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Nu nærmer jul og nytår sig
igen med hastige skridt, og
dermed er det også ved at
være tid til at evaluere den
snart overståede jagtsæson.
Der er stadig mange gode
jagtdage tilbage i Januar
måned, og forhåbentlig
med mange gode natur og
jagtoplevelser foran os.
For at holde os til det jagt som vi har i vores egen
forening, så kan jeg sige at vi indtil videre har haft
nogle rigtig gode jagter i St. Restrup Skov, med en
hel del på paraderne, deltagerantal ligger jo meget
stabilt på 35 – 40 deltagere, så det kan næsten ikke
være bedre.
Som alle jo ved har der i år været ekstraordinært
mange snepper i skoven ( det har der jo vist været
over hele Jylland .) alene på vores jagt d. 15
November blev der skudt 11 snepper, og det er i
hvert fald en del år siden at dette er sket, hvis det
overhovedet er sket før. 
Vi har også fået startet godt op på vores nye jagt i
Uhrehøj Plantage, her er vi jo begrænset med del-
tagere i forhold til vores jagtlejekontrakt, men der
har også her været fin deltagelse.
Nu er det jo vores første år deroppe, så vi skal jo
nok lige bruge denne sæson på at lære reviret at
kende lidt bedre, således at vi lærer af de erfarin-
ger som vi får i år, og kan bruge disse til næste år.
Kytterne kører jo som sædvanligt, nogle dage er
gode og andre knap så gode, men det vi hører er da
at der bliver skudt pænt med ænder og gæs deroppe.
Med hensyn til vores stykke ude i Nørholm, sav-
ner vi i bestyrelsen at få nogle tilbagemeldinger
om hvordan jagten er og hvad der bliver skudt der-
ude Så de af jer som har kort til stykket derude, vil
være meget velkomne til lige at ringe eller sende
en mail til en af os fra bestyrelsen, således at vi
kan forholde os til jagten derude. Kontrakten med
lodsejeren kører jo i to år mere, så det vil være fint
hvis vi lige får lidt tilbagemeldinger derude fra.
Efter nytår skal vi i gang med at holde årsmøder i
de forskellige  Jagtkommunale Fællesråd, og det
bliver spændende at høre hvordan det første år
under den nye struktur er forløbet i de forskellige
kommuner. I Aalborg kommune afholdes årsmø-
det tirsdag d. 20 Januar i Jægerhuset.
Derefter afholdes der kredsmøde d. 28 Februar på
Slettestrand, og da vi har haft en pæn medlems-
fremgang i år, må Aalborg og Omegns jagtfore-
ning være repræsenteret med 10 delegerede, foru-
den undertegnede, der deltager automatisk som
medlem af kredsbestyrelsen.
Til sidst vil jeg gerne benytte lejligheden til at
ønske alle vore medlemmer og jeres familier en
rigtig god jul og et godt og lykkebringende nytår. 

Jørgen Balser Jakobsen.  



Ungdommen nu om dage!!!!!
Vi skal være glad for at der til stadighed er
nogle unge mennesker der tager jagttegn,
så vi kan få dem med på jagt og indvie
dem i alle de herlige ting vi nu en gang går
og foretager os der ude i naturen. Her tæn-
ker jeg på både det der med at få ryddet op
i revirer, få lært dem op omkring fodring
af vildtet, og selvfølgelig også ting
omkring det der med at gå på jagt. Og især
det sidste øser vi selvfølgelig gerne ud af i
stride strømme. Der er jo godt nok et gam-
melt ordsprog der siger noget i retning af
at det er af sine fejl man lærer bedst, men
der er vel ingen grundt til at de laver de
samme fejl som nogle andre iblandt os har

lavet. En af de ting de bestemt skal lære
er, at de skal høre efter når der er nogen
der giver dem nyttige informationer. Dette
måtte min søn sande på en jagt her i efte-
råret. Nedenfor kan i se hvad det i denne
situation drejede sig om.

Han siger godt nok informationen kom for
sent, men resultatet af det er uomtvistelig.
Bukserne var ikke vandtætte, men det var
støvlerne derimod. Han kunne hælde det
sidste vand ud da vi kom hen sidst på
dagen.

Brian Lichon

4



5

Min første buk
Jeg blev udtrukket ved lodtrækning til at
komme på Bukkejagt den 16/5 08 om aften
i storerestrup skov. jeg var der ude kl 17.30
hvor der blev trukket lod om pladserne.I det
område jeg fik denne aften så jeg ikke noget
til en buk, men en ræveunge havde forvildet
sig ud på den skovvej som jeg gik på, ellers
så jeg ikke noget denne aften.Jeg tog der ud
igen den 19/5 om aften hvor jeg fik område
nr. 7 i storerestrup skov efter lodtrækning.
kl ca. 19 kørte jeg ud til området for at
komme på plads men der var en masse
trærødder, så det var ikke så nemt og finde
en plads, som jeg syntes jeg kunne sidde
ved, men efter en halv time hvor jeg havde
siddet flere steder som ikke duede fandt jeg
endelig en plads ude midt i området hvor
der lå en stor træstamme på ca. en lille
meter som jeg rejste op, som jeg kunne
bruge til støtte hvis jeg skulle være heldig.
kl. ca. 20.15 så jeg noget røre på sig oppe
ved skov kanten godt 200 m. fra hvor jeg
sad. jeg tog min håndkikkert og så det var
en rå som gik og hyggede sig, den havde
ikke fået færden af mig. men lige som den
var der var den væk igen. men der skulle
ikke gå mere end 10 minnutter før der kom
et stykke råvildt ned igennem stykket, jeg
tog igen min håndkikkert og igen var det en
rå. Jeg fulgte den i et stykke tid i kikkerten.
men jeg bliv lidt usikker på om det var en
rå, så jeg tog min jagtriffel og så igennem
kikkerten og der kunne jeg se der var noget
imellem dens øre, så det kunne nok være jeg
ellers fik mig gjordt klar hvis chancen skul-
le byde sig og det gjorden den. for der gik
højest 5 minutter så stod den som jeg gerne
vil have, jeg lod skudet gå fra min 30-06 kl
var 20.40 men lige da skudet går springer
der et stykke råvildt oppe ved en masse rød-
der og jeg tænkte hvadddd havde jeg skudt
forbi. jeg ventede i 5-10 minnutter og gik
ned til skudsteddet for og se om der skulle
være schweis, det var der men hvor var buk-
ken- jeg går op til det sted hvor jeg havde
set det stykke råvildt springe men kunne

ikke finde det. jeg gik tilbage mod bilen
men lars som var i område 8 havde hørt
skuddet så han kom op til mig. Vi gik tilba-
ge til skud stedet vi ledte i 10 minnutter i
samme område men vi fandt heller ikke
noget så der var ikke andet og gøre end køre
ned til de andre jæger og få fat en en schw-
eisshund som kom kl ca 22.30. jeg kørte op
til området sammen med Benny. jeg viste
schweisshundføren skud stedet og hunden
fik færden med det samme og fandt bukken
ca. 30 meter fra skud stedet men i den mod-
satte retning af hvad jeg vil have den skulle
være. men der lå bukken forendt som var en
spidsbuk. så der havde været 2 stykker
råvildt på området.
Tak til Lars og Benny for hjælpen denne
aften.

Med jæger hilsen
Johnny 
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Hundetræning anno 2009!!!
Så kan vi så småt godt begynde at tænke på
hundetræningen i den kommende sæson. Vi
vil igen i år tilbyde både marktræning og
lydigheds/apporteringstræning. Der vil
blive afholdt et infomøde for hver af disse
kurser. Tirsdag d. 20. Januar kl. 19.00 afhol-
der vi møde ang. marktræning. Dette fore-
går i Jægerhuset, hvor også infomødet om

lydighedskurset afholdes. Datoen for dette
andet møde bliver tirsdag d. 24. februar kl.
19.00. På begge dage vil de tilknyttede
trænere være tilstede, og vi vil som sæd-
vanlig komme ind på alt relevant angående
de to kurser. Hvis vejret tillader vil første
træningsdag for marktræningen blive 1.
februar. Første træningsdag for lydigheds-
kurset bliver 7. marts. Div: relevante oplys-
ninger ang. tid og sted vil dog blive omtalt
på møderne. Mød op og få svar på alle dine

spørgsmål. Vi vil gerne gøre opmærksom
på at ALLE er velkomne.

Vi glæder os til at se/gense jer!
Hundetrænerne

Jagtanparter i foreningens jagtarealer
Nu nærmer vi os det nye år , og dermed
også tidspunktet hvor der skal betales jagt-
leje for sin anpart i foreningens jagtstykker,
det være sig enten St. Restrup Skov eller
Uhrehøje Plantage. Det drejer sig også om
at der jo nok er nogle der forlader de to kon-
sortier, og dermed giver plads til nye med-
lemmer. I St. Restrup har vi ( set med fore-
ningens øjne )glædelig nok en betragtelig
venteliste som vi selvfølgelig tilbyder
anparter i den rækkefølge folk nu har ønsket
at blive optaget på. 
Det forholder sig desværre anderledes med
Uhrehøje Plantage. Her kom vi jo noget
sent i gang med jagten i indeværende jagtår,

vi var ca en måned henne i bukkejagten
inden vi kunne frigive jagten, dette resulte-
rede desværre i at vi ikke har fået solgt alle
anparterne i år. Vi ser selvfølgelig fortrøst-
ningsfuld frem til nytegningstidspunktet da
der er en del forespørgelser på netop
Uhrehøje.
Så skulle også du have lyst til at være med,
er det med at komme ud af starthullerne og
kontakte kassereren Benny Sørensen på tlf.
28404542 for at blive skrevet op til en
anpart.

Bestyrelsen
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Minder fra gode dage på havjagt
Det hele begyndte med jeg var en tur på
havet med en fiskekutter fra Ø. Hurup, det
var ikke for at vi skød så mange fugle, men
den oplevelse tændte noget i mig. Så i efte-
råret 1987 var der en havjag 16 til salg, ved
Viborg. Jeg kørte ned og så på den. Den var
med en 7,5 HK motor og bådetrailer, så den
kunne kommes rundt med. Jeg var nogle år
tidligere  flyttet fra Lindholm til Gistrup. I
Lindholm boede jeg ved siden af Leif
Jensens forældre, Leif var da bare en lille
knægt, men han ville gerne med på jagt. Da
han så fik jagtkort, kom han med.
Leif var straks med på at vi skulle på
havjagt, for vi havde ikke så meget jagt den
gang. Det startede med at jeg fik lavet en
presenning, så vi kunne sidde i læ, når det
blev hårdt vejr og regn ude på havet. I star-
ten tog vi til Als Odde for at sætte båden i
vandet. Det var der jeg kendte forholdene,
og vidste at der altid var mange fugle fra
Als kirke og op efter til Ø. Hurup. Men vi
var også mange gange ude for enden af sejl-
renden, for at kunne jage ind mod land. Der
har vi virkelig skudt mange fugle gennem
de år vi har drevet jagt sammen. Det er også
blevet til mange ture, og de fleste ture med
flot vejr. Var der is, så satte vi båden i fra Ø.
Hurup havn, men det hørte til sjældenhe-
derne. Men så var det også koldt at være
derude, så var fire timer nok, for selv om
det  gav godt med fugle, så blev vi kolde. Så
hjem til en god frokost.
Dagen før vi skulle af sted, så studerede vi
vejrudsigten, for det måtte ikke blæse over
4 sekt/m, for så var der ikke til at finde fugle
på vandet. Helt havblik var heller ikke godt,
for så var det ikke til at komme på skudhold
af fuglene.  Om morgenen, meget tidligt,
ringer vi sammen. Er det vejr til at sejle ud?
ser det rimeligt ud, så madpakke og kaffe
klar til dagen. Jeg husker Leif kom altid
med 4 jødekager, godt med sukker eller gla-
sur, som vi så kunne sidde og smovse os
med, når vi gik sukker-kold. Det blev gerne
ved nitiden hvis det var tiden, hvor trækket

ikke var stort. Hvor har vi ofte stillet kage
og kaffe fra os, og skudt et par ænder som
kom for tæt på. Så videre med kaffe og
kager. Det skete at vi havde en 5-6 fugle
som lå på vandet, vi har da også mistet fugle
som vi så senere ikke har kunnet finde, hvor
strømmen har været for hår, eller hvis det
var blæst op. Blev en and anskudt og faldt
så koster den mange skud, da den dykker
uafbrudt.
I 1992 købte jeg en ny 15 hk motor. Og den
fyldte godt i en Havjagt 16, så der måtte lige
en ombygning til. Leif stillede med glasfi-
ber, og så i gang. Brønden skulle udvides,
og vi måtte også forhøje siderne, for når vi
gik for fuld skrue og drejede hårdt, kunne
båden tage vand ind. Det var ikke sjovt at få
en spand vand, selv om båden var synkefri,
da der ligger to store opdriftbeholdere, en i
hver side. Men vi er nu alligevel tit blevet
våde, selv om vi fandt ud af hvad vi skulle
bruge af tøj, dels for ikke at blive våde og
dels for at holde varmen. Men nu gik det
stærkt, så vi måtte lige drosle motoren ned
til de 9,9 knob. Vi fik også VHF/tlf., samt
navigation på,  - større kompas, og ekkolod,
for vi var et par gange blevet overrasket af
tåge, og så er det ikke sjovt at sidde  og ikke
kunne finde ud af om der sejles mod land,
eller ud på havet. Nu kunne vi altid finde
hjem, blev der tåget, satte vi kursen på Als
Odde og så hjemad. Det var en sikkerhed
som vi satte meget højt, det kostede godt
nok en del penge den gange, men livet kan
jo ikke gøres op i penge. Også når vandet
bliver sort, så er det med at komme i land,
for så bliver det hårdt vejr - der går højst en
time, så bryder uvejret løs.
Gennem de mange år, frem til 2002 hvor vi
sluttede med at vi sejle på havjagt, havde de
mange gode oplevelser. Leif købte hus i
Nørresundby, og var begyndt at få nye jagt-
venner, så han deltog mindre de sidste år,
hvor jeg så sejlede alene. Der var heller ikke
så mange fugle, som da vi begyndte.
Desuden var det begyndt at blæse mere om 
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efteråret. Jagtloven blev også lavet om, der
blev taget et par måneder fra i foråret, og
det var på det tidspunkt at det var godt at
jage sortænder. Jeg var begyndt at døje med
mine knæ, da  det var jo dem jeg sad på, når
vi var på jagt. Er siden blevet opereret i det
ene knæ. Jeg sluttede selv i efteråret 2004.
Men når jeg sidder og ser i jagt-journalen
fra dengang, så kan jeg se at det virkelig er
blevet til rigtig mange fugle. Vi har vist
skudt alle slags, som må skydes på havet.
Det er også blevet til en nogen kasser patro-
ner gennem tiden. Der gik ca. 250 stk. på en
tur, og de første år kan jeg se at vi har været
af sted op til 10 – 11 gange på et år. Men da
havde vi også fundet den måde vi kunne
sejle til de fuglene på, som lå på vandet. Det
var sjovt at se om vi var bedre en dem. Blev
de liggende? - eller fløj de, før vi var på
skudhold? Hvem vandt? det gik op og ned.
Omkring 1990 var der en politibetjent fra
Randers, som var begyndt at opsøge os,
som jagede ud for Randers  og Mariager
fjord. Vi fandt dog snart ud af, hvordan vi
undgik ham. Han sad og lyttede på vores
VHF radio-tlf. Vi var en tre- fire stykker,
som næsten altid var sammen på havet. Så
fortalte vi på VHF. at vi lå der og der, og så
kunne vi se ham komme farende, men der lå
vi jo ikke, vi lå et godt stykke derfra. Vi var
jo ikke bedre en vi var. Jeg er bange for, vi
kunne finde på det i dag. Det er træls altid
at blive opsøgt, når vi ikke laver noget som
er ulovligt. Det er en form for jagt som jeg
kun kan anbefale, til dem som måske ikke
rigtig kan få fat i noget landjagt, og gerne
vil prøve at få nogle jagtoplevelser for livet.
Det koster en båd, sikkerhedsudstyr, og en
bil til at transportere den. Jeg må nok sige,
det er ikke noget som jeg vil have til at ligge
uden opsyn, for der er desværre blevet for
mange som ikke kender forskel på hvad er
mit og dit.                                                   

Jeg vil nødig have undværet de mange gode
år, og sådan tror jeg også Leif har det. Der
var aldrig to ture som var ens. Det er en tid 
jeg ofte sidder og drømmer om, når tusinder
af edderfugle og sortænder, samt fløjlsæn-
der, gik i luften, og himlen næsten blev sort,
når de kom trækkende ind over os. Vi kunne
somme tider nå at skyde op til tre,  fire
gange, på de flokke som kom ind over os.
Men da var vi jo også unge. Det var tider på
havet, op langs østkysten fra Randers fjord
til Dokkedal.
Der er mange måder, vi har prøvet at tilbe-
rede fuglene på. Det er virkelig blevet til
mange dejlige måltider. Pølser, samt patéer
med forskellig smag, bøffer, og røget edder-
fuglebryste, som særlig til jul og andre høj-
tider bragte megen lykke blandt vores
gæster. Der blev brugt mange timer på at få
det til at lykkes, men når det så lykkedes,
var vi stolte af at kunne give gæsterne en
smagsoplevelse, lidt ud over det sædvanli-
ge.                                                             
Jeg mindes de mange gode år som vi fik lov
at få på havet ved Als Odde. Godt ingen kan
tage minderne fra en. Jeg er nu på efterløn,
men håber der bliver mange gode jagter i
årene fremover. 
Nu er det sommerbukken som har min store
interesse. Samt det at plante, så  der kan
komme en god jagtsti, så dem der får jagten,
hvor jeg går nu, kan få mange gode ople-
velser. Vi må også huske at se fremefter.
Der kommer nogle efter os, som også gerne
må opleve jagtens glæder.  
Håber I har haft glæde af at læse, om den-
gang der var noget ved at jage på havet.       
I ønskes alle en rigtig glædelig Jul og godt
Nytår.

Carl Werner Jensen
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Årets første klubaften 9. september
Jeg havde aftalt med Peter Aaen, at han
skulle komme og fortælle noget om en af
hans store interesser, nemlig våben og ikke
mindst vedligeholdelse af disse med hoved-
vægten lagt på jagtriflen. Vi havde i besty-
relsen en ide om, at men den større udbre-
delse af råvildt, var der nok også en del nye
riffeljægere, der kunne drage nytte af dette
emne. Jeg må desværre sande at vi tog fejl
endnu en gang. Kl 19.00 var vi alt i alt,
Peter – undertegnede og 4 øvrige medlem-
mer, og blandt disse var der ingen nye riffel-
jægere. Lidt i otte, efter end job, sluttede
kasseren sig til os. 

Nå Peters gennemgang blev bestemt ikke
dårligere af at vi ikke var flere end vi var, og
der var skam nok til at få gang i en god
diskussion om flere emner, både ang.
rengøring af våben, valg af ammonition,
fordele ved hjemmeladet ammo og meget
meget mere. Jeg vil her gerne sige Peter tak
for at øse ud af sin viden, og også rette en
tak til de gæve medlemmer der havde fun-
det vej til jægerhuset denne aften.

Brian Lichon

Slæbsdag
Da vi udelukkende havde positive tilbage-
meldinger efter sidste års nye tiltag med at
tilbyde hundeførere at kunne komme ud og
træne lidt slæb i fremmed terræn har vi
besluttet at gentage forsøget i det nye år. Da
vi endnu ikke har fået svar fra militæret
angående hvornår vi kan benytte arealerne,
kan vi kun henstille til at I følger med på
vor hjemmeside www.A-O-J.dk, her vil
dato og mødested blive offentliggjort straks
vi ved nærmere besked. Der vil i stil med i

år være mulighed for et varieret udvalg af
muligheder lige fra absolut begynderslæb i
åben terræn, over indviklede kaninslæb i
kuperet terræn og til svære snørklede
ræveslæb i skov. Så uanset hvor du er i for-
løbet er der mulighed for udfordring. Har
du spørgsmål kan du henvende dig til en af
følgende:
Rene Sørig tlf. 40966130 eller
Brian Lichon tlf. 40477418.

Årsmøde i Jagtforeningernes
kommunale Fællesråd Aalborg

Tirsdag d. 20 Januar afholdes der årsmøde i J.K.F. Aalborg,
dette foregår i Jægerhuset Kl. 19,00.

Alle der er medlem af en jagtforening i Aalborg kommune kan deltage
ved at tilmelde sig til undertegnede, senest d. 13 januar.

Dette møde er en slags erstatning for det ”gamle” kredsmøde.
Der vil kunne købes kaffe og brød for kr. 50,00.

Jørgen Balser Jakobsen.



11

Klubaften i oktober
Månedens klubaften havde vi været nødt til
at rykke hen sidst på måneden, nærmere
bestemt til den 28. Aftenens emne var
afsavning. Vi havde som skrevet i annonce-
ringen allieret os med en der har erfaring
indenfor emnet. Vi taler her om Kim
Schødt. Han gør et temmelig stort antal
bukke klar hvert år, så det var med stor
spænding vi ventede på hvor mange der
ville møde op. Det må jo siges at være et
relevant emne, da vi jo skyder flere bukke
end nogen sinde før, og hvorfor ikke selv
gøre arbejdet færdigt. Det er selvfølgelig
uomtvisteligt den største del af fornøjelsen
der ligger i at komme ud og skyde bukken,
men jeg syntes personligt der er en stor til-
fredsstillelse i også at lave det efterfølgende
arbejde, der ligger i at klargøre bukken så
han er klar til at komme på plade. Og, jo det
kan da godt være at det er en overskridelse
af en grænse for nogen, det der med at
krænge skindet af hovedet på den søde
bambi, for ikke at tale om at pille øjnene ud,
men det hører jo nu engang med, nå ja, jeg
glemte jo lige det der med at kratte hjernen
ud. Nok om det, Kim havde medbragt 2
bukke der skulle bruges til demo, og så var

vi så heldige at Benny Sørensen ligeledes
havde taget 2 med, hvoraf jeg fik lov til at
fornøje mig med den ene. Ikke fordi jeg
ikke havde prøvet det før, men man kan jo
altid blive bedre, og man tager bestemt ikke
skade af at høre hvordan en mand med den
erfaring bærer sig ad. Vi gik til opgaven
med krum hånd, og efter nogen tid var vi
klar til afkogningen. 

Efter afkogningen er der dog stadig en del
arbejde inden man er klar til monteringen
på pladen, men efter god instruktion af Kim
gik det dog støt og roligt fremad, og inden
aftenen var ovre var vi da trods alt klar til at
få pandeskallen bleget af som det sidste
inden monteringen. Alt i alt en fornøjelig
aften, hvor selv et par af de garvede der var
mødt frem vist også lærte lidt. Nå ja jeg
sprang jo over hvor mange vi var, det går
dog fremad.
Til denne klubaften var der alt i alt 10 frem-
mødte medlemmer. Vi takker endnu en gang
Kim for hans velvilje til at lære fra sig .

Pbv.
Brian LichonBenny i gang med at koge suppe.

Kim viser lige hvordan man gør.
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Forlægningsaften

Så blev det november, og igen tid for en
klubaften. Denne gang havde vi valgt at gå
videre med emnet rådyr. Det var dog en lidt
anden boldgade vi befandt os i denne gang.
Vi prøvede at gentage succesen fra sidste år
hvor vi ligeledes havde inviteret Peter
Andersen til at komme og vise os lidt tricks
omkring det at flå et rådyr, og ikke mindst
det at få det parteret, i nogle hensigtsmæssi-
ge udskæringer. Det er jo med en hvis
spænding at man arrangerer  en sådan aften,
denne gang er det ikke antallet af tilskuere
jeg tænker på, men det der med at skaffe
noget at gøre med. Det er jo begrænset hvor
mange der har chance for at skyde dyr på
bestilling. Jeg var dog så heldig at vi havde
jagt i Uhrehøje om lørdagen og så havde vi
jagt i vores lille konsortium i Øster Hornum
om søndagen.
Og  jagtens gudinde stod os bi, da vi var så
heldige at der blev skudt et dyr begge ste-
der, og disse lagde jeg selvfølgelig billet ind
på, så vi i foreningen havde noget at gøre
med. Der er bestemt ingen problemer med
at låne folks dyr, når de kan få dem tilbage
i fryseklar tilstand, men vi takker selvfølge-
lig alligevel begge der lagde dyr til. Som
sidste år blev det formegentlig efterårets

bedstsælger, hvad interesse angår. Vi var til
denne aften 14-15 mand mødt frem, og selv
om vi gerne havde set nogle flere er det dog
med god tilfredshed vi ser tilbage på denne
aftens fremmøde.
Da det nu var noget med at gøre vildtet gry-
deklar, havde jeg kontaktet Tommy angåen-
de nogle tips til tilberedning af specielt
nogle af vore andefugle. Dem der kender
Tommy ved jo at han er fjordens og havets
mand, og derfor har en del erfaring i at tryl-
le nogle fabelagtige retter frem af andefug-
lene. Derfor havde han indvilliget i at
delagtiggøre os i nogle af hemmeligheder-
ne. Dette blev (desværre vil jeg gerne ind-
skyde) gjort med nogle opskrifter, jeg havde
jo håbet vi kunne narre ham til at frembrin-
ge lidt smagsprøver, hvilket desværre ikke
lykkedes. Nå vi takker bestemt begge de
herre der stillede op for at gøre en aften ud
af det. Og også en tak til de fremmødte,
ikke kun denne aften men i al almindelig-
hed,  uden dem havde vi jo ikke energi til at
kæmpe for at holde liv i vore klubaftener.

Pbv.
Brian Lichon
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Alliancens Lokale Markprøve 2009 
ved Tylstrup Jagtforening

Dato: Lørdag d. 28. februar 2009

Prøveleder: Ulrik Kjærsgaard
Sulsted Landevej 128b.
9381 Sulsted
Tlf. 98260407- 20432916

Mødested: Finn Jensen, Ajstrup Mosevej 25, Ajstrup, 9381 Sulsted.
(Skiltning fra rundkørsel ved Tylstrup Kro.)

Mødetid: Kl. 9.00

Gebyr: Kr. 175.00

Tilmelding inden d. 23. februar foregår telefonisk til
Ulrik Kjærsgaard 20432916 - 98260407 eller Torben P. Pedersen 98296314

Der kan købes morgenkaffe og eftermiddagskaffe, samt øl og vand.

Omegnsjægeren ønsker
glædelig jul samt et godt nytår
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Returadresse:
Benny Sørensen
Hedeageren 24
9230 Svenstrup


