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Generalforsamling
Generalforsamling Tirsdag den 9. oktober 2007 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

St. Restrup Skov
Så er bukkejagten overstået og det blev igen i
år en stor succes.
Der blev i forårets pürsch nedlagt 7 bukke i
skoven.
Allerede den 16. maj, blev der skudt 2 bukke,
én på morgen pürsch (Casper Henriksen) og
én om aftenen (Lars B. Kristensen). Derefter
blev der nedlagt buk, den 21. maj (Peter Aaen,
aften), den 23. maj (Poul Jacobsen, aften), 6.
juni (Hans Jørgen Sørensen, aften), den
12.juni (Ernst Jensen, aften) og den 19. juni
(Thorbjørn Kaagaard, aften).
I juni måned fik vi så fasaner til skoven, 100
høner og 10 kokke.
Fasanerne blev udsat i parcel 1, 2, 4, 6 og 7, i
disse parceller er der opsat 20 nye fodertønder,
som et forsøg på at holde fasanerne i skoven.
Vores vildtplejeudvalg har delt opgaverne i
skoven mellem sig så alle ved hvilke tønder
man har ansvaret for, således ingen tønder
løber tør for foder. Med dette tiltag, ser vi
frem til efterårets fællesjagter og håber, vi
igen kan få fasaner på paraden.
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Salg, reparation og lovpligtig service
af alle typer kraner og taljer.
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Så er sommeren snart ved at
gå på hæld, håber at i alle
har fået noget godt ud af
den, selv om den ikke har
vist sig fra den bedste side i
år. Når sommeren går på
hæld er det ved at være tid
til at begynde at gøre klar til
jagtsæsonen, som vi jo alle går og glæder os til.
Når I læser dette er andejagten allerede godt i gang,
men duerne er vi desværre nødt til at vente med til
oktober, på grund af den ændrede jagttid. Der er
sket flere ændringer af jagttider, nogle er lokale
ændringer, og I kan gå ind på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside og læse ”Bekendt- gørelse om
jagttider” som trådte i kraft d. 1 August, hellere lige
tjekke en gang, end lave noget forkert.
Samtidig vil jeg opfordre til at man passer på med
skudafstand og haglstørrelser. Når man får disse
ting til at passe sammen, undgår vi at lave unødvendige anskydninger, til glæde både for os selv og
for vildtet.
Som I nok har læst blev det på repræsentantskabsmødet i Nyborg vedtaget, at der skal indføres en ny
struktur i vores forbund, det endte heldigvis med at
hovedbestyrelsen skal sættes ned fra de nuværende
14 medlemmer til 8, dertil kommer så formanden,
således at hovedbestyrelsen kommer til at bestå af 9
personer, jeg tror at det kan lade sig gøre at lave et
fornuftigt stykke arbejde med dette antal.
Ligeledes skal der ændres på opbygningen i de nye
kredse, hvoraf vores kommer til at bestå af den nye
nordjyske region, men hvordan den opbygning
kommer til at se ud arbejdes der på lige nu af det
strukturudvag som blev nedsat, så det bliver meget
spændende at se hvad det ender med.
Alt dette kan der jo også følges med i på forbundets
hjemmeside der bliver opdateret dagligt.
Sommerferien er også ovre for os i bestyrelsen, og
vi skal nu i gang med at planlægge aktiviteter hen
over vinteren.Vi håber at mange af jer vil benytte
sig af disse aktiviteter og deltage i dem. Det er nu
engang sjovere at arrangere noget, når der møder
mange medlemmer op.
Til sidst vil jeg ønske alle en god jagtsæson, og
husk nu at passe på hinanden når vi kommer ud på
arealerne.
Knæk og bræk
Jørgen Balser Jakobsen.

Deadline
Forventet udsendelse
Nr. 4 – 1. December 15. december
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Tofte Skov
Den 13. juni havde jeg sat folk stævne for
at komme med en tur ud i Tofte Skov. Tofte
Skov området er på ca. 4100 ha, hvoraf
mosen udgør ca. halvdelen og resten deles
mellem skov og hedesletter, og er jo et sted
man ikke bare lige kan tage ud i. Området
blev i 1906 hegnet, dette var medens området stadig hørte under Lindenborg Slot, godt
nok ikke for at holde folk væk fra området,
men for at holde dyrene inde. Bønderne
udenfor området var meget naturligt begyndt at tage for sig af dyrene, når de kom
uden for området, og da man skønnede
bestanden var for nedadgående, hegnede
man området for at kunne holde på især den
oprindelige stamme af kronvildt. I 1926
indførte man 4 stk. vildsvin fra en tysk
stamme, og det er disse 4 der er grundlaget
for områdets ca. 150 stk. svin der udgør
bestanden i dag. Der bliver i vintermånederne skudt ca. det der har været af tilgang om
foråret. Kronvildt bestanden er i dag oppe
på omkring 400 dyr, og ligesom ved vildsvinene bortskyder man et antal dyr der svarer til tilgangen, herunder et passende antal
hjorte i brunstperioden.
Nå men for at vende tilbage til vores tur. Vi
havde lejet en 46 pers. bus, hvilket syntes
passende til lejligheden. Desværre var der
på dagen et antal folk der af den ene eller
anden grund ikke lige kunne deltage. Nogle
meldte afbud, hvilket vel er det mindste
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man kan gøre, dette kan jo give plads til
nogle der evt. er på venteliste. Men der var
desværre også nogle der simpelthen udeblev, man det kan måske siges at være op til
disse om de vil have noget for deres penge
eller ej.
Nå! Nok om det sure, vel ankommet til
området samlede vi vores guide op, og hun
bød os velkommen. Dårlig nok var vi inde,
inden der blev spottet en buk, hvilke de dog
ikke har så mange af. Længere fremme kom
de første stykker kronvildt over vejen, og da
vi gjorde vores første holdt for at gå en tur,
viste den første keiler sig. Under denne tur
så vi en del hjorte, men også nogle hinder.
Længere fremme af ruten fik vi set en del
svin, både nogle helt små ( plettede ) grise,
samt søer og enkelte keilere. Områdets
grøfter bar tydelige tegn på bestanden af
vildsvin. Det var tilsyneladende et foretrukket sted for disse i deres søgen efter føde.
Alt imedens vores guide fortalte os om
området og dets historie, så vi forskellige
grupperinger af især svin men også kronhjorte, og et sted en ganske pæn rudel af
især hinder.
Vi håber vi på et tidspunkt igen får mod på
at lave en lignende tur, måske ikke lige til
Tofte Skov, der findes jo andre ganske
udmærkede områder.
Pbv. Brian Lichon
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jagtboblerne
Udlån af Aalborg og Omegns Jagtforenings
to jagtbobler, samt en trailer er et godt medlemstilbud til foreningens medlemmer og
det er ganske gratis. Boblerne er udstyret
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. Hvis du er nybegynder eller bare
mangler en makker at tage på fjorden med
er du meget velkomme til at tage kontakt til:
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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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Rold Skov Machen 2007
Denne blev afholdt den 17. juni, og vi mødtes
sædvanen tro i ”dueslaget” på mejerivej i
Arden. For de morgenduelige var der kaffe og
rundstykker fra kl. 7.00, og for de øvrige var
mødetiden 8.00. Dysten i Arden er en kombineret hold og enkeltmands dyst. Et hold består af henholdsvis 2 hunde under 2 år samt 2
over 2 år. Der kæmpes i de sædvanlige discipliner, nemlig lydighedsbane.
Apportering af 2 duer på land, apportering af
1 due fra vand for unghundene. Det er her 2
duer for åbenklassehundene. Apportering af
kanin for de unge, og de ældre skal gå slæb.
Der var tilmeldt 7 hold, 1 enkelt unghund
udenfor hold, og 7 hunde i veteranklassen, der
kører deres helt eget løb, for disse gælder reglerne fra DJ´s udvidede app. prøve. De deltagende fra vores forening var for unghundenes
vedkommende Hans Jørgen Sørensen med
Molly, en labrador på knap 2 år, der var René
Sørig med Dine, en gl. Dansk Hønsehund på
ca. 1? år. For åben klasse deltog René
Andersen med Bella, en Kleiner Münsterländer på lidt over 2 år, samt undertegnede med
Fanny, ligeledes en Münsterländer dog på 3
år. Hver hund har mulighed for at opnå 50
point for sit arbejde. Der var dog ingen af
vore hunde, eller førere, der på dagen (på
trods af ganske flinke dommere) kunne

præstere en indsats der kunne række til fuldt
hus. Det skal her lige nævnes, at der ikke
blandt unghundene var nogen der fik 50 point.
Hans Jørgen kan derfor være ovenud tilfreds
med hans 49 point, der på grund af Molly´s
alder dog kun rakte til en plads som nr. 3 i
denne gruppe. Førstevinder blev Holger
Brandt fra Arden, andenvinder blev Klaus
Hansen fra Nibe. I åben klasse var der til gengæld flere med 50 point, formegentlig især på
grund af de flinke dommere, så her var det
igen alderen der blev afgørende (yngste hund
vinder). Førstevinder blev her Peter Hansen
fra Veggerby, og andenvinder Gert Gandrup
fra Nørager.
Trods vores måske mindre gode resultater
individuelt, havde vi dog den mest homogene
gruppe, så med sammenlagt 192 point kunne
vi køre hjem med pokalen for dystens bedste
hold. Vi blev efterfulgt af Støvring med 191
point og Nørager med 181 point. Der skal derfor fra egen og fra bestyrelsens side ønskes et
stort tillykke til dem der gjorde dette muligt.
Det er så vidt jeg lige husker hen ved 12 – 13
år siden vi sidst havde æren af at opbevare
pokalen et års tid.
Brian Lichon

Repræsentantskabsmøde 2007
Lørdag d.16 Juni blev der afholdt repræsentantskabsmøde i Danmarks Jægerforbund,
dette fandt sted på Hotel Nyborg Strand.
Der var vigtige ting på programmet, men
strukturen i forbundet var det vigtigste, så
det er mest den jeg vil orientere om, selv om
der endnu er mange ubesvarede spørgsmål
herom.
Hovedbestyrelsen var fremkommet med et
forslag, hvor antallet af hovedbestyrelsesmedlemmer var sat til 10 plus en valgt formand, dette var der mange der var utilfredse
med, da det blev taget som et udtryk for
taburetklæberi.
Vi havde på vores formøde heroppe i region
1 diskuteret dette, og var blevet enige om at
fremsætte et ændringsforslag, der skulle gå
på at antallet af hovedbestyrelsesmedlemmer kun skulle være 8 plus en valgt formand.
Da vi kom til repræsentantskabsmødet viste
det sig at der var andre der havde samme
holdning, og efter en lille finjustering, blev
der fremsat samme forslag fra i alt 4 regioner, så det var jo svært at komme udenom.
Dirigenten afgjorde at dette ændringsforslag
kun gjalt antallet af hovedbestyrelsesmed-

lemmer, så resten af strukturoplægget kunne
forblive uændret hvis der var opbakning til
dette. Det viste der sig at være idet 285
stemte for vores ændringsforslag og kun 38
imod. Så kunne den endelige udformning af
strukturforslaget komme til afstemning, og
her krævedes der to trediedeles flertal, da
det var en vedtægtsændring, men også her
var der bred enighed om at det var det de
delegerede ønskede, da 280 stemte for og 49
imod, så det var jo et markant flertal.
Det er altid rart når der er store ændringer på
tapetet at det er markante flertal der afgør
denne slags sager .
Nu står så tilbage at få de mange andre
opgaver løst, koordinatorsystem opdelinger
i de enkelte kredse, og så videre, men det vil
der blive arbejdet videre med hen over efteråret og vinteren., således at det hele kan
træde i kraft til April 2008, som det jo er
planen
Dette var en lille orientering om struktur,
men I kan jo alle følge med på forbundets
hjemmeside, hvor der vil være løbende
opdateringer..
Jørgen Balser Jakobsen.

Kytterne og Nørholm Enge
Du kan stadig nå at indløse jagtkort til foreningens
strandjagtarealer.
Prisen for et Nørholm Enge jagtkort er i 2007 kr. 175,00
Prisen for et Kytterkort er i 2007 kr. 200,00
Hvis du har fået lyst til at købe et Kytter eller
Nørholm Enge jagtkort eller melde dig ind
i foreningen kontakter du kasserer Benny Sørensen
tlf. 98384064 eller mobil 28404542
MVH
Bestyrelsen
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Jægermarked i Jægerhuset
Tirsdag den 11. 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, lokkeænder, 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

Omegnsjægeren søger

skribenter og fotografer
Danmarks flotteste lokalforenings blad, søger aktive
medlemmer der har stor lyst til at skrive eller fotografere
til foreningsbladet.
Omegnsjægeren udkommer fire gange årligt i ca. 550
eksemplarer.
De nye medarbejdere vil indgå i
et nyt bladudvalg, der forventes at
mødes ca. fire gange årligt.
Fjer og blæk stilles til rådighed
Yderligere oplysning hos
Henrik Terp 98343634

Kytterne lukket for jagt!

Genladning
Aalborg og omegns jagtforening afholder
genladningskursus i samarbejde med danmarksjægerforbund i A-O-J klubhus ved
Gigantium lørdag 9/2-08. Kurset omhandler
love og bekendtgørelser samt sikkerhedsbestemmelser. Teorien bag genladning med
hovedvægten lagt på riffelammunition.
Ladning af ammunition ( både riffel og haglpatroner.) man skal have gennemgået hele
kurset for at kunne opnå tilladelse til genladning af ammunition.Tilmeldning til Rene`
25438728. pris 550kr. tilmeldning seneste
26/1-08
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Lørdag d. 29. september afholder foreningen som noget nyt, en jagtdag på foreningens arealer på Kytterne. Målgruppen er
nyjægere med lyst til andejagt, og andre af
foreningens medlemmer, der endnu ikke har
prøvet kræfter med udfordringerne på
Kytterne. For at deltage i dette arrangement
kræves der ikke at man har løst jagtkort til
arealet. Medbring gerne vandtæt beklædning, herunder gerne waders, da det lejlighedsvis kan være umuligt at drive jagt på
arealerne uden. Medbring ligeledes lommelygte og forsyninger til personlig indtagelse.
Lokkeænder vil kunne lånes i begrænset
omfang. Mødested på parkeringspladsen for
enden af Kytternevej kl. 03.30. Hvor der vil
blive givet en kort orientering om området,
og der vil blive trukket lod om de forskellige pladser. Herefter guides deltagerne ud i
terrænet til de forskellige pladser. Tilmel-

ding til undertegnede på tlf. 98172312, eller
Benny Sørensen på tlf. 28404542 senest d.
26. september. Der vil ikke være ubegrænset
tilmelding, så reserver din plads hurtigt.
Ps. Arealet vil være lukket for den frie afbenyttelse indtil kl. 12.00 på denne dag.
Brian Lichon
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Den årlige prøve i Dorf
Datoen for prøven var i år den 4. august, det
var et heldigt valg, da det var en af de første
sommerdage her efter ferien. Høj solskin og
en yderst behagelig temperatur, det eneste
men der er for hundefolk med den vejrudsigt er, hvad med vind, for uden vind sådan
en dag bliver opgaverne næsten uløselige.
Heldigvis kom vinden, så da fordelen ved
det dugvåde græs fra morgenstunden var
væk, friskede vinden heldigvis op, så der
var såmænd ikke nogle der havde nogen fordel frem for andre. Som det fremgår, ligger
prøven på et lidt kritisk tidspunkt, hvad ferie
angår, derfor havde vi da også problemer
med at finde hunde nok til at besætte de tre
pladser som vi var berettiget til årets prøve.
René Østergaard stillede op med Anton, en
FT spaniel hos unghundene, og René
Andersen deltog med Bella i åben klasse.
Prøven i Dorf er jo på en måde lidt et uofficielt nordjysk mesterskab for landsdelens
dressurkurser, så man er i skarp konkurrence når man deltager her, og der gives ikke
ved døren. Retningslinierne er helt klare,
således skal hver disciplin bestås for at man
kan få lov til at gå videre, og som alle der
har hund ved, så er de ikke altid lige medgørlige. Dette kom René til at sande
angående Anton. Første opgave var apportering af kanin, en opgave der så sandelig ikke
har voldt problemer længe. Dette passede
desværre ikke lige Anton på dagen, så René
kunne tage hjem efter få minutters deltagelse. Synd René, men tab ikke modet klø på
og kom igen til næste år, så skal vi nok få
trimmet ham lidt bedre. René Andersen deltog som skrevet igen i år med Bella, dog i år
i åben klasse. Ikke for at jogge i det, men de
prøvede faktisk noget lignende sidste år da
de deltog som unghund, så der var ikke
noget at sige til, hvis nerverne sad lidt uden
på trøjen, men vil selvfølgelig gerne have
noget ud af dagen. Det fik René da så også
i år. Den øvelse de har haft mest respekt for
har været kaninslæb, og da det var sidst på
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programmet for Bella, tegne der sig en
chance for at fuldføre dagens program.
Bella klarede sig ganske udmærket blandt
de 20 deltagende hunde i hendes klasse. Der
blev opnået 46 point, og som René sagde, så
var det ikke hunden der satte alle 4 point
over styr. Og da der var 1 hund med 50
point, 1 med 49, 2 med 48 og 1 med 47
point, kom han ind på en flot 6. plads.
Desværre for René, gjorde den manglende
hund fra os af desværre at der kun kunne
placeres 5 hunde til præmiering, så det var
dobbelt træls vi ikke fandt en hund mere der
kunne deltage. Nå men et stort tillykke til
Bella og René alligevel. Som en lille sidebemærkning syntes jeg lige det skal nævnes, at vi ” på en måde ” havde en hund
mere med. Da det jo er praktisk umuligt at
træne hund der hvor man er instruktør,
havde René Sørig igen i år valgt at træne
oppe i Tylstrup, hvor han havde kvalificeret
sig til at deltage i Dorf. Her klarede han sig
ganske udmærket, da han satte sig på pladsen som 2. vinder med 49 point. Et stort tillykke til René herfra.
Brian Lichon

Frivillige apportørere
Hvis der til efteråret skulle opstå en situation, hvor du/I mangler en hund til jeres
jagtdag, er der op til flere løsninger her. Herunder er der en liste med hundeførere,
der har meldt sig under fanen, i håb om at der skulle være nogen der havde brug for
deres hjælp. Du er velkommen til at ringe til en eller flere på listen, hvis du mangler hunde på din jagt. Alle ved jo, at hundene bliver bedre og bedre, des mere de bliver brugt, så det er bare med at komme af sted med dem. Med håb om en god sæson
her til efteråret, ønsker vi jer knæk og bræk.
Hilsen hundeførerne.

NAVN

HUNDERACE

FØDT

TLF

MOBIL

Steen Thomasberg

breton

2001

72127205

Rene Sørig

Gl. Dansk Hønsehund

2006

98172435

40966130

Jens Larsen

Tysk Langhår

98893084

23381642

Hans Jørgen Sørensen

Labrador

2005

98317245

51569045

Lasse Sørensen

Kleiner münsterlænder

2003

René Østergaard

F T Spaniel

2006

98389913

24299131

René Andersen

Kleiner münsterlænder

2005

98177696

25438728

Søren Kristensen

Breton/Kleiner münst.

2005

98123929

Ib Østergaard

Ruhåret Hønsehund

2006

98351313

Brian Lichon

Kleiner münsterlænder

2004

98172312

23932312

Kim Mortensen

Gl. Dansk Hønsehund

2006

96467060

20429851

Uffe Jøns

Labrador/fladt coatet

2006

98182020

40363611

Søren Lie

Kleiner münsterlænder

2006

98192614

Arne Jakobsen

Kleiner münsterlænder

2006

98149217

51905174

Benny Sørensen

FT Springerspaniel

2000

98384064

28404542

20845492
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