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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.
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 strandjægerne og Landjagtforeningen 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

Generalforsamling
Tirsdag den 17. april 2007 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.
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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. 28 40 45 42
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. 2 – 1. juni
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Forventet udsendelse
15. juni

Dette her indlæg, vil være
det sidste som jeg skriver
under ”Formanden har ordret ”.
Når jeg ser lidt tilbage i
tiden fra den gang jeg kom
ind i bestyrelsen, og så til
nu, så kan jeg ikke lade være
med at tænk på, hvordan
udviklingen har taget en sådan fart, at man nogen
gange må stoppe op, fordi man har tabt pusten.
Jeg har prøvet at kigge lidt i de gamle protokoller
og det har faktisk været ganske sjovt læsning.
Mange af vores medlemmer i dag er ikke helt klar
over, hvordan for. eks. Kytterne, som er vores ejendom og hvordan vi har fået den
For mange år siden var der også dengang en fremsynet bestyrelse, som købte arealet og derefter at
sælge stykket på anparter. Det var en forudsætning,
at stykket skulle sælges i anparter eller var der ikke
penge til købet. Prisen dengang i 1959 var kr.
16.000.
Som årene er gået og mange medlemmer er faldet
bort, har de efterladte givet foreningen disse anparter uden at kræve noget tilbage. Dette er faktisk
grundlaget for at vi i dag har en god foreningen,
med en sund økonomi og en masse aktiviteter at tilbyde til glæde og gavn, for alle vores medlemmer.
Hvor mange tænker over at der bliver serveret lækker smørrebrød/kaffe /drikkevare ud til for. eks.
generalforsamlingen. Hvor mange tænker over prisen på riffelskydning som kun er kr. 30 og ligger
helt i bund. Skydevognen, hvor foreningen betaler
størsteparten af festen. Det nye jagtområde i
Nørholm som ikke har givet overskud endnu, men
er et tilbud, som vores medlemmer kan benytte til
en fantastisk lav pris. Trailer med 2 skydekajakker
og en hulen masse ænder. Medlemmer kan låne
udstyret helt gratis og skal kun aflevere tingene i
næsten samme stand, som de modtog dette.
Alt dette hen kan vi bla. Takke, de tidligere bestyrelser, som var på forkant, ved at købe kytterne.
Vi har været heldige, at have lidt på kiste bunden,
som gør at vi tør tage chancer i foreningen,
Holdninger er også at overskuddet går tilbage til
vores medlemmer igennem aktiviteter.
Det har været en fornøjelse at være formand i denne
her foreningen, fordi vi har haft midlerne til at føre
vores og jeres ønsker ud i livet. Det vi faktisk
mangler, er ønsker fra medlemmer, så vi kan få
noget at arbejde med.
Jeg takker af her og ønsker jer alle knæk og bræk
Poul Jacobsen
Formand

3

Omegnsjægeren Marts 07

25/02/10

10:31

Side 8

Fremtidens jagthund
For efterhånden en del år siden blev det
lovbefalet, at der skulle være en egnet
apporterende hund tilstede på langt den
største del af vore jagtformer. Dengang gik
snakken på om ikke det næste blev, at vi
skulle stille med en hund der havde bestået
en apporteringsprøve, og det var uden tvivl
også hensigten da man lavede udkastet til
lovændringen, idet man på de derefter følgende instruktørkurser, gjorde mere ud af at
uddanne os til prøvedommere, end til hundeinstruktører. Men nu er sandhedens time
så måske ved at oprinde. Vi har fra vores
hundekoordinator her i regionen fået indblik i hvad der rør sig på de politiske fronter netop i dette forår. Man pusler tilsyneladende nu med at tage det næste skridt på
vejen med hensyn til at vi skal have en eksamineret hund med når vi går på jagt. Det er
selvfølgelig et ømtåleligt emne og det bliver
ikke nogen let opgave at skrive det nye
lovforslag. Der er jo f. eks en del hunde der
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aldrig bliver udsat for at skulle eftersøge en
anskudt and i nogle siv, og er det så rimeligt
at kassere en sådan hund til jagt, hvis den
ikke magter denne opgave. Den kan jo være
super til at finde alverdens vildt i skov og på
agerjord, hvor den hund der er vant til at
arbejde i sø og siv måske ikke umiddelbart
ikke klarer sig så godt. Så det bliver spændende at følge udviklingen på området. Men!
Skal vi ikke i Aalborg og Omegns
Jagtforening tage forskud på fremtiden, og
allerede nu komme i gang med at få vore
hunde til en anerkendt apporteringsprøve.
Det skader jo bestemt ikke hunden at
komme ud og prøve noget nyt, og er du i
tvivl, om hvor vidt den firbenede ( og for
den sag skyld også den tobenede ) kan klare
dette var det måske en god ide, at tage fat
om problemet allerede nu, og møde op på
vores dressurkursus, så vi kan se fremtiden
i møde med ro i sjæl og sind.
Brian Lichon

13

Omegnsjægeren Marts 07

25/02/10

10:31

Side 10

Trofæbehandling
Nytænkning! Ja vi gør hvad vi kan i bestyrelsen for at finde nye tiltag, med hensyn til
gøremål i foreningen. Vi prøvede her i januar med et forlægningskursus, hvilket I kan
læse om andetsteds her i bladet, og hvad
kunne i den forbindelse så være mere naturligt at tage op når vi kommer til maj.
Nemlig, trofæbehandling, foreningen har
indkøbt det nødvendige udstyr til, at I nu
kan klare denne til jagten hørende hjemmesyssel på foreningsplan. Tirsdag den 29.
maj vil der være indvielse af det nye udstyr.
Det er jo med dette som med forlægnings

kurset, der skal noget vildt til. Så har du en
opsats der skal gøres i stand, er du velkommen til at medbringe denne, så der kan
komme gang i værkstedet. Det ligger desværre endnu ikke helt fast, hvem vi er heldige at få fat i til at komme med de gode
råd, men vi arbejder på indeværende tidspunkt med flere muligheder. Håber vi også
denne aften bliver mange, da det jo altid er
hyggeligt med jægerligt samvær.
Pbv.
Brian Lichon

Kvalifikationsskydning i flugtskydning
Aalborg og Omegns Jagtforening vil i lighed med tidligere år, forsøge at lave et hold
der kan repræsentere foreningen til kvalifikationsskydningen, som finder sted i Års
lørdag d.19 maj.
Alle som er interesserede i at deltage bedes
venlist melde sig til mig senest d. 1 maj og
jeg vil så finde ud af hvor mange hold vi
kan stille med, og eventuelt lave en udtagelsesskydning.
Kom nu ud af busken og lad os få nogle
skytter til at repræsentere vores forening.
Jørgen Balser Jakobsen.

Hundehistorie
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Vi har fået en henvendelse fra vores nye
mand i hundeudvalget, der savner noget
mere stof fra medlemmerne. Da han nu
engang er hundemand, er han kommet med
følgende tilbud. Sørig Gulvservice udlover
en præmie på 2 flasker god vin for den bedste historie, om en hundeoplevelse, ledsaget
af et billede (hvorpå man selvfølgelig kan
se hunden som historien omhandler).

Dommer i konkurrencen er naturligvis
René. Så se de af at komme til skriveværktøjet, og send en historie til følgende mail.
mie_soerig@hotmail.com. Vinderen får
selvsagt sin historie i bladet, og indkasserer
de 2 flasker vin.
På bestyrelsens vegne
Brian
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Råger i Mølleparken
Dato: Onsdag den 30. maj kl. 19.00-21.00
Mødested: P-pladsen ved Aalborg Zoo, Mølleparkvej
Turledere: Naturvejlederne Esben Buch og Klaus
Godiksen i samarbejde med Aalborg Jægerklub,Aalborg og Omegns
jagtforening og Limfjordsjægerne I Mølleparken findes formentligt
Danmarks største rågekoloni med omkring 1100 reder, placeret højt
til vejrs i parkens træer.
Alle interesserede borgere kan derfor denne aften, lige midt i kolonien, få en større indsigt i Park & Naturs aktuelle regulering af rågeunger og samtidig høre den nyeste viden om rågens spændende biologi og om rågens status som både nytte- og skadefugl.
Friskskudte rågeunger flåes, udskæres og tilberedes på stedet til
smagsprøver, ligesom repræsentanter fra Aalborgs jagtforeninger
fremviser hunde og våben til rågeregulering og besvarer jagtfaglige
spørgsmål.

Datoer for riffelskydning i 2007
Der er i a˚r planlagt fo/lgende datoer til indskydning af riffel pa˚ banen i
Hvorup
Aalborg og Omegns Jagtforening
Lo/rdag den 28. april kl. 09.00 - 15.00 traening + tvungen riffelpro/ve
Mandag den 7. maj kl.18.00 - 21.00 traening
Mandag den 14. maj kl.18.00 - 21.00 traening
Lo/rdag den 13. oktober kl. 09.00-15.00 traening+tvungen riffelpro/ve
Det koster kr. 30,- at indskyde.
Bemaerk den 28. april og 13. oktober slutter traeningen
kl. 12.00, hvorefter der er tvungen riffelpro/ve.
Limfjordsjaegerne
Tirsdag den 24. april kl. 18.00 - 21.00 traening
Tirsdag den 8. maj kl. 18.00 - 21.00 traening
Tirsdag den 7. august kl. 18.00 - 21.00 traening
Aalborg Jaegerklub
Pa˚ skydebanen Kimbreho/je i Svenstrup
Lo/rdag den 28. april kl. 09.00  12.30
Lo/rdag den 5. maj kl. 09.00  12.30
Onsdag den 8. august kl. 17.00  20.00

Husk va˚bentilladelse - uden den, ingen skydning.

Forlægningskursus!
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Tirsdag d. 9. januar havde vi arrangeret et
forlægningskursus som klubaften. Vi havde
allieret os med Peter fra Hvorupgaard til at
vise os lidt om omgang med råvildt. Der var
skudt 2 stykker råvildt til formålet, og vi
startede ude i værkstedet med at se to forskellige fremgangsmåder, med hensyn til at
flå dyret. Da dette var vel overstået trak vi
ind i jægerhuset, hvor Peter så indledte
selve parteringen af dyrene.
Ligeledes her, var der flere små fif, som var

nyttige for flere af os tilskuere. Efter endt
partering udloddede vi det ene dyr på amerikansk lotteri. Det andet dyr beholdt skytten selv. Vi var en passende flok på 14 – 15
mennesker der var mødt op til denne aften,
som efter min opfattelse var en succes som
gerne må gentages.

Brian Lichon
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Rågejagt
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 2007.
Såfremt du har spørgsmål til den praktiske
regulering er du velkommen til at ringe til
mig.
Michael Larsen - Næstformand

Hundetræning 2007
Når I læser disse linier er vi kommet i gang
med dette års hundetræning. Vi træner sædvanen tro ved Gigantium om lørdagen kl.
10.00 her i marts måned, og går så i takt
med sommertiden over til at træne i
Lindholm om tirsdagen kl. 19.00, dog vil vi
gerne have at folk kommer mindst 10 min.
før, af hensyn til at hundene lige kan få afreageret, og hilst på hinanden. Vi har i år
prøvet noget nyt. Vi har indbudt til at folk
også kan komme med deres helt nyindkøbte
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hund, idet vi laver et hvalpehold. Derudover
skulle der jo gerne være et hold unghunde,
samt et hold for de ”voksne”. Så skulle
vovsen trænge til et lille opstramningskursus, er det nu du skal se af at komme ud af
busken, du kan sagtens nå at være med
endnu. Håber at se rigtig mange af jer i år, så
vi kan få nogle fornøjelige timer sammen.

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 12 bukke på
paraden, hvilket er rekord 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

Vi takker!
Foreningen vil hermed gerne sige de
medlemmer der
efterkom vores
efterlysning af ræve
og rådyrskind, tak.
Vi modtager dog
stadig gerne rævehvalpe og andet
apporteringsegnet
“vildt”
Hundeudvalget

På udvalgets vegne
Brian Lichon
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Tur til Tofte skov
Vi vil i år følge op på sidste års succes,
hvor vi var i Høstemarks Skov. I år har vi
dog været så heldige, at vi har fået tildelt
en tid i Tofte Skov. I modsætning til
Høstemark Skov er der i Tofte skov også
vildsvin at kigge på.
Turen bliver onsdag d. 13. juni. Vi tager
turen fra Aalborg og ud i det blå med bus.
Der vil blive afgang fra parkeringspladsen
ved Gigantium kl. 18.30 præcis. Vi kan
være ca. 40 personer i bussen, og da det
som vanligt er først til mølle-princippet, er
det bare med at komme ud af busken.
Der vil blive mulighed for at købe læskedrikke i bussen til rimelige priser. Prisen
for denne tur bliver afhængig af antallet af
tilmeldte formegentlig ca. kr. 100.

Regions jagtsti 2007

Bindende tilmelding til Brian Lichon på
tlf. 98172312.
Pbv. Brian Lichon

Denne afholdes igen i år på arealerne i
Hvorup. Det er søndag den 22 april, og
der vil være mulighed for at få afprøvet
dine færdigheder og din viden indenfor
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.
Henrik Terp

Rettelse!
Der var desværre indsneget sig en fejl i vores
sidste nummer af Omegnsjægeren.
Det drejer sig om artiklen vedrørende trofæaftenen. Den smukke unge mand der fik præmien
for største buk hedder ikke som skrevet Tage
Sørensen, men Tage Hausager. Vi beklager misforståelsen. I øvrigt kan vi lige her oplyse, at

bukken siden er blevet opmålt til en sølvmedalje,
tillykke med det.
Brian Lichon

Vi prøver igen
Ja hvad er det nu de prøver igen. Vi vil gøre
endnu et forsøg på at stable et ”hunderegister”
på benene. Meningen med dette er selvfølgelig,
at vi skal prøve at hjælpe hinanden. Hvis du står
og mangler en eller flere hunde på en jagt, kan
du kontakte mig, eller måske se listen på vores
hjemmeside, hvorefter der vil blive gjort forsøg
på at finde en der kan udfylde pladsen. Dette er
selvfølgelig til gavn og glæde for jagtherren,
men da så afgjort også til glæde for hundeføreren, der jo får en jagtoplevelse mere med i bagagen, og derudover som vi alle ved en endnu
bedre hund, for nok skal vi træne med vore
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hunde, men den bedste hund er og bliver nu en
gang den der får lov til at komme på jagt. Så
kære hundefører, meld dig under fanen, og lad
dig og din hund registrere, du forpligter dig jo
på ingen måde til altid at stille op hver gang der
er nogen der mangler en hund, men det kan da
give et nyt perspektiv i vores jagtkammerat
relationer. Hvem ved, der kan blive knyttet bånd
for livet.

Brian Lichon
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