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Side 4

Jubilæum
Der har i efteråret været henvendelser fra medlemmer, der mener at bestyrelsen skal være
mere opmærksom på det tidspunkt, hvor medlemmer har 25, 40 og 50 års jubilæum.
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Det er tidligere nævnt i forbindelse med uddeling af jubilæumsnåle og diplomer, at der ikke i
regi af Danmarks Jægerforbund eksisterer statistikker eller opgørelser, der viser hvor længe
den enkelte har været medlem. Forklaringen
skal findes i, at Danmarks Jægerforbund som
bekendt er en sammenslutning af Dansk Jagt og
Landsjagtforeningen af 1923.
Den eneste måde hvorpå foreningen kan være
opmærksom på, at et medlem nærmer sig et
jubilæumstidspunkt, er når og hvis det enkelte
medlem selv gør opmærksom på og sandsynliggør medlemstiden overfor bestyrelsen.
Bestyrelsen foretager herefter det videre i forhold til Danmarks Jægerforbund.
Der skal således lyde en opfordring til at du
henvender dig til bestyrelsen, såfremt du mener
at nærme dig en af milepælene på 25, 40 og 50
år.
Bestyrelsen

HUSK !
I Aalborg Jagtforeningen
sigter vi efter at
støtte bladets
annoncøre
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Side 6

Salg, reparation og lovpligtig service
af alle typer kraner og taljer.
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Strandvejen 35D · 9000 Aalborg · Tlf. 98 13 42 25
Fax 98 12 71 49 . E-mail: mail@j-tengstedt.dk

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: mil-social@aalborg.dk

Mindre firma
med stor erfaring
Se også brugte taljer på www.jyskkranservice.dk
Tlf. 24 67 55 81 • svarer hele døgnet!

KASSERER
Benny Sørensen, Hedeageren 24
9230 Svenstrup, tlf. 98 38 40 64
Mobil 28 40 45 42
E-mail: bes@svg.nja.dk
SEKRETÆR
Svend Aage Poulsen, Sportsvænget 3
9230 Svenstrup J, tlf. 98 38 90 46
E-mail: svendaage@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 98
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 og foredrag:
Brian Lichon, Svend Aage Poulsen

Formanden
har ordet
Nu nærmer vi os generalforsamlingen. Et af punkterne som vi blev pålagt er
at se nærmere på er foreningens formue.
Jeg vil starte med at skrive
det, at foreningen her lidt
penge på kistebunden, er et luksusproblem som
mange andre foreninger misunder os.
Hvad bruger vi så disse penge til og hvad skal
de bruges til? Dette vil være et spørgsmål på
næste generalforsamling og her er det medlemmerne opgave at sende bestyrelsen nogle gode
forslag, som vi så kan behandle inden mødet.
Forslagene forventes selvfølgelig at være seriøse.
Vi har før fået forslag om at dele formuen mellem de medlemmer der gad mødte op til GF!!
Samt asfaltering af en sti ude på Kytterne. (
sådan lød forslagene rent faktisk )
Forslagene var et eller andet sted meget sjove,
men spild af generalforsamlingen tid, da dette
ikke er seriøst.
Bestyrelsen holdning er, at vi bare lige så stille
lader pengene være, hvor de er og så bruger
nogle af renterne til aktiviteter til medlemmer,
som for. Eks skydevognen som ikke har kostet
medlemmer noget at benytte. Skydekajakkerne
er også gratis. Vi har haft mange ture til
Ulfborg, riffelskydning i Hadsund, kokkeaften
som alle har kostet flere penge, ind vi får ind. vi
har haft jubilæums fester mm. Mad til generalforsamlinger og meget meget mere.
Nu skal i huske på, at det ikke er bestyrelsen
opgave at bruge vores penge, men snare at
holde på dem. Så hvad de skal bruges til er op
til Generalforsamlingen.
Der har været forslag om at købe en skov eller
jord, men så skal alle medlemmer yderlig til
lommerne, da vores formue ikke rækker langt
nok.
Husk, når først formuen er brugt skal alle aktiviteter give overskud for at det hænger sammen. Dette vil gå ud over aktiviteterne.
Formanden
Poul Jacobsen

Bladudvalg:
Henrik Terp, ansvarshavende redaktør
Deadline
Nr. 2 – 1. juni
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Forventet udsendelse
15. juni
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Side 8

Tur i Høstemark Skov
Så er det endeligt lykkedes at få en guidet tur i
Høstemark Skov arrangeret. Turen foregår mandag
d. 8. maj, med afgang fra P – pladsen ved Gigantium kl.
18.30. Herfra kører vi i bus til Hjortevej
syd for Mou, hvor vores guide vil slutte sig til os. Vi begiver os herefter inden for hegnet i Høstemark Skov, hvor
vi vil få en ca. 2 timers rundfart. Det vil primært være
kronvildt vi vil få at se, da der ikke som i Tofte Skov findes vildsvin i Høstemark. Og der vil blive mulighed for
at få historien bag Høstemark Skov, og hvad den bruges
til i dag.
Der vil være plads til ca. 40 personer i bussen, og da det
er først til mølle princippet, er det bare med at være hurtig med tilmeldingen. Der vil blive mulighed for at købe
læskende drikke i bussen til rimelige priser.
Prisen for denne herlige tur vil beløbe sig til 100 kr.
Bindende tilmelding til Brian Lichon på tlf. 98172312.
Pbv. Brian Lichon
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Side 10

Generalforsamling
Tirsdag den 25. april 2006 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
Benny Sørensen
Henrik Terp
Jørgen Balser Jakobsen
Sv. Aage Poulsen (Sv. Aage Poulsen ønsker ikke genvalg)
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 smørrebrød
efter generalforsamlingen.
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Side 12

Rågejagt

Datoer for riffelskydning 2006
Der er i år planlagt følgende datoer til indskydning af riffel på banen i Hvorup
Aalborg og Omegns Jagtforening
Lørdag den 6. maj kl. 09.00 - 15.00 træning + tvungen riffelprøve
Mandag den 24. april kl. 18.00 - 21.00 træning
Mandag den 8. maj kl.18.00 - 21.00 træning
Lørdag den 23. september kl. 09.00-15.00 træning+tvungen riffelprøve
Det koster kr. 30,- at indskyde.
Bemærk den 6. maj og 23. september slutter træningen kl. 12.00,
hvorefter der er tvungen riffelprøve.
Aaby Sogns Jagtforening
Lørdag den 1. april kl. 10.00 - 16.00 træning
Lørdag den 8. april kl. 10.00 - 16.00 træning
Torsdag den 20. april kl. 16.00 - 20.00 træning
Lørdag den 29. april kl. 10.00 - 16.00 træning
Torsdag den 11. maj kl. 16.00 - 20.00 træning
Lørdag den 10. juni kl. 10.00 - 16.00 træning
Lørdag den 5. august kl. 10.00 - 16.00 træning

I lighed med sidste år har foreningen af Aalborg Kommune, Park og
natur, v/Klaus Godiksen fået
mulighed for at stille med 2 jægere
til regulering af råger.
Interesserede kan henvende sig til
undertegnede Michael Larsen,
hvorefter jeg vil fordele dagene.
Reguleringen afholdes på hverdage
med start kl. 08.00. Reguleringen
forventes at begynde omkring den
16. maj. 06.
Såfremt du har spørgsmål til den
praktiske regulering er du velkommen til at ringe til mig.
Michael Larsen
Næstformand

Limfjordsjægerne
Tirsdag den 25. april kl. 17.00 - 21.00 træning
Tirsdag den 9. maj kl. 17.00 - 21.00 træning
Tirsdag den 8. august kl. 17.00 - 21.00 træning
Aalborg Jægerklub (På skydebanen Kimbrehøje i Svenstrup)
Lørdag den 29. april kl. 09.00 – 12.30
Lørdag den 6. maj kl. 09.00 – 12.30
Onsdag den 9. august kl. 17.00 – 20.00
Husk våbentilladelse - uden den, ingen skydning.
Poul Jacobsen
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Et flot bundt
fra en tidligere jagt
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Side 14

Råger i Langholt
Dato:
Tirsdag den 23. maj kl. 19.00.
Mødested:
Ved det offentlige anlæg i Langholt.
Turledere:
Naturvejleder Klaus Godiksen i samarbejde
med Aalborg Jægerklub, Limfjordsjægerne og
Aalborg og Omegns Jagtforening.

I træerne ved anlægget i Langholt findes der en
mindre rågekoloni til glæde for nogle og til
gene for andre. Denne aften kan alle interesserede høre den nyeste viden om rågens spændende biologi og om rågens status som både
nytte- og skadefugl.
Der demonstreres desuden, hvordan friskskudte
rågeunger tilberedes på bål til smagsprøver.
Jagtforeningerne fremviser deres hunde og
våben og besvarer jagtfaglige spørgsmål.

Regionsmøde i region 1 - 2006
Lørdag d.4 marts blev der afholdt regionsmøde
her i region 1, dette foregik på Nordsøcentret i
Hirtshals.Der var deltagelse af 141 delegerede
plus inviterede gæster og koordinatorer, så alt i
alt var vi godt 170 jægere samlet.
Kristian Slyk gav en bred orientering om hvad
der er foregået i det sidste år her i regionen, der
er blandt andet afholdt 3 danmarksmesterskaber indenfor Jægerforbundet. Det var i jagthornsblæsning i Sæby, stående hunde på
Dronninglund Slot og jagtsti som blev afholdt
på øvelsesterrænet i Hvorup.
Der skulle være valg til regionsformandsposten, og her valgte Kristian Slyk at trække sig,
så ny regionsformand blev Martin Andersen fra
Vrå, det bliver spændende at komme til at
arbejde sammen med ham. Martin er land-

brugskonsulent ved Landbonord, og det er ham
der har hjulpet vores forening i forbindelse med
hektarreglerne på Kytterne.
Der var også afstemning om strukturforslaget
fra kredsmødet i kreds 2, der går på at bevare
kreds1 og 2 som de er i dag, dog med hele den
nye Aalborg kommune hørende til kreds 2, og
så bede Thy og Mors områderne melde tilbage,
hvilken kreds de ønsker at tilhøre.
Dette var der heldigvis stor opbakning til fra de
delegerede på regionsmødet, og det bliver dejligt at kunne komme videre i denne proces.
Det er jo meningen at den fremtidige struktur
skal vedtages på det kommende repræsentantskabsmøde, med ikrafttrædning i 2007.
Jørgen Balser Jakobsen

Husk bukketræf i jægerhuset

Onsdag 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 8 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.

106

Henrik Terp
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Side 16

Jægermarked
En lidt sen omtale af vores jægermarked,
afholdt d.13 december 2005.
Vi havde valgt at gå tilbage til det "gamle" tidspunkt i december, da vi syntes at der kom for få
medlemmer, da det blev afholdt om sommeren.
Hvis vi skal se på hvor mange der mødte op
denne gang, kan det kun betegnes som en succes, da der i løbet af aftenen var mødt over 40
medlemmer op. Der var en hel del som vi ikke
plejer at se til vores arrangementer, så det var
dejligt, Handelen med vores brugte rekvisitter
gik det til gengæld ikke så livligt med, men det
hjalp en del da Poul begyndte at holde auktion
over forskellige af foreningens gamle fremvisere og videomaskiner, ( han fik vist også solgt
nogle "gamle" jagtstole ). Vi i bestyrelsen syntes at det var en god aften, og vil helt sikkert
gentage den igen når vi kommer frem til
december.

Kort nyt !
Fisketuren
på Det Gule Rev

Dressurkursus!

Ny kontaktperson på fisketuren er Henrik Terp
som kan kontaktes på 98343634 eller
terp@gvdnet.dk
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.
98343634
OBS! Fisketuren er udsolgt
Knæk og bræk
Henrik Terp

Kreds og
regionsskydning 2006
Aalborg og Omegns Jagtforening vil igen i år
gerne deltage i Danmarks Jægerforbunds udtagelsesskydning, Derfor bedes du kontakte
undertegnede hvis du er interesseret i være med
på vores flugtskydningshold. Skydningen bliver afholdt i Nibe, lørdag d. 27 maj.
Skydningen er jagtskydning til 40 duer, og holdet skal bestå af 4 skytter, hvoraf de 3 bedste
tæller til det samlede resultat.Hvis der melder
sig flere kan vi holde en udtagelsesskydning,
eller eventuelt lave 2 hold.
Jeg vil gerne have en melding fra dig, hvis du
er interesseret i at deltage, og du skal sende bud
senest d. 1 maj, således at vi kan nå at få holdene tilmeldt.
Jørgen Balser Jakobsen.

Skydevogn 2006
Igen i år vil der blive mulighed for at komme ud
og få afprøvet sine færdigheder med haglbøssen. Arrangementet vil i år finde sted søndag
d.10 sptember, og vil blive annonceret yderligere i næste nummer af Omegnsjægeren.

På nuværende tidspunkt er vi i gang med dette
års dressurkursus, men det er selvfølgelig ikke
for sent at troppe op for lige at få pusset nogle
af unoderne af vovsen. Vi træner jo til hen midt
i juni
måned, så der er masser af tid til at få en fornuftig jagthund ud af stue/familiehunden
endnu. Se af at komme op af sofaen, både dig
og hunden vil nyde at komme af sted ud blandt
ligesindede.
Indtil sommertid træner vi ude ved jægerhuset
lørdag kl. 10.00, og sidste tirsdag i marts
begynder vi ude på Hvorupvej i Lindholm, og
det er kl. 19.00. Ring hvis der er noget du vil
spørge om, eller mød bare op til træningen.
Pbv.
Brian Lichon
98172312

Hvad får voksne
mennesker til...
Hvad får voksne mennesker, til ikke at samle
deres affald og tomme patronhylster op efter
man har været på jagt på kytteren, det er ved at
være nogle år siden sidst jeg hade et kort til kytteren, så da min onkel og jeg så var en tur på
jagt der oppe i november var der en ting jeg
kunne se at der ikke var blevet bedre der oppe,
jeg kan nævne at mange af kasserne flyder der
alt muligt affald i bunden af, og omkring mange
af skjulene ligger der tomme hylster, er folk
blevet blinde eller gider de bare ikke bukke
dem mere, vi skal jo tænke på vores ry som
jæger og bruger af den danske natur, jeg kan
fortælle at min onkel og jeg brugte omkring en
halv time på at samle tomme hylster og andet
affald op ved det skjul der hedder rosenbusken,
så kære medlemmer skal vi ikke prøve på at se
om vi kan få det til at se lidt bedre ud frem over
med venlig hilsen Brian hoffman bertelsen og
Lars hoffman larsen.

Jørgen Balser Jakobsen.
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