des sjovere bli-
ver det.
Vi vil desuden hermed fra hundeudvalget ønske alle en rigtig glædelig jul, og kom
godt ind i det nye år.

På udvalgets vegne
Brian Lichon 



På foreningens efterårsgeneralforsamling, kunne for-
mand Poul Jacobsen overrække en stolt Ib Haugaard
50 års nålen, for sit mangeårige medlemskab af
Danmarks Jægerforbund.
Ib Haugaard er et skattet medlem af foreningen og har
i mange år været anpartshaver i St. Restrup Skov.

Selv om han ikke hører til de yngste mere, møder Ib
trofast frem til alle arbejdsdage i skoven. Jagt-
interessen deler Ib med sønnen Per Haugaard som
også er anpartshaver i St. Restrup Skov, samt sviger-
sønnen som ofte er med som gæst.

Henrik Terp
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KIKKERT
Bresser Condor
8x42. Vandtæt. Bak 4 prismer. 
Fuld multicoating. 
Superskarp og elegant, incl. 
taske og rem

Før 1.998;
NU 998;

0 Aalborg · Tlf. 9813 9400

ægeren & Lystfiskerengeren & Lystfiskeren

Vandrestøvler
fra Columbia. 100% vandtæt-åndbart. 
Stærk sål med absorberende
indlæg.
Før 899,-

NU 499;

STØVLER

Læderbukser
i kraftig kvalitet med 2 lommer 
og spænde.
Før 1.499,-

NU 999;

JAGTBUKSER

Jagtanpart i St. Restrup Skov
Som medlem af Aalborg og Omegns Jagtforening har
du mulighed for at tegne en anpart i 
St. Restrup Skov, hvilket giver dig følgende mulighe-
der:
Pürschjagt – mulighed for at skyde en sommerbuk  
Duejagt – fri duejagt i september måned og når fæl-
lesjagterne er afviklet.
Fællesjagt – 6 fællesjagter i efteråret og vinter
Gæster – mulighed for at invitere en gæst med på fæl-
lesjagterne
Vildt og revirpleje

Der tegnes maksimalt 40 anparter. Anpartshaverne for
jagtåret 2004/05 har fortrinsret til at forny deres
anparter. Betingelsen for at beholde deres anpart er
blot, at den ny anpart er betalt inden 1. februar 2005.
Er du interesseret i en jagtanpart i St. Restrup Skov,
kan du ringe til kassereren og blive skrevet op. Prisen
for en anpart bliver ca. kr. 2200 incl. Vildtplejegebyr.
Yderligere oplysninger , kontakt næstformand
Michael Larsen 98 38 11 79 eller formand for skoven
Henrik Terp 98 34 36 34
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Stort udvalg f.eks.
Baikal
o/u cal 12/76. Sing trig/ ejektor, 
5 choke
Før 4.500,-
NU KUN 2.995;
Lindcoln Premier
cal 12/76. Sing trig

NU KUN 4.500;
Scirroco
s/s, cal 12/76. 
Før 6.499,-

NU KUN 3.995;

VÅBEN

Maren Turisgade 6 · 9000

Start jagten hos JæStart jagten hos Jæ

Jagt- & Fritidssæt
i microfiber. Åndbart 
vand- og vindtæt

SÆTPRIS 798;
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AALBORG JAGT ApS
Hobrovej 418 · 9200 Aalborg SV

Telefon 98 16 95 77 · www.aalborgjagt.dk

Fisketur med Tindur lørdag den 02-04-05
Der er stadige ledige pladser til fisketuren fra
Hanstholm. 
Tilmelding til undertegnede. Vi sejler kl. 06.00 og
afgangen er fra pier 6, vi er i land kl. 16.00.
Prisen er 400 kr. pr. deltager.

Der sejles kun ved vindstyrker under 10 m/sek.
Aftenen før kan der ringes til undertegnede om evt.
aflysning efter kl. 19 00 telefon nr. 98389046.

Knæk og bræk
Svend Aage

Fisketur med Tindur

Så er jagtsæsonen 3 mdr. gammel, og jeg må i skri-
vende stund konstatere, at denne sæson indtil nu har
været boblernes, og dermed også jægernes bedste.
Boblerne har været på vandet hver anden dag siden d.
1/9, og beretningerne fra de jægere jeg har talt med,
vidner om ture med mange ænder på dækket.
Så på baggrund af de første 3 mdr. succes for både
forening og jægere, er jeg spændt på den sidste del af
sæsonen, Det er nu turene kan blive lidt kolde, hvis
ikke beklædningen er i orden, men det er også nu, at
oplevelserne kan blive rigtig store.
Så til alle jer der har været af sted, se at komme af
sted igen, og til alle jer der ikke har været derude
endnu, tag jer sammen og prøv, i bliver ikke skuffede.
Naturen er også fantastisk på vandet.

Med strandjæger hilsen
Tommy Pedersen

Midtvejs nyt om boblerne
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Som I nok har læst, både i Jæger og i vores lokale medlemsblad er der nedsat en gruppe under
Buderupholm Statsskovdistrikt, et såkaldt Jægerforum. Dette forum behandler ansøgninger, invi-
tationspraksis til jagterne, hvis I har gode ideer til noget undet statsskovdistriktet, kan I rette hen-
vendelse til undertegne og jeg vil så tage det med på vores næste møder, som foregår torsdag d.13
januar, og tirsdag d. 16 august

Jørgen Balser Jakobsen

Kontingent for 2005
Ordinært medlemskab…….660,00

X ordinært medlemskab…..210,00

Senior medlemskab……….385,00

Ungdoms medlemskab……340,00

Hustands medlemskab……300,00

Kursister…………………..  90,00

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 15.01.2005 have betalt dit kontingent,
da du ellers vil blive slettet ved Danmarks Jægerforbund.

Er du i tvivl, om du har det rette medlemskab , er du vel-
kommen til at kontakte kassereren.
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Jæ g e r f o r um

Regionsmøde 
2005
Regionsmødet 2005 afholdes lørdag d. 19 februar i
Vejgård hallen. Mødet starter kl. 9.00. og der serveres
kaffe og rundstykker fra kl. 8.00.

Regionsmødet har deltagelse af delegerede som for
Aalborg og Omegns Jagtforenings vedkommende er
udpeget/ valgt på vores efterårsgeneralforsamling.

Ifølge vedtægterne i Danmarks Jægerforbund, har en
jagtforening lov til at sende 1 delegeret til regi-
onsmødet, for hver påbegyndte 50 medlemmer. Dette
var en lille orientering omkring afholdelse af regi-
onsmødet.

Jørgen Balser Jakobsen

Kredsmøde 
2005
Kredsmødet 2005 foregår igen i år på Ellidshøj Kro.
Det er onsdag d. 19 januar kl. 19.00.

Det er blevet annonceret i December nr af Jæger,
hvori der også er en tilmeldingsblanket, I kan også
som sædvanlig tilmelde jer ved at ringe til mig, til-
meldingsfristen er 3 uger før mødet.

Alle der er medlem af en jagtforening under kreds 2,
kan deltage i mødet.

På mødet gives der en orientering om hvad der er
foregået i kredsen her i 2004, ligesom I har mulighed
for at komme med indlæg eller kommentarer. Hvis
dette skulle have fået din vagt din nysgerrighed, håber
jeg at du vil møde op denne dag og give din mening
til kende.

Jørgen Balser Jakobsen

Kære 
medjæger
Jeg er den glade jæger som har drevet jagt på kytte-
ren i snart 20 år og nyder at komme der både for at
jage og det kammeratlige selskab hvor der bliver vek-
slet en historie eller to. Men den gamle ånd er blevet
væk, og jeg vil da håbe at den kan vende tilbage.

Jeg syntes at det er træls at der hele tiden skal flyde
med tomme dåser, flasker og andet affald på kytteren.
Det kan sku’ da ikke være rigtigt at folk ikke er så
voksne at de ikke kan rydde op efter sig selv og tage
deres affald med hjem til deres egen affaldsposer. I
sidste uge fik jeg ødelagt mine waders på en flaske
der var blevet smaderet og det kan jo ikke være
meningen. Og i starten af sæsonen oplevede jeg også
at der var mange der havde kløe i pegefinger når der
var GÆS over kytteren, der blev skudt på alt for
lange hold/afstande nogle helt op i nærheden 50-70
meter i håb om at der faldt en til jorden istedet for at
lade dem flyve og håbe på en ny chance men nej (og
tænker naboen skal sku ikke have chancen). Tænk
over det ?????

Lige en sidste ting hvor er traditionen blevet af. At
ikke alle forlader P-pladsen før alle er kommet i land,
der kunne jo være at der var en som havde brug for
hjælp til at starte bilen eller blive trukket fri hvis man
skulle være kommet til at køre for langt ud i græsset.

En lille bøn til foreningen kunne det ikke lade sig
gøre at få udvidet p-pladsen på kytteren. Græsset er
ved at være rimelig blød, og der er ikke mange steder
at parkerer når vi er mange deroppe.

Med jægerlig hilsen 

Oskar Hoffmann
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Vildtaften på kokkeskolen Opskrift
I skrivende stund, er kokkeskolen under ombygning,
og det har derfor ikke på nuværende tidspunkt været
muligt at bestemme en dato for gentagelse af dette
års gode oplevelse. Jeg kan dog forsikre om, at lige så
snart Hans (kokken) kan overskue hvornår der kan
laves mad derude igen, vil vi prøve at finde en dato,
sandsynligvis engang i april. Jeg kan kun opfordre til
at I holder øje med hjemmesiden, da det nok er her
det først vil blive annonceret. Men ellers vil der selv-
følgelig også komme et stykke i henholdsvis Jæger,
og Omegnsjægeren. Håber at se jer til nok en hygge-
lig aften med god mad og fed hygge.

På foreningens vegne

Brian Lichon

VVii  sseess  ttiill  eenn  
hhyyggggeelliigg  aafftteenn  
mmeedd  ggoodd  mmaadd  
oogg  ffeedd  hhyyggggee!!

Helstegt dyreryg 
(1 ryg = 6-8 pers.)

Dyreryggen afpareres for sener og hinder 
(husk at skære mørbraden af).

Skær filetterne af rygbenet – meget forsigtigt.

Rygbenet steges først i ca. 20 minutter i en 250 grader
varm ovn.

Filetterne lægges i bradepande, må ikke lægge tæt 
sammen.

Sættes i varmluftovn ved 250 grader  
- ovnen skal være varm.

Tages ud efter 10 minutter, krydres med lidt salt og
peber, en anelse timian og oregano.

Steges videre i 5 minutter, stadig ved 250 grader.

Tages ud, pakkes ind i staniol 
– trækker med viskestykke over i ca. 10 minutter.

Skæres i tynde skiver, på skrå og anrettes på det varme
rygben (rygbenet sættes ind i den varme ovn, når filet-
terne tages ud for at trække).

Serveringsforslag:

Dyreryg med ærter francaise, salat apex, pommes ris-
sollées, ristede druer og valdnødder og flødevildtsauce,
surt og sødt.

✃


