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Invitationsjagt ved Buderupholm
Aalborg og Omegns Jagtforening, havde i
år modtaget en invitation til at deltage i jagt
d. 23 november. Vi blev bedt om at komme
med en ret ny jæger, og en mere erfaren
jæger.
Vores nye jæger blev Uffe Jøns, som har
haft jagttegn siden 2004, og undertegnede
der har haft jagttegn siden 1976. Jagtarealet
var i år, det nye skovrejsningsområde ude
ved Drastrup, hvor man startede med at
plante i 1994.
Vi mødte op torsdag morgen til kl 9,00 hvor
vildtkonsulent Ivar Høst bød os velkommen, han fortalte om hvordan han havde
tænkt sig at dagen skulle forløbe, vi skulle
have 2 såter om formiddagen, og 2 over
middag.
Vi startede ude ved Drastrup Hedevej og der
blev drevet mod syd, i den såt blev der set 8
- 10 stykker råvildt som mest gik bagud, der
blev også set mange snepper og fasaner,
hvor Uffe var heldig at stå det rigtige sted,
og dygtig nok til at nedlægge en af dem,
men det bliver "værre" endnu.
I såt nummer to, der ligger op mod Kirkedalen, var der rigtig meget både råvildt og
snepper, jeg tror aldrig jeg har deltaget i en
såt hvor der er blevet set så meget råvildt.
Igen i denne såt vor Uffe både heldig og
dygtig igen, idet han nedlagde en flot rå.
nogle minutter senere kommer der et lam ud
til Uffe, og stiller sig 10 meter fra ham,

dette undlader han dog at skyde til, da han
mente at Diana havde tilsmilet ham rigeligt
på denne post. (hatten af for det.)
Efter de første 2 såter var der samling ved
parkeringspladsen ved Kirkedalen, hvor
skovdistriktet var vært ved kaffe og rundstykker, og derefter kørte vi til Frejlev, og
drev 2 såter lige syd for Frejlev by, men
disse kunne slet ikke måle sig med de to
første såter, hverken naturmæssigt, eller
med det vildt der blev set, men det havde jo
næsten også været for meget. Dette skyldes
nok mest, at meteorologerne denne dag fik
ret i deres profeti om at der skulle komme
en del regn over middag.
Om formiddagen var der et flot vejr, men
der var som sagt meldt regn over middag,
og skovdistriktets medarbejdere havde rejst
et stort rundt telt, med plads til bål i midten,
Der blev først holdt parade, 4 snepper, 1
bekkasin, 1 ræv, 3 dyr, 1 hare, 1 kok, og en
høne, hvilket var en meget flot parade.
Derefter kunne vi indtage vores medbragte
madpakke i teltet, hvor Søren Risborg
havde tændt op i bålet. Derefter gik snakken
lystigt indtil de forskellige tog hjem.
Jeg kan kun sige at vi havde en stor naturoplevelse ud af dagen, og det var skønt at se
at området huser en så stor bestand af
råvildt som tilfældet vitterlig er.
Jørgen Balser Jakobsen.

Forlægningskursus

2

Vi inviterer hermed til en aften der vil vise
os lidt om behandling af rådyr, lige fra at ”
flå ” skindet af, og indtil det er klar til at
komme i enten gryden eller fryseren.
Da det kan være svært at være sikker på lige
at have et eller to dyr til denne lejlighed,
anmoder vi medlemmerne om hjælp. Enten
ved at du kommer med et dyr du gerne vil
have ordnet, eller simpelthen ved at du har

et dyr du vil sælge til foreningen. Eventuelle
dyr af foreningens vil blive bortloddet på
amerikansk lotteri. Kan du levere et dyr, vil
jeg gerne høre fra dig, på tlf. 98172312 eller
mail
lichon@post10.tele.dk
Sted:
Jægerhuset Tid: Tirsdag d. 9. januar 2007
Bestyrelsen.
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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

Formanden
har ordet

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
Finn Henriksen, Leharparken 50, Frejlev
9200 Aalborg SV, tlf. 98 34 38 70
E-mail: fhe@home1.gvdnet.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
Carl Carstens, tlf. 98 14 26 28
René Sørig, tlf. 98 17 24 35
Film og foredrag:
Brian Lichon, Finn Henriksen
Bladudvalg:
Henrik Terp, ansvarshavende redaktør
Deadline
Nr. 1 – 1. marts
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Forventet udsendelse
15. marts

I minutterne inden jeg
skrev disse linier var
jeg lidt rundt i
Danmarks Jægerforbund blad.
For bare et halv år siden
var der mange og hadefulde indlæg fra medlemmerne. Nu fornemmer jeg at der er kommet ro over hele
linien. Alle er nu ved at slikke deres sår.
Vi har fået en ny landsformand som har
fået styr på tropperne i hovedbestyrelsen
Vi har også haft en mindre udskiftning i
vores lokale områder, det være sig en nyt
HB medlem, en ny kredsformand i begge
kredse samt en ny regions formand.
Vi her i Aalborg kunne måske godt have
ønsket os, at topposterne måske var fordelt
lidt mere, mellem nord og syd. Nå men vi
arbejder jo for den samme sag så mon ikke
det går alligevel.
Det bliver lidt spændende at se hvordan det
kommer til at gå, når nu amterne nedlægges og kommune grænserne flyttes.
I nogle kommuner har det været jagtforeningerne, der har afholdt jagten i kommuneskoven. Andre steder har det været
ansatte professionelle jæger, der har reguleret vildtet.
Jeg håber og ønsker at de der haft jagt før,
også har det stadig, Jeg har den holdning at
når jeg ikke må, så vil jeg ikke ødelægge
det for de andre. jeg vil hellere bakke op,
om dem der har jagt og så bruge deres
muligheder som en løftestang, så vi evt.
også kan komme lidt på kommune jagt.
Ok det er måske bare ønsketænkning. Men
lad os nu se hvad sammenlægninger byder
af muligheder
Til slut vil jeg gerne ønske alle medlemmer
samt pårørende og familier en god jul og et
godt nytår
Poul Jacobsen
Formand
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Ny i hundeudvalget
Jeg hedder Rene´ og er 35 år, jeg er gift
og har en søn på 2 år. Vi bor i
Hvorupgård, en lille flække midt mellem Vestbjerg, Vadum og Nørresundby,
på et nedlagt landbrug som vi delvist
restaureret hen ad vejen. Jeg har haft
egen hund i 15 år, de sidste 6 år har der
været 2 af gangen. P.t. har jeg en Golden
retriever på 6, og sidste ankomne en
Gammel Dansk Hønsehund på 11 mdr.
Jeg har trænet i DCH Lindholm med
almindelig lydighed i 6 år, og det er kun
de sidste par år jeg begyndte at have
interesse for jagt. Da vores gamle hund
i februar, desværre blev aflivet, stod jeg
uden jagt egnet hund. Via nettet fandt
jeg div. jagthunde, men med en (Ja, lad
os kalde hende en anelse besværlig)
kone. Faldt ønsket på en Gammel
Dansk (Hunden, altså).

4

Efter besværet med konen, kom det så
til at finde en Gammel Dansk Hønse
hund og det er jo ikke sådan lige til!,
efter som schæfere og retriever (som
vores tidligere hunde har været) findes i
enhver avis eller på opslag. Men i
Frederikshavn var hun og i marts kom
hun til Hvorupgård. Siden har den stået
på hård træning, måske familien mener,
at jeg er en anelse ”hunde og jagt fokuseret” men lad det nu ligge.
Jeg har selvfølgelig som alle andre, de 2
bedste hunde.
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Riffelskydning
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St. Restrup Skov
Jagten i St. Restrup Skov er i skrivende stund på sit højeste.
Der er til dato 1. december afholdt 3 fælles- jagter med gennemsnitlig 30 jægere/jagt.
Vildt udbyttet har også vist sig fra den pæne side. Der er nedlagt: 7 stykker råvildt, 4 ræve,
1 fasan og 5 snepper, dertil kommer 5 bukke, som blev nedlagt på foråret/sommerens pürsch. Så det må siges at være et meget tilfredsstillende udbytte.
Nogen vil måske undre sig over, at der ikke er skudt flere fasaner i år.
Det beror på sikkert på, at vi desværre ikke i år har kunnet fremskaffe fasaner til rettidig
Udsætning, på grund af virus i besætningen hos vor leverandør.
Med hensyn til Helge Jacobsens salg af St. Restrup Skov er der intet nyt.
Skoven er stadig til salg, men ingen købere har henvendt sig.
Og set med mine øjne er det ikke noget der haster.
Efter der er blevet ryddet op i skoven, så den stort set er farbar overalt, er jagten
efter min mening, blevet endnu bedre, ja nærmest noget nær det ideelle.
Det gælder både udsynet fra de forskellige hochsitse der er sat op, samt skudmulighederne
ved fællesjagterne.
Finn

E F T E R L Y S N I N G:
Vi vil i hundeudvalget gerne
modtage skind fra rådyr,
til brug i træningen.
Ligeledes vil vi gerne modtage
”små” ræve til apportering.
Har du noget vi kan bruge
kan du kontakte enten
Brian. Tlf. 98172312 eller
René tlf. 98172435 / 40966130.

Hundeudvalget.
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Kredsmøde
Kredsmøde i Danmarks Jægerforbund.
Der afholdes ordinært kredsmøde i kreds 2,
tirsdag den 16. januar 2007 kl. 19.00 på
Rold Stor Kro.
Alle der er medlem af en lokalforening i
kreds 2, kan deltage i mødet, I skal blot til-

Fisketuren på Det Gule Rev

melde jer på den kupon som i finder i
decemberudgaven af vores foreningsblad
Jæger, eller ring til kredsformand Per
Henriksen på telefon 98 37 26 53.
I år er der både den nye struktur og oprydningen i Jægerforbundet på programmet.
Henrik Terp

Regionsmøde 2007
Der afholdes regionsmøde i Vejgaardhallen
lørdag den 10. marts 2007
Til regionsmødet skal man være delegeret
fra sin lokalforening, for at kunne deltage
med stemmeret. Man kan også deltage som
gæst ved at tilmelde sig til regionsformanden, Hans Kirkelund Nielsen 98 25 27 90.

Her vil der blive debatteret den nye struktur
i forbundet.
På regionsmødet vil der være deltagelse af
både Danmarks Jægerforbunds nye direktør
og formand, så der er alle muligheder for
at få belyst alle forhold.
Henrik Terp

Husk at melde dig til fisketuren på
Det Gule Rev den 14. april 2007
Der er stadig ledige pladser til turen. Der
vil i januar blive udsendt girokort, og
betalingen kr. 500,00 kr. skal være betalt
senest 1. marts 2007. Derefter vil personer på ventelisten få tilbudet og der vil
blive fyldt op med ikke medlemmer.
Tilmelding til Henrik Terp
98 34 36 34 eller
terp@gvdnet.dk inden 15
januar 2007
KNÆK og BRÆK
Henrik Terp

106

Formandsmøde
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Trofæaften
Den 14. nov. Havde vi den første trofæaften i
foreningsregi. Der havde nok hersket en smule
forvirring omkring hvad der egentlig var
meningen med denne aften, ud over at der var
annonceret med præmier i div. kategorier. Ideén
var tilsyneladende at det drejede sig om opsatse
fra bukke skudt i Danmark, i indeværende år,
men da dette ikke fremgik særlig tydelig af indbydelsen, var der lige fra danske bukke til
bukke skudt i Sverige, Tyskland og Polen til
tænder fra vildsvin skudt i Danmark.
Der var mødt en lille snes medlemmer op for at
fremvise/beundre de medbragte trofæer. Desværre var der kun trofæer fra 7 af disse medlemmer, og med 4 kategorier, var der jo præmier til mere end halvdelen af de udstillende folk.
Der blev udstillet i følgende discipliner.

ender ” en buk med en normal seksedestang, og
så en ”spidsbukstang” der pegede nedad.
3: Den mest underlige buk:
Vinder her blev Benny Sørensen med en seksender der sandsynligvis medens den
var i
bast, var blevet skadet på samtlige seks sprodser, og den havde derfor udviklet en lille knop
på samtlige sprodser.
4: Den største buk:
Vinder her blev Tage Sørensen med en meget
dejlig seksender der desværre endnu ikke var
blevet målt op, men der var nok ingen der var i
tvivl om at det nok var en medaljebuk.

1: Den mindste buk:
Vinder her blev René Andersen med en lille
spinkel spidsbuk.

Nu håber vi så dette kan være første skridt i retningen af at starte en ny tradition i foreningen,
evt. med den mulighed, at man også kunne få
målt sine opsatse op af en der har ”forstand” på
disse ting.

2: Den grimmeste buk:
Vinder her blev John Nielsen med en ” lige 4

Pbv.
Brian Lichon

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 muligheder:
•
•
•
•
•

Pürschjagt – mulighed for at skyde en sommerbuk
Duejagt - fri duejagt i september måned og når fællesjagterne er afviklet.
Fællesjagt – 6 fællesjagter i efteråret og vinter
Gæster – mulighed for at invitere en gæst med på fællesjagterne
Vildt og revirpleje

Der tegnes maksimalt 40 anparter. Anpartshaverne for jagtåret 2006/07 har fortrinsret til at
forny deres anparter. Betingelsen for at beholde deres anpart er blot, at den ny anpart er
betalt inden 1. februar 2007.
Er du ikke med i jagten i skoven, og du gerne vil i betragtning til evt. kommende ledige
anparter kan du kontakte mig på tlf. 28404542 eller sende mig en
email: knab@vip.cybercity.dk og medlems nummer.
Ventelisten vil blive lavet efter først til mølle princippet.
Yderligere oplysninger , kontakt Henrik Terp 98 34 36 34 eller formand for skoven
Finn Henriksen 98 34 38 70

86

9

