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Ja så fik vi vel overstået foråret træningsskyd-
ninger med riffel. Besøgstallet er lidt faldende
og det skyldes at der er flere tilbud til træning.
Det må siges at være positivt, da ingen kan
komme bagefter og beklage sig over at de ikke
fik muligheden. Det er selvfølgelig klart en for-
del, at møde op på skydebanerne, hvor der er
riffelinstruktører til stede, så fejl og mangler
kan blive afhjulpet straks, samt den kyndige
vejledning er bedre. En af de fejl der er obliga-
torisk er forskæfte fejl. Jeg har skrevet det før
og skriver det igen. Hvis forskæftet ikke ligger
helt frit, helt ned til låsestolen er det meget
sandsynlig at skud nr. 2 vil sidde et helt andet
sted, end i havde regnet med og det vil kun
blive værre når løbet bliver varmere. Vi havde
også en enkelt, som lige havde købt en
ny kikkert, som en våbenhandler i
Aalborghavde monteret for
ham. Ja den faldt simpelt hen
af, og blev repareret midler-
tidig af en af vores dygtige
instruktører, som fik den
sat rigtig på. Den dag der
var tvungen riffelprøve

var vi også på banen. Der var mødt mange op,
som skulle til prøve og gerne ville have riflen
skudt ind inden prøven. Der var mange der var
glade for muligheden, da nogle havde fejl som
kunne afhjælpes inden, men en del var skråsik-
re, som overhoved ikke havde ikke brug for
hjælp, (bla. Fordi våben handleren lige havde
skudt den ind for dem?) ja dem ser vi så senere
til en ny prøve. Dumpe procenten var usædvan-
lig høj denne gang, og forklaringen til dette kan
være vanskelig at forklare. Næste forår hvor,
der er flest til prøve, vil vi se om vi kan kombi-
nere det med en anden jagtforening så vi har 2
x 10 baner, så ventetiden ikke bliver for lang
sidst på formiddagen. Har i spørgsmål om
våben/kikkerter/kalibervalg/hjemmeladning så

kontakt en af instruktørerne fra lokalfore-
ningen, da vi altid står parat til at

hjælpe.

På vegne af
Riffelinstruktørerne

Poul Jacobsen 

2 15

Riffelskydning

Kytterne

Sammen med dette blad har du fået et giokort til
betaling af “jagtleje” på foreningens areal på
Kytterne. Når du har betalt girokortet skal du
gemme kvitteringen da den gælder som
“Kytterkort” for 2006. Det er ikke tilladt at gå
på jagt uden Kytterkortet er medbragt, der vil

løbende blive foretaget kontrol. Er der spørgs-
mål så kontakt kassereren.

Benny Sørensen
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Formanden
har ordet
Når disse linier læses, er
der formodentlig sket et
par ting, som har betyd-
ning for Danmarks jæger-
forbund fremtid.
Jeg  sidder med en mærke-
lig smag i munden, og er
lidt spændt på hvad der skal ske til
Repræsentkabsmødet i Nyborg.
Der har været megen beskyldning og mudder-
kastning i debatten på DJ hjemmeside. Det har
ikke alt være god læsning, og mange har svinet
hinanden til så man kunne blive helt flove ved
at læse linierne.
Jeg har altid personlig ment at Kristian
Raunkjær har været en god mand for jagtsagen
og det har desværre vist sig, at han var knap så
god en virksomhedsleder.
Det har som jeg læser det, været nogle meget
nære medarbejdere, som ikke har været til at
stole på, og nogle af tingene er kommet helt ud
af hånd, på et tidspunkt.
Direktøren ligefrem misinformerede Kristian
Raunkjær og har udnyttede tilliden.
Ok, Kristian har ifølge rapporten ikke selv haft
helt rent mel i posen, men den smule der er
kommet frem om ham, kunne jeg godt have
levet med.   
Jeg håber personlig at hovedbestyrelsen beret-
ning bliver nedstemt, således at hele hovedbe-
styrelsen bliver nødt til at gå af, og vi starter
forfra med nye folk, som vi har tillid til.
Vi skal have ryddet op i dette her rod, så vi igen
kan få arbejdsro til at fremme jagten i Danmark.
Det bliver spændende at se, om mine ønsker er
blevet indfriet, når bladet er på gaden.

Formanden

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!

offset- digitaltryk

Strandvejen 35D · 9000 Aalborg · Tlf. 98 13 42 25
Fax 98 12 71 49 . E-mail: mail@j-tengstedt.dk

Alt i Alt i 

offset-offset- ogog
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Turen til Høstemark
Så blev det endelig dagen. Den 8. maj, dagen
hvor vi skulle en tur i Høstemark Skov med
guide.Vi kørte i bus ude fra Gigantiums parke-
ringsplads, da alle var fremmødt, lige på nær
Kem, som desværre for ham , havde glemt et
møde i skolen. Desværre var bussen ikke fuld, vi
blev kun 28,til trods for at der gennem tiden
havde været mange forespørgelser på en sådan
tur. Vel ankommet til udkanten af Høstemark
hegnet, samlede vi vores guide op. Hun skulle så
i de næste 2 timer fortælle os om skoven, og vise
os nogle af dens seværdigheder. Vi startede med
at se lidt på de forskellige typer skov der er i
Høstemark, alt afhængig af hvordan bundforhol-
dene var på de pågældende steder. Men alle ste-
der bar vegetationen præg af at der var en del
kronvildt, til at gå og studse den. Det gjaldt både
de små bøgetræer, som var mange år om at blive
til træer, da kronvildtets gnaven, gjorde dem til
buske, som så først blev til træer, når buskene
blev så omfangsrige, at dyrene ikke længere
kunne nå ind til de midterste skud. Der er jo i
modsætning til Tofte Skov ingen vildsvin i
Høstemark, men der var ikke på mangel af kron-
vildt. Vi havde ikke kørt ret længe før vi var ved
en af deres faste fodrepladser, og her gik der en
pæn stor rudel inde mellem træerne. De fortrak
efterhånden, da vi steg ud af bussen, for at tage
noget af mosen i nærmere øjesyn. Nogle af dem
valgte heldigvis at krydse vejen nogle få hundre-
de meter fra hvor vi stod, så der var en god
mulighed for at se især hinder og kalve fra sidste
år. Vi bevægede os nu ind i selve mosen, for at se
hvad det er der bliver til spagnum. Det var et lidt
farligt terræn med små dybe mosehuller, der var
fyldt med vand, men også med ganske tørre are-
aler . Vores guide syntes vi var en tilpas lille,
men godt interesseret flok, så hun syntes vi 

skulle vove os en tur tværs gennem mosen.
Denne beslutning var ikke alle med på, for det
første var der nogle enkelte i forkert fodtøj(ingen
nævnt, ingen glemt) , men hvad værre var, der
var en af damerne der ikke var helt vågen nok,
med hensyn til hvor hun skulle sætte fødderne,
hvilket resulterede i, at hun pludselig stod i vand
til navlen. Helten var dog inden for rækkevidde,
idet Carlo Ry trådte til for at give en hjælpende
hånd, desværre med det resultat, at han sank i til
skridtet med den ene fod, inden damen kom op
på det tørre. Nå vel tilbage på det tørre indtog vi
igen vore pladser i bussen, for at fortsætte rundt
på turen. Hen mod slutningen af turen kom vi til
en stor lysning/græseng, hvor der var en hel del
kronvildt, og her var der så i modsætning til den
tidligere flok en hel del hjorte, jo stadig i bast, og
nogle af dem var ganske betragtelige. Hermed
må vi sige at vi fik en alle tiders afslutning på en
ganske udmærket tur. Vi vil igen forsøge at få en
lignende tur arrangeret, men denne gang vil vi
tage til Tofte Skov, men nu må vi se hvornår vi
kan få en tid derude. Dette vil I høre nærmere
om, lige så snart der foreligger noget konkret.

Brian Lichon
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Er det næste års buk

Den 23 maj om aftenen var jeg på bukkejagt. Der
var en del dyr i området, bl.a. så jeg en god buk
der befandt sig 250 meter hvor jeg sad. Der gik 2
råer ca. 100 meter og der gik en gaffelbuk også
ca. 100 meter væk. Da jeg på det tidspunkt havde
skudt 2 bukke, ville jeg ikke skyde gaffelbukken,
men håbe på at den noget større buk kom nær-
mere. Efter ca. 1 times tid var den største buk
væk og gaffelbukken var trukket ud på 200meter,
så jeg brugte en del tid på at holde øje med råer-
ne. Specielt den ene rå opførte sig ”underligt”.
Den kunne f.eks. pludselig løbe 10 meter for så
at stoppe op og krumme ryg, for derefter at
lægge sig, rejse sig løbe osv. Pludselig ser jeg at
den krummer ryg igen og jeg kan tydelig se at
den føder et lam, som den pusler med i 15 – 20
minutter, hvorefter den går derfra. 
Næste morgen er jeg på plads igen selvfølgelig
for at se efter bukken, men ret hurtigt finder jeg
råen og vælger nu at bruge tiden på hende. Jeg
kan i kikkerten se at lammet dier, og da råen
lægger lammet af og fjerner sig, beslutter jeg
mig for at prøve at finde lammet og evt. få et bil-
lede. Jeg havde en god ide om hvor det lå, da jeg
havde set det sammen med råen. Fandt hurtigt
lammet (billede 1) tog nogle billeder og gik hjem
lidt varm om hjertet, det var en god oplevelse.
Om aftenen skyder jeg så den gaffelbuk som jeg
havde set dagen før.
To dage senere er jeg på terrænet igen klokken 

18.00, denne gang for evt. at finde rå og lam. Har
en ide om hvor de er. Jeg får kontakt med råen d
er er vælger at ligge sig ved et træ. Jeg beslutter
at forsøge at liste mig ind på råen, for at få et bil-
lede, så jeg havde et af både rå og lam. Jeg føl-
ger en lavning, kravle og kryber og er nu 20
meter fra hvor jeg så rå lægge sig. Løfter mig
lidt, men kan ikke se råen, er hun væk eller hvad.
Jeg rejser mig op og går forsigtig hen mod ste-
det, da jeg ca. 5 meter derfra hører råen mig og
springer, og jeg nåede ikke at få et billede.
Forsøger at finde lammet og det lykkes ret hur-
tigt (billede 2), det var dejligt at konstatere at det
havde det god og tydeligt var vokset. Jeg vil lige
her indskyde at det er for mig en lidt speciel rå,
da den er nem at kende. Hun er lille og ørerne,
knækker fremad. Hun gik i området hele sidste
år, hvor jeg mødte hende tit, da var hun smaldyr.
Tilbage til lammet, som jeg har set mange gange
siden. Da det var 8 dage gammel så jeg råen
lægge det af og tænkte at jeg lige ville have et nyt
billede. Dette var lammet ikke enige i, for da jeg
var ca. 5 meter fra det, sprang det og spænede 50
meter væk, og lagde sig der. Jeg forsøgte ikke
mere og gik hjem. Har flere gange i min kikkert
set råen og lammet. Og har den sidste uge også
set en større rå, i samme område, hun går med 2
lam.

Benny Sørensen
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St. Restrup Skov
Så er ”bukkejagten” i fuld gang i St. Restrup
Skov, der er hochsitze i alle parceller og udsynet
er godt efter stormfaldet og oprydningen, så man
har en meget stor chance for at se vildtet. I skri-
vende stund (01-06-2006) er der skudt 3 bukke.
Hans Jørgen Sørensen lagde ud med en flot gaf-
felbuk, derefter skød Thomas Jensen en flot gaf-
felbuk og sidste skud på stammen er Uffe Jøns,
der leverede en flot seksender. Trods denne flot-
te start er der masser af plads i skoven til kon-
sortiets ”bukkejægere”, derfor har Henrik Terp
og undertegnede besluttet, at de der vil kan tage
på pürsch både morgen og aften fra den 5. juni. 

Oprydning af skoven efter stormfaldet, skrider
hastigt frem og der vil helt sikkert kunne drives
fællesjagt i alle parcellerne til efteråret, om end
der skal rettes lidt på hvorledes såterne skal dri-
ves.

Som alle sikkert ved, har Helge Jacobsen sat sko-
ven og savværket til salg. 
Der har været en tilbuds frist, denne er overskre-
det for længst og i skrivende stund er skoven
ikke solgt. Nu afventer vi så efterårets jagter og
håber, at vi AOJ, til den tid stadig er jagtlejere i
St. Restrup.

God sommer til alle

Vildtopskrift
Braiseret vildt-bov eller kølle med røget
spæk og spinat-persillesauté.
(6-8 pers.)

Vildtbov eller kølle:

Ingredienser:
2,3 kg. bov eller kølle med ben eller 1,4 kg.
uden ben
100 g. røget spæk

Fremgangsmåde:
Ben vildtboven ud.
Skær spækket i ca. ? cm tykke stave og kog
det kort i vand.

Læg spækket på vildtkødet. Krydr med
peber og rul til en ensartet tyk rulle.
Omvind med ufarvet bomuldsgarn.
Sauce:
Ingredienser:
1 lille gulerod
1 lille persillerod
1 løg
1 kvist timian
ca. 2? dl rødvin
1-2 spsk. smør
? finthakket løg.

Fremgangsmåde:
Skær grønsagerne i mindre stykker. Brun
kødet og urterne i bradepande. Krydr med
salt og peber. Tilsæt rødvin og timian og
steg boven i en 175 grader varm ovn til den
er mør, mindst 1 time. Tiden kan variere ret
meget, efter størrelse og alder, dette er
beregnet på et ungt dyr. Dryp gerne boven
et par gange med rødvinsskyen, som dan-
ner sig i bradepanden.

Spinat-persillesauté.
Ingredienser:
100 g. plukket bredbladet persille
120 g. istandgjort spinat
1 spsk. smør
lidt olie
salt og hvid peber.

Fremgangsmåde:
I mellemtiden koges spinat og persille i 3
minutter i letsaltet vand, tilsat et par
dråber olie. Hæld det i en sigte og pres van-
det let ud af det. Der bliver kun en lille
håndfuld tilbage. Hak det let og hold det
klart.

Kødet fortsat:
Efter braiseringen sigtes rødvinssaucen og
koges om nødvendigt ind, evt. jævnes.
Krydr med salt og peber.
Pisk en spsk. smør i. Tilsæt til sidst de hak-
kede løg og undgå at koge saucen herefter.
Smelt en spsk. smør på en pande og sauter
persille-spinaten uden at det bruner. Smag
til salt og peber.
Anret kødet skåret i ca. 2 cm. Tykke skiver
sammen med 1 spsk. spinat-persille-sauté,
saucen og ristede kartofler.
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Nyt bestyrelsesmedlem
Finn Henriksen blev på forårets generalforsam-
ling indvalgt som nyt bestyrelsesmedlem. Han
afløser Svend Aage Poulsen som ikke ønskede
genvalg. På det efterfølgende bestyrelsesmøde,
hvor bestyrelsen konstituere sig, blev Finn med
overvælgende flertal valgt som sekretær. 

På forårets anpartsmøde i St. Restrup Skov blev
Finn Henriksen ligeledes valgt som ny for-
mand.

Bestyrelsen byder Finn velkommen og ser frem
til det kommende samarbejde. Vi vil ligeledes
takke Svend Aage Poulsen for mange års godt
samarbejde og ønsker ham held og lykke frem-
over.

Bestyrelsen

Skydevogn

Tirsdag den 16. maj kl. 10.00 havde de tre jagt-
forening i Aalborg igen inviteret til bukketræf i
Jægerhuset. Rigtig mange jægere havde den
morgen valgt at tage til bukketræf i Jægerhuset.
Det var som sædvanligt en rigtig hyggelig mor-
gen, hvor højdepunkterne fra morgenens buk-
kejagt bliver fortalt. I år var der 12 bukke på
paraden, hvilket er rekord. 

Det var nødvendigt at lave to rækker for at buk-
kene kunne være på gårdspladsen. Der er selv-
følgelig plads til mange flere til næste år – vi
kan bare lave en række mere…..  Foreningerne
var som sædvanligt vært med kaffe og rund-
stykker efter vi havde beundrede de flotte
bukke.

Henrik Terp

Bukketræf i Jægerhuset
25 år

0226-06835, Leif Jensen,
Gadegårdsvej 8, 9400 Nr.sundby,
Indmeldt ,1981

0226-055644, Lars Caspersen
Vangs Mark 76, 9380 Vestbjerg,
1981

0226-084550, Bent Pedersen
Mispelvej 33, 9000 Aalborg,
1981 

0226-075163, Per Larsen
Villersvej 1, 7755 Bedsted Thy,
1981

0226-067300, Henning Jensen
Runddyssen 129, 9230 Svenstrup

0226-067538, Jan Jensen
Hesthøbslund 97, 3460 Birkerød

0226-062527, Kennet Bergsted
Gl. Landevej 40 st.tv, Birkelse,
9440 aabybro

40 år

0226-06190 , Harald Hansen
Leharparken 76, 9200 Aalborg
1966

0226-069271, Tommy Rud Jensen
Thomas Winthervej 98, 9370 Hals
1966 

0226-093020, Leif sørensen
Las Poulsevej 13, 9000 Aalborg
1966 

0226-066548, Karl Jensen
Tylstrupparken 93, 9382 Tylstrup
1965

Jubelarer i 2006

Søndag d. 10 September har vi i Aalborg og
Omegns Jagtforerning igen lejet Danmarks
Jægerforbunds skydevogn. Der vil være indivi-
duel instruktion i skydning med haglbøsse,
ligesom der vil være mulighed for at skyde
med laserpatron, og prøveskyde med sine jagt-
patroner på papirskiver.
Alt dette kan du være med til at deltage i, blot
ved at tilmelde dig til undertegnede, hvor du
vil få oplyst tidspunkt og sted.

Jørgen Balser Jakobsen.

25 og 40 år
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Fisketur på Det Gule Rev
Lørdag den 1. april havde Aalborg og
Omegns Jagtforening igen lejet det gode skib
Tindur, som har base i Hanstholm.
Vejrudsigten så rimelig fornuftig ud, det
havde nemlig blæst en halv pelikan hele
ugen, men netop lørdag løjede vinde af – hel-
digvis! 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  der fangede den første fisk, hvor-
for skulle det være anderledes end de tidlige-
re år? Alle mand nåede at fange fisk – nogen 
fangede flere end andre, men sådan er det
også hvert år!

Henrik Terp

Omkring 30-35 personer havde tirsdag den 23.
maj lagt vejen forbi Langholt Gadekær, hvor
Aalborg og Omegns Jagtforening, Aalborg
Jægerklub, Limfjordsjægerne samt Aalborg
Kommune, Park og Natur havde inviteret til
Råger i Langholt. 
Deltagere fra Aalborg Jægerklubs jagthorns-
gruppe suppleret med blæsere fra Aaby
Blæserne spillede forskellige jagthornsstykker 

– det lød virkelig smukt!
Der var igennem aften mulighed for at smage
lækkert rågebryst som naturvejleder Klaus
Godiksen stegte over åben ild. Der var også
mulighed for selv at prøve at flå en råge og det
var der mange børn og voksne der prøvede.
Det var et rigtig godt arrangement som for-
håbentlig bliver gentaget næste år.

Henrik Terp

Råger i Langholt

www.a-o-j.dk
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