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Zita og Hans ved vandarbejdet
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Formanden
har ordet
Det har været et meget
turbulent forår/sommer i
Danmarks Jægerforbund.
Jeg var til Repræsentant-
skabsmøde i Nyborg den
17/06 sammen med kasse-
ren Benny Sørensen. Der
var lagt i kakkelovnen til den siddende hoved-
bestyrelse. Som I nok husker fra forrige blad
var det mit store ønske, at de alle sammen tog
deres gode tøj og forsvandt ud af forbundet. 
Det var til sidst ikke til at finde ud af hvem der
var troværdige og hvem der havde haft fingrene
for langt ned i kagedåsen.
Det blev et underligt møde, for alle HB med-
lemmer havde klister på taburetterne og alle
mente at de var hæderligheden selv.
Enden på det hele blev. at alle HB medlemmer
skulle prøve deres mandater på ekstraordinære
kreds og regionsmøder.
Der blev lidt diskuteret om det var muligt, efter
de nuværende regler eller om der skulle en ved-
tægtsændring til. Spørgsmålet var om de med-
lemmer der kunne falde for aldersgrænsen skul-
le kunne genopstilles. Daværende HB medlem
Knud Knudsen gik på talerstolen og gjorde
opmærksom på at han var den eneste der kunne
komme ind under den paragraf og han ville ikke
lade sig genopstille.
På kredsmøde i kreds 1 vidste det sig så at Knud
Knudsen alligevel ville lade sig genopstille??
Sammen med Martin Andersen.
På kredsmødet i kreds 2 Blev Per Henriksen
opstillet og Knud Knudsen anbefalede Martin
Andersen?? jeg spurgte Knud Knudsen om han
ikke havde glemt hvad han sagde på Rep.
mødet i Nyborg. Jeg tillod mig også at spørge
ham om han ikke havde et troværdigheds pro-
blem, samt om han var ved at lave rævekager.
Hvorfor lade sig opstille i en kreds og i en
anden anbefale sin modkandidat?? På det efter-
følgende regionsmødet, trak Knud Knudsen sig
så fra valget, da han måtte erkende at modstan-
den var for stor. Valget stod så mellem Martin
Andersen og Per Henriksen. Martin Andersen
blev valgt. Jeg syntes desværre der er for mange
af de gamle HB medlemmer der er blevet gen-
valgt, men nu må vi se om de resterende ikke
har fået en lærestreg, og de skal vide, at vi hol-
der øje med dem. 
Vores nye formand Ole Rood var mødt op på
regionsmødet og ham har jeg stor tiltro til, at
han kan få styr på Danmarks Jægerforbund.

Formanden
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Nørholm Enge
Aalborg og Omegns Jagtforening har lejet 60 ha
ande- og duejagt i Nørholm Enge. Nørholm
Enge jagtkort kan kun købes af foreningens
medlemmer og er gældende for hele sæsonen.
Der må kun skydes ænder, gæs samt duer på
stykket og kun med haglbøsse. 
Arealet er som tidligere omtalt på 60 ha og er en
blanding af brakmarker, læhegn og strandeng. 
Bemærk venligst! kun løse hunde i forbindelse
med apportering  
Prisen for et Nørholm Enge jagtkort bliver kr.
200,00 - ønsker du både et Kytterkort og et

Nørholm Enge jagtkort er prisen kr. 350,00. 
Hvis du har fået lyst til at købe et Nørholm Enge
jagtkort eller melde dig ind i foreningen
kontakter du kasserer Benny Sørensen tlf.
98384064 eller mobil 28404542 
Har du allerede købt Kytterkort og ønsker jagt-
kort til vores nye areal kontakter du også
kasserer Benny Sørensen som vil fremsende
girokort. 

MVH 
Bestyrelsen 
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Ekstraordinære kreds og regionsmøder
Som I nok alle har læst i Jæger, skulle der afhol-
des ekstraordinære kreds og regionsmøder, hvor
alle hovedbestyrelsesmedlemmerne skulle stille
deres mandater til rådighed.
Det ekstraordinære kredsmøde blev afholdt  på
Rold Storkro d. 23 August, og der var flere punk-
ter på dagsordenen, da jeg havde valgt at stoppe
som kredsformand, på grund af øget arbejdspres.
Ingemann Nielsen var stoppet, som kasserer med
udgangen af andet kvartal 2006, og derfor kom
vi til at mangle folk i kredsbestyrelsen, alt dette
kunne vi få afviklet på det ekstraordinære kreds-
møde.
Ny kredsformand blev Per Henriksen fra
Støvring, og nyvalgte til kredsbestyrelsen blev

Henning Hildebrandt fra Holmegårdens
Jagtforening og Henrik Terp fra Aalborg og
Omegns Jagtforening.
På kredsmødet blev til hovedbestyrelsen fores-
lået Per Henriksen og Martin Andersen.
På det ekstraordinære regionsmøde, som blev
afholdt i Tylstrup d. 28 August kom det til
afstemning mellem Per Henriksen og Martin
Andersen, Knud Knudsen som var blevet opstil-
let i kreds 1 valgte at trække sit kandidatur.
Resultatet blev at Martin Andersen blev vores
nye hovedbestyrelsesmedlem.

Jørgen Balser Jakobsen.
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Skydevogn i Aalborg og Omegns Jagtforening

Søndag d.10 September havde vi igen skydevognen fra
Danmarks Jægerforbund. der var deltagelse af 12 medlemmer,
som havde en god skydedag, vi startede kl 9.00 og fortsatte til
kl var godt 13.00.
Der var mulighed for at skyde med laserpatron, og prøve-
skydning af haglpatroner på papirskiver, for at se hvordan
skudbilledet er. Der blev skudt flittigt på lerduerne, og der var
mange som fandt ud af at det er en god ide at reducere skud-
afstandene til ca. 20 meter, da det er der at de fleste af os,
bedst behersker at skyde.
Vi vil også til næste år lave en dag med skydevognen, så hold
øje med Omegnsjægeren, og meld dig til denne dag.

Jørgen Balser Jakobsen.

Jagtboblerne
Som de fleste af foreningens medlemmer ved, har Aalborg og

Omegns Jagtforening indkøbt 2 jagtbobler, samt en trailer som for-
eningens 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

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.
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Klubaften med bukkeopsatse i jægerhuset

Tirsdag den 12. december kl. 19.00 afholder
foreningen igen julejægermarked, hvor du har
mulighed for at købe og sælge brugt jagtudstyr.
Alt kan sælges denne aften – våben, lokkeæn-
der, jagttøj m.m. 
Så kære medlem – mød op til en hyggelig

kræmmeraften og du er selvfølgelig velkommen
til at tage din jagtkammerat med. Foreningen er
vært med kaffe og julesmåkager. Der kan købes
øl og vand.

Henrik Terp

Jægermarked i Jægerhuset

Du kan nå det endnu, du skal bare bruge
det indbetalingskort, som jeg sendte dig

i juni måned.
Er det blevet væk, kan du ringe til mig

for at få et nyt.

Tlf. 28404542
Email: Bes@svg.nja.dk

Benny

Tirsdag den 14. november 2006 kl.
19.00
Denne aften vil vi gerne se jeres opsat-
se uanset størrelse. Der vil være
præmier til den største/ mindste/grim-
meste og mest særprægede. Altså alt
kan ske og ingen opsatse er for ringe
til at vises frem. Der vil være kaffe på
kanden. Se mere på www.a-o-j.dk 

P.b.v. Poul Jacobsen

Kytter- og Nørholm Engekort

Generalforsamling
Generalforsamling Tirsdag den 10. oktober 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. 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.

Bestyrelsen
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Beretning fra hundeudvalget
Igen i år, startede vi vores træningssæson med
et orienteringsmøde for alle interesserede hun-
deførere. Jeg må desværre indrømme at det ikke
var den store succes. Der var fremmødt 3 hun-
defolk. Heldigvis havde jeg snakke med et par
stykker, som havde givet tilsagn om at ville del-
tage, så vi satsede på at det kunne lykkedes at få
et acceptabelt lille hold stablet på benene. Det
skulle vise sig, at der blev en ganske fornuftig
tilslutning. Vi nåede op på at have 12 tilmeldte
hunde, hvoraf de 8 var unghunde, og de sidste 4
var hunde over 2 år, men da de 3 af disse ikke
skulle bruges til jagt, og de mest var kommet
for simpel lydighedsdressur, besluttede vi kun
at køre unghundetræning. Som træningen skred
frem blev vi desværre ramt af en, syntes jeg,
usædvanlig stor del af tæverne kom i løbetid,
med det afbræk det gav i træningen, og des-
værre også med det resultat, at der var et par
stykker der faldt fra, da løbetiden indtraf i sid-
ste halvdel af kurset.
Alt i alt syntes jeg dog jeg vil rose de frem-
mødte hundeførere, for et flot fremmøde, trods
det til tider noget strålende vejr. Der blev gået
til den på træningsaftenerne, og der var næsten
ingen opgaver der ikke blev gået til med stor
ildhu. Det er altid rart når der er en positiv stem-
ning, med lidt hån og gas på de rette steder.Til
den afsluttende prøve havde vi en usædvanlig
stor procentdel af de tilmeldte hunde, der mødte
op. Desværre blev det kun til tre præmieringer.
De manglende point hos resten af hundene,
skyldtes især den manglende lyst til at samle det
fundne vildt op, men mon ikke de fleste på
nuværende tidspunkt har fået også dette på
plads.
De tre præmierede hunde blev som følger:
Nr. 3 - Søren Lie med Kleiner Munsterlænder,
Rico , 42 point og 1.præmie.
Nr. 2 - Hans Lolholm med Labrador, Zita,

44 point og 1. præmie.
Nr. 1 - Renè Andersen med Kleiner Munster-
lænder, Bella. 47 point og 1. præmie.
Et stort tillykke til disse dygtige hundeførere.
Af de præmiere kunne desværre kun René del-
tage ved prøven i Rold Skov Matchen. Her gik
det ganske godt, men som det er med hundear-
bejde, sker der somme tider fejl hvor man
mindst venter det. Desværre kunne Bella ikke
dy sig for at knaldapportere ved duerne, og
dette kostede jo et point, hvilket desværre var
nok til at ryge uden for placeringerne. Bedre
held næste gang, og dette blev oppe i Dorf den
5. august. Denne dag havde René heller ikke
heldet med sig, da Bella i anden disciplin,
apportering af 2 duer på land, desværre ikke
kunne finde anden due inden for den afsatte tid,
og dermed røg ud af konkurrencen. Tillykke til
René med de opnåede resultater, det var jo ikke
så ringe endda. Nu vil vi så til at skue fremad.
Hvad med næste år? Hvad gør vi for at få endnu
flere hunde, gerne som for år tilbage, hvor der
var 15 – til 20 hunde på vore kurser. Vi ser selv-
følgelig gerne at dette års unghunde møder op
igen næste år, enten for at tage endnu en tur i
unghundeklassen hvis alderen eller lysten er til
dette, eller for at få noget mere bygget på i
åben-hundeklassen. Vi skulle selvfølgelig også
gerne have fat i nogle af alle de andre ”modne”
hunde der er ude omkring. Som noget helt nyt
er der mulighed for, hvis der da skulle være
opbakning til det, at vi vil prøve noget nyt,
nemlig et decideret hvalpehold. Det kunne da
være spændende hvis vi kunne få fat i hundene
allerede fra den spæde barndom. Nå det tager vi
op i det nye år, når sneen igen begynder at smel-
te. Tak for denne sæson, og vel mødt i det nye
år.

På udvalgets vegne 
Brian Lichon
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