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Så er vi alle kommet
godt i gang med det nye
år 2009. Vi kan se tilbage
på en jagtsæson, som for
næsten alle jægere, og
revirer, bød på en usædvanlig stor forekomst af
snepper. Denne fugl kan
om noget være med til at
løfte humøret op på
vores fællesjagter.
Når vi så ser tilbage på den forgangne sæson,
vil der næsten altid være noget der skal laves
eller rettes på vores revirer, og heldigvis går vi
mod lysere tider, så både lysten og energien,
til det forestående arbejde, kan få lidt hjælp af
solen.
Vi har i bestyrelsen her først på året, deltaget i
det første årsmøde i J.K.F. Aalborg, dette
møde blev afholdt i Jægerhuset d. 20 Januar.
Det er jo et forum som er ganske nyt, og de
forskellige jagtforeninger skal nok lige have
lidt tid til at finde ud af hvad J.K.F. kan bruges
til. For det første har vi da en repræsentant siddende i det grønne råd, her i kommunen. Det
er nok den tætteste kontakt vi som jægere kan
få her i Aalborg kommune, da det ikke er den
store imødekommenhed der udvises fra vore
lokalpolitikere, til at komme i dialog med os
omkring jagt på kommunens arealer.
Vi har også her d. 28 Februar deltaget i kredsmødet som blev afholdt i Vejgård Hallen, men
mere omkring dette andetsteds i bladet.
Det går rigtig godt med at få solgt jagtanparter
til St. Restrup Skov, der er stadig over 20 på
venteliste, selvom der lige har været betalingsfrist til den nye sæson.
Derimod kniber det noget med at få afsat
anparterne til vores nye jagt oppe i Uhrehøj
Plantage, dette er noget som vi i bestyrelsen
skal have afklaret, inden 1 April, da vi i værste
fald kan blive nødt til at sige jagten fra os igen,
hvis vi ikke får afsat et passende antal anparter.
Det næste nummer af Omegnsjægeren udkommer ikke før midt i Juni, og da er bukkejagten
jo i fuld gang. Det bliver en dejlig tid, hvor
man skal ud og finde fejninger og veksler ,der
måske kan hjælpe os til at få held ud af jagten.
Knæk og bræk til alle i bukkejagten.
Til sidst i dette indlæg vil jeg ønske alle vore
medlemmer og Deres familier et godt og forhåbentlig varmt forår.
Jørgen Balser Jakobsen.
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Klubaften 27. januar 2009

Jeg havde aftalt med Kennel Klitgaard som
opdrætter Tyske Jagtterier, komme og fortælle om jagt på Ræve fra natur samt kunstgrave, det var et ægtepar som var professionelle Rævejægere som havde et jagttræningsanlæg for gravhunde i kunstgrave,
de kom fra Vedersø.
Det var et godt aracement der var 17 personer der var mødt op til en spændende aften,
der blev vist film og billeder fra jagter på
Ræve i forskellige situationer, de havde
taget to Tyske Jagtterier med en af hver køn,

der var en lille konkurance om hvor lang tid
en af hundene kunne bide sig fast i et stykke skind og hænge frit i luften for at vise at
de har et fast bid den slap først efter 14 min.
Jeg havde et gæt på 12,5 min. som var det
nærmeste, præmien var en dag på Rævejagt
fra kunst og naturgrave, jeg syntes det må
være spændende og jeg glæder mig til vi
skal af sted.
Knæk og Bræk
Peter Østkær Jensen.

Kredsmøde 2009
Vi har i Aalborg og Omegns Jagtforening deltaget i det første ordinære kredsmøde
under Danmarks Jægerforbunds nye struktur. Dette møde blev afviklet i
Vejgårdhallen lørdag d. 28 Februar, og havde deltagelse af 148 delegerede, foruden
nogle indbudte gæster, så i alt var vi omkring 170 deltagere. Vi er heldigvis i den gode
situation at vi har en stabil medlemstilslutning her i vores forening (endda stigende)
så vi kunne deltage med 10 delegerede.
Det var ikke det store sprængstof der var på programmet denne dag, men vi fik en
grundig orientering om hvad der rører sig i Danmarks Jægerforbund.
Disse beretninger blev fremført af henholdsvis vores stedlige hovedbestyrelsesmedlem Martin Andersen, og formanden for Jægerforbundet Ole Roed Jakobsen.
Alt i alt syntes jeg at vi fik en del gode informationer, men vi kunne også høre at der
er flere ting, der ikke er helt på plads endnu.
Jørgen Balser Jakobsen
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Datoer for riffelskydning 2009
Der er i år planlagt følgende datoer til indskydning af riffel på banen i Hvorup
Aalborg og Omegns Jagtforening
Lørdag den 25. april kl. 09.00 - 15.00
Indskydning+ tvungen riffelprøve
Lørdag den 2. maj kl. 09.00 - så længe der
er folk, dog max kl.16.00.
Indskydning
Mandag den 11. maj kl.18.00 - 21.00
Indskydning
Lørdag den 26. september kl. 09.00-15.00
Indskydning + tvungen riffelprøve
Det koster kr. 30,- at indskyde.
Bemærk den 25. april og 26. september slutter træningen kl. 12.00, hvorefter der er
tvungen riffelprøve.

Limfjordsjægerne
Tirsdag den 21.04 kl. 17.00 - 21.00
træning
Tirsdag den 12.05 kl. 17.00 - 21.00
træning
Tirsdag den 11.08 kl. 17.00 - 21.00
træning
Tur til hjortebanen i Ulbjerg tirsdag d. 9.
juni - ring til Hans Jørgen på tlf. 98178774
Aalborg Jægerklub
(På skydebanen Kimbrehøje i Svenstrup)
Lørdag den 25. april kl. 08.30 - 12.15
træning og mærkeskydning
Lørdag den 2. maj kl. 09.00 - 13.00
træning og mærkeskydning
Torsdag den 6. august kl. 17.00 – 20.00
Husk våbentilladelse - uden den, ingen
skydning.

Støbeform til skydepram
Klubben er kommet i besiddelse af skallerne, til støbning af skydepram,
”Vadummodel”.
Da der ikke har været den store lyst til at låne denne støbeform så man kan lave sin
egen skydepram, vil den, hvis den ikke efterspørges mere end hidtil, blive skaffet af
vejen. Så kære venner, det er nu eller aldrig.
Denne kan lånes ved henvendelse til
René Sørig på tlf. 40966130.
Bedst efter 16.00
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ER DIN PENSION EN
JUNGLE?
Udnyt dine muligheder - bestil et
møde hos Christian eller Vivi.
Jo før, jo bedre for dig.

Christian Christensen
Pensionsrådgiver
Tlf. 96 30 26 53

Vivi Nørgaard-Pedersen
Pensionsrådgiver
Tlf. 96 30 26 69

På gensyn i
Spar Nord Østeraa
Telefon 96 30 26 20
www.sparnord.dk

SVENSTRUP DYREKLINIK
Hobrovej 775 · 9230 Svenstrup
ÅBNINGSTIDER: MANDAG -FREDAG: 8.00 -16.30

DØGNVAGT: 98 38 10 56
KONSULTATION EFTER AFTALE
www.dyrhim.dk
Godkendt af Den Danske Dyrlægeforening
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Alliancestævne
d. 28 feb. 2009 mødte vi 7 personer fra AOJ
op til stævne i Ejstrup mose, efter rundstykker blev vi delt ud i de respektive hold. Nu
måtte det bære eller briste.
Terrænet var upåklageligt, selv om det var
svært at få hold på fuglene, da der var nordøstenvind. Derfor var det flot at Esben, der
var med for første gang, løb med en 2.
præmiering i unghundeklassen. Hans hund
var først på en lille løbetur efter rådyr, derefter kom den tilbage og optog søg omkring
mosehul, midt i hullet tog hunden stand og
Esben efter, med mudder til midt på låret.
Han gav rejseordre og hunden gjorde alt
perfekt, stort tillykke fra trænerne.
På det andet hold, kæmpede de også bravt,
der havde de Gert der fik 1. præmiering i

unghundeklassen, hans hund søgte først i
skov, kom ud langs grøftekanten og fik
stand ved en busk, hunden rejste også fuglen præcist.
Da vi kom hjem, skulle Gert ud i dyst om
bedste unghund, mod anden unghund der
også havde 1. præmiering. (den der først
finder fugl vinder, ellers dømmes der på fart
og stil) der blev ingen stand på fugl, så heldet blev til os, at Gert vandt på fart og stil,
blev derfor 1. vinder i unghundeklassen.
Stort tillykke til ham også.
Hermed vil vi gerne sige tak til Tylstrup
jagtforening, for et godt arrangement, ligledes tak til Ulrik, Finn og Torben for det
store overblik, Flot arbejde.
Hilsen de stolte hundetrænere.

Rågejagt

Vores jagt i Nørholm

I lighed med tidligere år, har foreningen af
Aalborg Kommune, Park og natur, v/Klaus
Godiksen fået mulighed for at stille med 2
jægere hver dag til den årlige regulering af
Råger.
Reguleringen afholdes på hverdage fra klokken 08.00, og forventes at starte op omkring
midt i maj. Reguleringen foregår med salongriffel eller kraftig luftbøsse. Er du interesseret eller har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til mig. Jeg vil når tiden nærmer sig fordele de forskellige dage.
Benny Sørensen – Kasserer

Vi kan i bestyrelsen se at der for hvert år
bliver solgt flere og flere jagtkort til vores
arealer ude i Nørholm, men vi savner at få
nogle tilbagemeldinger fra jer som har
været på jagt derude.
Vi har to sæsoner tilbage af den aftale vi
lavede med lodsejeren, så det kunne være
rigtig rart hvis vi hørte lidt fra jer kortløsere, omkring jeres udbytte derude.
Det ville hjælpe os en del når der næste
gang skal tages beslutning, om vi skal forsøge at lave en ny aftale med vores lodsejer.

Kvalifikationsskydning 2009

Kredsjagtsti 2009

I lighed med tidligere år, vil vi gerne forsøge at lave et flugtskydningshold, der kan
repræsentere vores forening ved kredsskydningen lørdag d. 23 Maj i Støvring.
Der skal skydes til en 40 duers jagtserie.
Tilmelding eller yderligere oplysninger
omkring dette kan ske ved henvendelse til
undertegnede senest d. 1 Maj. Så har vi lige
tid til at holde en udtagelsesskydning, hvis
dette skulle blive aktuelt, på grund af stor
interesse.
Jørgen Balser Jakobsen.
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Igen i år bliver der afholdt jagtsti på øvelsesterrænet ved Hvorup Kasserne.
Det er jagtstikoordinator Ulrik Holm, i
samarbejde med en del jagtforeninger, der
står for det praktiske arbejde.
Arrangementet er søndag d. 19. april kl.
10,00 til 14,00.
Tilmelding til Ulrik Holm tlf. 98 67 71 81.
Dette arrangement er virkelig lærerigt, da
der er poster med både teoretiske opgaver,
såvel som poster hvor der skal skydes til
forskellige lerduer.
Mød op og prøv kræfter med dette.

7

Husk bukketræf
I Jægerhuset
Lørdag den 16. maj kl. 10.00 inviterer de tre
Jagtforeninger i Aalborg igen til bukketræf i Jægerhuset.
Det er en hyggelig morgen, hvor højdepunkterne
fra morgenens bukkejagt bliver fortalt igen og igen.
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.

Allan Caspersen
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Råger ved Jægerhuset
Dato:
Onsdag den 27. maj kl. 19.00-21.00
Mødested:
Jægerhuset
Turleder:
Naturvejleder Esben Buch
og Klaus Godiksen.
Kommunen´s naturvejledere vil i samarbejde med Limfjordsjægerne, Aalborg Jægerklub og Aalborg og Omegns jagtforening,
denne aften sætte fokus på rågen som både
nytte- og skadefugl. Der fortælles også om
den nødvendige regulering af rågeunger i
Aalborg kommunes rågekolonier.
Friskskudte rågerunger flåes og tilberedes
over bål. Der vil fra jagtforeningerne blive
demonstreret våben til regulering af råger
og hundearbejde. Der vil denne aften også
blive blæst på jagthorn.
Arrangementet er åben for alle.
Benny Sørensen – Kasserer
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Hundetræning
Så er vi kommet i gang med årets hundetræning, ja både marktræning og vores
lydigheds/apporteringskursus.
Marktræningen startede første søndag i
februar, og har så kørt hver søndag siden. Vi
blev enige om, at 24 hunde ville være passende til dette, da vi så kunne danne 2 grupper hver gang på 12 hunde, hvilket er passende til denne form for træning. Det skortede ikke på tilmeldinger, Jens måtte fortælle flere, at der lige pt. ikke var plads til flere.
Vi har dog måttet sande, at det godt kan
være vi bliver nødt til at overbooke holdet,
for at vi bliver de ca. 24 hunde hver gang.
Det viser sig jo, at folk desværre ikke altid
lige får meldt afbud, og så optager de jo
desværre pladsen, hvor der kunne være
kommet en anden med den dag. Men ellers
må vi glæde sig over den flid der bliver lagt
for dagen. Vi fik sendt 7 hunde til
Alliancens prøve, og hvordan dette gik kan
I læse andetsteds her i bladet.
Når det drejer sig om lydighedskurset, har
vi i skrivende stund kun afholdt vores årlige infomøde hvor vi dog må se i øjnene, at
vi endnu en gang kan konstatere fremgang.
Måske fordi folk generelt gerne vil gøre
noget ved deres hund, måske fordi vi er ved
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at have et godt ry, angående vores kursus,
men der er jo nok også en effekt af at vi har
fået tilknyttet Karsten Andersen fra Aalborg
Jægerklub i trænerstaben. Vi kunne i år
tælle 25 tilmeldte hunde til træningen på
denne aften. Ud over disse har vi kendskab
til imellem 10 og 15 hunde yderligere der
har givet tilsagn om at de kommer, så alt i
alt en forrygende sæsonstart.
Vi tager selvfølgelig udfordringen op med
glæde, og har med baggrund i det store deltagertal allieret os med Jens Todberg, han
har tilkendegivet at han gerne vil hjælpe os
i denne glædens stund. Og når I læser disse
linier, har vi sandsynligt afholdt vore 2
første træninger, men dette er jo ikke ensbetydende med at I der har hund, men som
ikke lige fik taget jer sammen til at komme
med fra starten kan nå at deltage endnu.
Alle er meget velkomne, så kan du bedre
tage dig sammen til at komme af sted, hvis
du kan tage en kammerat med, har det ingen
betydning om han er medlem af foreningen
eller ej.
Brian Lichon

Jagttur
Det var en torsdag morgen i november da
jeg trillede op foran Rene Andersens hus.
Som så mange gange før når jeg har hentet
ham, stod han og trippede med alt hans grej
i garagen, klar til at komme af sted .Denne
morgen gjaldt det dog ikke hverken St.
Restrup eller mosen, men derimod Polen.
Vi skulle af sted på drivjagt sammen med
bla. Sten Holst Andersen fra Aalborg
Jægerklub, der var vores turarrangør.
Torsdag eftermiddag blev vi inlogeret på et
udmærket hotel lige i udkanten af Stetin,
hvor vi skulle bo under vort ophold i Polen.
Vi var 12 afsted, og alle lige spændte på
hvad de næste dage ville bringe. Der var
nye folk som Rene og jeg, hvad drivjagt
angik, og der var nogle som havde prøvet
det før, og endelig nogle ”gamle” garvede
gutter hvad det angik.
Fredag morgen kørte vi fra hotellet kl.
06.00. Vi skulle køre i egne biler ud til terrænet, der lå ca. en times kørsel fra hotellet.
Fire biler der skal følge efter den polske
guide gennem den travle polske morgentrafik, og vi kørte sidst, med et forudsigeligt
resultat. Vi blev sat af, og panikken bredte
sig lynhurtigt. Vi blev dog reddet af Renés
skarpe blik der pludseligt fik øje på de øvrige biler.
Det blev tre herlige jagtdage vi fik ud af det.
Der måtte skydes ræv, råvildt (- buk, 4000 i
bøde) vildsvin og krondyr. Og vi fik serveret noget af det hele. Nu er jagt jo uforudsigeligt, og alle får ikke lige mange chancer.
På førstedagen skød både Rene og jeg en
ræv, og Rene nåede også lige at skyde forbi
til en. Vi fik dog set masser af råvildt og
Rene skød på dagens sidste sår til en hjort
sammen med sidemanden. Desværre gik
den fra stedet, men der var masser af sweiss
men også nogle stumper rørknogler. Den
blev ikke fundet umiddelbart, men næste
morgen kom polakkerne med trofæet. Den
var blevet fundet ved en senere eftersøgning
i mørket. Så ventede vi bare på dommen
med hensyn til hvilken side den var skudt
fra, og der var det Rene der var den heldige.
Dagen efter bød igen på jagt fra tidlig morgen til sen aften. Vi var blevet stillet i udsigt
at der ville være mange grise, men det der

var mange af var igen råvildt. Denne dag
skød Rene til et stykke råvildt, som desværre blev maveskudt, og en efterfølgende
eftersøgning endte resultatløst. Jeg var mere
heldig, jeg fik et fint birketræ med et perfekt
skud. Senere på dagen skød Rene sammen
med naboen en lille vildgris, og jeg var heldig at skyde et smaldyr.
Turens sidste dag oprendt, og vi var igen
spændte. Her skød jeg et vildsvin på ca. 60
kg. Men Rene blev grebet af svinefeberen
og skød ifølge historierne forbi til deres
største keiler der kom luntende inde mellem
træerne. Dagens sidste såt blev blæst i gang,
og pludselig bryder der to kronhjorte ud af
skoven 30 m fra min sidemand. Han skyder
til den første men den fortsætter, jeg når at
få sendt en kugle efter den, dog uden at der
sker noget. Nu er hjort nr 2 kommet fri af
træerne og jeg finder ham i kikkerten trækker forbi og skyder, og der sker ikke en
skid, godt nok var han ca. 120 m ude men
jeg mente dog at jeg var godt foran. Vi finder efterfølgende sidemandens hjort, men
jeg har jo ingen erfaring med at skyde til
hjort, og da jeg ingen skudtegn ser og ikke
insisterer på at få den eftersøgt sker der ikke
mere. Senere får jeg så at vide, at man ganske tit ikke ser nogen som helst skudtegn på
en hjort selv om den er skudt perfekt, så
måske har musene spist mit gevir på nuværende tidspunkt, måske?

11
BLAD KOPIPDF

12
BLAD KOPIPDF

Spor og slæbstræning

Vi følger op på sidste års succes med at afholde en træningsdag for folk der gerne vil ud og
prøve nye udfordringer med deres hunde. Der vil være mulighed for at komme til at gå alle
former for slæb. Alt lige fra begynderslæb med kanin, over avancerede kaninslæb i vanskeligt terræn til ræveslæb. Der vil ligeledes være mulighed for at komme til at gå sweisspor. Alle der vil gå sweiss, ræveslæb eller spor der har lagt i en eller flere timer skal bestille disse på forhånd. Alle der vil gå ordinære kaninslæb kan bare møde op på dagen, ventetid må påregnes. Prisen for en hel dag, de spor din hund nu har godt af, samt 2 pølser med
brød er kr. 100.
Tilmelding til spor, samt alle relevante oplysninger fås hos Rene Sørig på tlf. 40966130
Hundeudvalget

Krage og
skadepokal

Hundetrænere!
Grundet stor tilmelding til vores
hundetræning, kunne vi godt
tænke os om der var et par stykker
som havde lyst til at give et nap med
i den igangværende træning.

Husk at krage og skadepokalen
uddeles på vores generalforsamling
tirsdag d. 7. april i Jægerhuset.
For at komme i betragtning til pokalen,
skal krage og skadeben være afleveret
til undertegnede inden d. 1. april.
Der vil være patronpræmier til de 3,
som afleverer flest ben.

Vi sørger for at du får den nødvendige
viden. Jo flere vi er, jo sjovere er det.
Så er du interesseret i hundearbejde
kan du kontakte Brian - tlf. 40477418.

Jørgen Balser Jakobsen

Hundeudvalget
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Salg, reparation og lovpligtig service
af alle typer kraner og taljer.
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Mindre firma
med stor erfaring

offset-digitaltryk

Se også brugte taljer på www.jyskkranservice.dk
Tlf. 24 67 55 81 • svarer hele døgnet!

Strandvejen 35D · 9000 Aalborg · Tlf. 98 13 42 25
Fax 98 12 71 49 . E-mail: mail@j-tengstedt.dk

Hundemad
fra SKYTTENs
Rene naturprodukter!

· Vi kommer overalt i
·

Danmark hver uge
Ring nærmere oplysninger
om vore produkter,
ekspeditionstider og priser
på tlf. 70 26 26 78

SKYTTENs
HUNDEFODER
Luneborgvej 105A
9382 Tylstrup
www.skyttens.com
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Generalforsamling
7. april 2009 kl. 19.00
Der afholdes ordinær generalforsamling i Jægerhuset

DAGSORDEN:
1
2
3
4
5
6

Valg af dirigent.
Godkendelse af protokol.
Beretning om foreningens virke.
Fremlæggelse af regnskab.
Indkomne forslag.
Valg af bestyrelsesmedlemmer,
på valg er:
Brian Lichon modtager genvalg
Peter Aaen modtager ikke genvalg
Peter Østkær modtager ikke genvalg
7 Valg af supleanter
8 Valg af 2 revisorer
9 Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen
skal være formanden i hænde senest d. 31. marts.
Husk nu at møde op til generalforsamlingen,
da det er her du kan gøre din indflydelse gældende.
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Returadresse:
Benny Sørensen
Hedeageren 24
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