Nordjyllands største udvalg
indenfor våben, ammunition,
optik og beklædning.
Vi har oven i købet egen skydebane.
Zeiss, Swarovski, Sauer, Blaser,
Härkila, Woodline, Chevalier,
Fjällräven, Deerhunter og Barbour.
Aalborg:
Gugvej 138, 9210 Aalborg SØ, Tlf.: 96330300
Brønderslev:
Markedsvej 136, 9700 Brønderslev, Tlf.: 96450300
Hadsund:
Industriparken 5, 9560 Hadsund, Tlf.: 96520300

Husk bukketræf i Jægerhuset

Mandag den 16. maj kl. 10.00 invitere de tre jagtforening 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 3 bukke på paraden og der er selvfølgelig plads til mange flere. Selv om du
ikke har skudt en buk den første morgen, er alle medlemmer af de tre foreninger meget velkommen
alligevel og ta´ bare en jagtkammerat med. Foreningerne er vært med kaffe og rundstykker.
Henrik Terp

Forbundsmesterskab i Jagthornsblæsning.
Forbundsmesterskabet bliver i år afholdt den 14. maj i Nordjylland på
Sæbygård.
Så kom og få en stor oplevelse, da Danmarks bedste grupper kommer og
blæser. Sæbyjagtforening som er vært og står for alt det praktiske arbejde,
har lavet et stor arbejde med at få arrangementet op at stå. De har lavet flere
tiltag for at reklamerer mesterskabet og har bl.a. fået campingpladserne og
vandrehjemmene i Sæby til at lave et godt tilbud om overnatning. De som er
golf interesseret vil kunne spille golf da golfbanen ligger op til Sæbygård.
Så det er muligt at lave en forlænget weekend i Sæby til mesterskabspris.
Se de forskellige tilbud på Sæbyjagtforenings hjemmeside.
Henrik Terp

Formanden har ordet.
Her i skrivende stund har jeg lige modtaget min indbetaling til jagttegnet og indberetning af skudt vildt.
Når jeg læser aviserne kan jeg se at det kniber gevaldigt for jægerne at indsende indberetningen til skov og
naturstyrelsen.
Jeg kan kun kraftig opfordre vores medlemmer, om at få indsendt sedlen med vildtudbytte, om så ikke for
andet, så for at vores navn ikke bliver nævnt i bladene med dårlig omtale til følge.
Jeg vil også gerne opfordre jer til at få betalt jeres jagttegn inden 1 april, hvis i har riflede våben og
ammunition stående. I andre dele af landet kører politiet ud til jæger efter den 1 april, som har
våbentilladelse og ikke har betalt for jagttegnet endnu. De skal have gyldig jagttegn for stadig af have riflede
våben stående.
Et sted kom de ind og fandt en riflen med patroner i. Våbnet var med andre ord skudklar og var ikke
opbevaret i våbenskab.!!
Vi her i Aalborg er ret heldige, med at vi har et godt våben kontor, som ikke endnu er taget ud til
medlemmerne for at undersøge våben og våbenskab.
Men på et tidspunkt er der så mange sager, at vi ikke skal blive overrasket, hvis der bliver banket på døren.
Så husk at betale jagttegn, Opbevare våben i våbenskab og indberet skudt vildt..
Med hensyn til våbenskabe hos jægerne, men de må være nogle andre jæger der her er tænkt på for jeg tror
ikke det er nogen her fra lokal afdelingen, som ikke har disse ting i orden.

Poul Jacobsen

Generalforsamling

Tirsdag den 12. april 200 kl. 19.00 i Jægerhuset ved Gigantium med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent.
Godkendelse af protokol fra sidste generalforsamling.
Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
Indkomne forslag.
Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er Poul Jacobsen, Michael Larsen og Brian Lichon.
Valg af suppleanter.
Valg af 2 revisorer.
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.

Kreds og regionsskydning 2005.
Vi vil i lighed med foregående år forsøge at få lavet et flugtskydningshold til kredsskydningen i Hadsund d.
28 maj 2005.
Interesserede kan rette henvendelse til undertegnede senest d 1 maj. og jeg vil så lave en
udtagelsesskydning/ træningsskydning, hvor vi kan få lavet det stærkeste hold som foreningen kan stille Der
skydes en almindelig serie til 40 duer. Skulle dette have vagt din interesse, vil det glæde mig at høre fra dig.
Jørgen Balser Jakobsen.

Regionsjagtsti 2005.
Denne afholdes igen i år på arelerne i Hvorup. Det er den 17 april, og der vil være mulighed for at få afprøvet
dine færdigheder og din viden indefor jagtudøvelse og skydning. Jeg håber at der møder rigtig mange op, da
det er en rigtig god mulighed, for både at møde andre jagtkammerater, og få prøvet at komme på en jagtsti,
hvis du ikke har prøvet det før.
Jørgen Balser Jakobsen.

Riffelskydning
Nu står der snart bukkejagt på kalenderen og derfor skal vi have riflen klar inden jagten.
Vi har følgende skydedage i Hvorup, hvor vi starter med lørdag den 30. april. Denne lørdag skydes den
tvungen riffelprøver fra kl. 1300 og derfor er banen kun om formiddagen fra kl. 09.00 til 12.30.
Denne dag er der kun plads til indskydning, da vi forventer mange skytter der skal op til riffelprøve om
eftermiddagen.
Mandag den 2. maj kl. 18.00 til 2100 vil der være indskydning.
Lørdag den 7. maj fra kl. 0900 til 1500 vil der være indskydning, samt der vil være mulighed for at skyde til
bukkemærket. Der vil også være varme pølser med brød hvis sulten skule trænge sig på.
Mandag den 9. maj, er der igen indskydning og her vil der ikke være meget tid til at ligge og træne i det
uendelige, da mange kun kommer den ene aften. Her vil der blive sat begrænsning på, således at der efter 4
serier, skal man bag i køen, igen hvis der er mange der venter.
Den sidste skydedag vi har på programmet er den 10. september. Mere om den senere.
vh
Riffeludvalget

Råger ved Hammerværket
Tirsdag 24. maj kl. 19.00 ved Godthåb Hammerværk,
Zinckvej 1 i Godthåb
I samarbejde med Aalborg Kommune, Park & Natur, Godthåb
Hammerværk, Aalborg Jægerklub og Foreningen Limfjordsjægerne.
Netop i området ved Godthåb Hammerværk findes
der flere rågekolonier. For alle interesserede afholder
vi derfor et spændende aftenarrangement, med
fokus på rågeregulering og den nyeste viden om
rågen som både nytte og skadefugl.
Desuden tilberedes der friske smagsprøver på nyregulerede lokale
rågeunger. Hele aftenen bliver det også muligt at
opleve Hammerværkets udstilling samt maskiner og
vandkraftanlæg i drift.
Michael Larsen

Orkanen og jagten i St. Restrup Skov
Orkanen den 8.1.2005 var hård ved skovene og St. Restrup skov var ingen undtagelse. Meget
store dele af skoven er lagt ned og på nuværende tidspunkt ligger væltede og knækkede træer,
så det stort set er umuligt at færdes i skoven.
Orkanen ramte os forud for vores sidste fællesjagt. Efter at vi havde besigtiget skaderne i
skoven valgte vi at gennemføre jagten delvist. Jagtdagen blev planlagt sådan, at vi drev 2 små
såter, som vi vurderede var muligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Efterfølgende var der
mulighed for at lidt skovvandring, hvor anpartshaverne i skoven med egne øjne kunne se de
skader, som orkanen havde forvoldt. Vi afsluttede dagen med de traditionelle gule ærter og fik
en god diskussion om jagt i skoven – både på kort og på lang sigt.
Vi har den 1.3.2005 afholdt anpartsmøde for de jægere, der har tegnet anpart for sæson
2005/06. Alle anparter er solgt til trods for at jagtmulighederne er usikre og i hvert tilfælde
væsentligt forandrede i forhold til de sidste mange år.
Jeg har drøftet orkanskaderne med skovejer Helge Jacobsen, idet vi gerne vil have en plan for
oprydning i skoven. Det er desværre ikke på nuværende tidspunkt muligt at sige noget
præcist, idet oprydningen i skoven hænger sammen med afsætning af træ samt mulighederne
for at leje nødvendige skovmaskiner. Det er dog sikkert, at oprydning og genplantning
kommer til at strække sig over mindst et par år. Bestyrelsen vil følge situationen hen over
foråret.
Skaderne i skoven vil efter min mening forringe jagtmulighederne på kort sigt, idet det er
nødvendigt at væltede og knækkede træer fjernes, så vi kan færdes i skoven. Når det så er
sket, så er jeg ikke i tvivl om at, at der åbner sig nye muligheder for os jægere og jagten bliver
måske bedre end den nogensinde har været. Vi må væbne os med lidt tålmodighed og udvise
forståelse for, at situationen aktuelt ser lidt kaotisk og usikker ud.
Michael Larsen
Næstformand

Hobrovej 418
9200 Aalborg SV
Tlf. 98 16 95 77

Mandag - Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 18.30
Lørdag 10 - 13.00

