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Stor bedrift af Logo
og Poul i Dorf
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Beretta
Silver Pigeon er den helt klassiske med en perfekt
balance og smukt udseende. Cal. 12/76.
Vejl. pris 14.699 kr

Nu 11.995 kr
Savage
Vortex Diamondback
Håndkikkert med Bak4 fasekorrigeret prismer
og fuld multicoating. 100% vandtæt og dugfri. Twist-up øjenstykker giver fuldt
synsfelt selv med briller på. 30 års VIP
garanti. Leveres inkl. taske og rem. Frit valg
mellem 8x42 eller 10x42. Vejl. pris 3.495 kr.

En super salonriffel til en fantastisk pris. Leveres inklusive
3-9x40 sigtekikkert. Vejl. pris 3.495 kr

Nu 2.395 kr
Lincoln

Nu 2.495 kr

Et rigtigt godt valg, når du øsnker et smukt og slidstærkt
gevær i mellemklassen. Cal. 12/76 enkel aftræk.
Vejl. pris 6.499 kr

Nu 4.995 kr
Härkila Anaboda Trøje
Striksweater i 100% uld foret med Gore
Windstopper, der gør den 100% vindtæt. Kan
bruges til hverdagsbrug, jagt eller som en
ekstra trøje under en jakke på de rigtig kolde
dage. Vejl. pris 1.499 kr.

Astro Milano 8x42 APO
Apokromatisk håndkikkert med Bak4 prismer
og fuld multicoating. 100% vandtæt og dugfri
konstruktion med twist-up øjenstykker for fuldt
synsfelt selv med briller på. Leveres inklusive
taske og rem. 30 års garanti.
Vejl. pris 2.795 kr.

Nu 999 kr

Laksen Extreme
Pro Hunter

Lang jagtstøvle i nubuck læder. CTX membran
i hele støvlen gør den vandtæt og åndbar.
Polstret skaft og pløs med kraftig Cordura
forstærkning. Anti-slip, ekstrem slidstærk
Vibram sål. Super pasform.

Nu 1.499 kr

Nu 1.995 kr

Vanguard Camo Rem
Vanguard DT 10x25
Kvalitets lommekikkert med Bak4 prismer og
fuld multicoating. 100% vandtæt og dugfri
konstruktion med twist-up øjenstykker for
fuldt synsfelt selv med briller på. Leveres
inklusive taske og rem.
Vejl. pris 1.495 kr.

Nu 799 kr

Elastisk kikkertrem til håndkikkerter i
camouflage. Vejl. pris 249 kr

Nu 199 kr
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Alle priser er vejl. priser inklusive moms. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Tilbud gælder så længe lager haves.
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Formanden
har ordet
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SEKRETÆR
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9230 Svenstrup J, tlf. 98 38 11 79
E-mail: mil-fb@aalborg.dk
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Søren Christensen, Bredgade 106,
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tlf. 98 80 11 21, Mobil 25 26 64 10
E-mail: schch@privat.dk
Allan Caspersen, Hyldemorvej 19
9230 Svenstrup J, tlf. 98 38 38 36
E-mail: laila.c@home3.gvdnet.dk
Poul Jacobsen, Tranumparken 29, 9220 Aalborg Ø,
tlf. 98 15 55 25, Mobil 24 67 55 81
E-mail: jyskkranservice@get2net.dk
BOBLERNE:
Tommy Pedersen tlf. 98297146
Riffeludvalget:
René Andersen, tlf. 98 17 76 96
Poul Jacobsen, tlf. 98 15 55 25
Jørgen Balser Jakobsen, tlf. 98 32 64 40
Gunnar Pedersen, tlf. 98 17 81 75
Peter Petersen, tlf. 98 14 28 98
Hundeudvalg:
Brian Lichon, tlf. 98 17 23 12
René Sørig, Mobil. 40 96 61 30
Jens Larsen, Mobil 50 48 09 49
Casper Henriksen, tlf. 98 31 05 00 / 51 90 01 82
Karsten Andersen, tlf. 29 36 39 62
Ove Thodberg, tlf. 29 45 15 87
Jens Thodberg, tlf. 22 55 04 10

Nu nærmer sig en ny jagtsæson, med hastige skridt,
ja når I får dette blad i
hænderne er vi allerede
godt i gang med andejagten, så vi må jo håbe på at
der har været godt gang i
ynglesæsonen.
Jeg vil håbe at alle medlemmer har haft en god sommer og nydt nogle
af de mange solskinstimer, der jo har været.
Personligt havde jeg 14 dages sommerferie med
næsten udelukkende regnvejr.
Vi er her i efteråret klar til at genoptage vores
klubaftener, og disse vil blive annonceret på
vores hjemmeside, ligesom programmerne falder på plads til. Hvis I har gode ideer til emner,
som I mener vil være interessante at tage op så
send os en mail eller et ring og vi vil tage det op.
Der har her i forår og sommer perioden været
forhandlinger i Vildtforvaltningsrådet om de nye
jagttidsbestemmelser, der kommer til at gælde
fra 1. April 2010. Der er flere ændringer i jagttiderne blandt andet afkortes jagttiden for agerhøne og hare, dette er sket ud fra biologiske hensyn, der er kommet udvidelser på råvildt og
skovsneppen, men alle jagttider kan tjekkes på
Danmarks Jægerforbunds hjemmeside.
Nu bliver det jo for alvor spændende når vi skal
i gang med alle vores fællesjagter, både i
Uhrehøj Plantage og St. Restrup Skov, så vi kan
se om de tiltag der er lavet her i foråret vil virke,
eller der skal prøves noget andet til næste år. Vi
kan jo da se at bukkejagten er gået helt fint på
begge arealer.
Til sidst vil jeg ønske alle vore medlemmer en
god jagtsæson, og pas nu godt på jer selv og alle
de andre gæve jægere som vi kommer til at gå
på jagt med.
Knæk og bræk.
Jørgen Balser Jakobsen.

Aktiviteter:
Poul Jacobsen, Allan Caspersen
Bladudvalg:
Poul Jacobsen, ansvarshavende redaktør
Deadline
Forventet udsendelse
Nr. 4 – 1. december 15. december

3

Afslutning på
dressurkurset 2009
Da vi trænere også gerne vil se dem der
bakker vore kursister op på hjemmefronten,
hvilket jo er ganske nødvendig hvis man
skal afsætte den tid der ofte er nødvendig
når det drejer sig om hundetræning. Vi ved
godt at hvis der skal blive en anstændig
hund ud af anstrengelserne, så er det jo
gerne lidt hver dag, eller i hvert fald 3-4
gange om ugen der skal trænes. Så vi benyttede igen lejligheden til at stable en festdag
på benene.
Dagen var søndag d. 7. juni, og da vejrguderne var med os, fik vi de helt rigtige forhold til at afvikle prøverne under. Som sædvanligt var der jo desværre nogle af vore
kursister der lader sig skræmme, så snart
der er nogen der nævner ordet prøve, også
til trods for at vi gentagne gange havde sagt
til dem, at de bare skulle betragte det som
en ekstra gang træning, hvor den eneste forskel ville være, at der kom nogle venlige
folk og kiggede på hvad de lavede, og derefter gav dem de mest velmenende råd de
kunne komme på. Men som sædvanligt var
der et frafald. Til prøven var der indskrevet
26 hunde i 4 klasser, men selv i sidste øjeblik var der enkelte der fik kolde fødder, til
gengæld var der da også en enkelt der efter
en lille opsang alligevel besluttede sig for at
deltage. Men heldigvis var der da også rigtige mænd/kvinder blandt deltagerne, så der
deltog 3 hvalpe, 7 unghunde, 7 åbenklassehunde og en enkelt veteran.
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Alle gik til sagen med godt mod, og mon
ikke de fleste var godt tilfreds med hundens
præstation, om man så også var lige så tilfreds med egen præstation er en anden sag,
ikke alle point der blev mistet var hundens
skyld. Men et er sikkert, alle fik en lige så
god hund med hjem som de kom med. Efter
at strabadserne var overstået, kunne alle
glæde sig over at skulle have lidt god mad og
hyggelig samvær medens resultaterne blev
talt sammen. Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at takke alle der gav en hjælpende
hånd med på dagen, det være sig først og
fremmest vore indbudte dommere, vore

Årets vindere fra
dressur kurset 2009
trænere, kursister og disses familiemedlemmer. Vi kunne ikke slippe godt fra en sådan
dag uden hjælp udefra. Men tiden kom jo
også til den alvorlige del af dagen, for nok er
det kun en træningsdag, men alle er jo alligevel spændte på hvordan de har klaret sig.
Følgende placeringer blev opnået i klasserne:
Hvalpeklassen:
Kenneth Jensen med Frida fik 38 point,
en 2. præmie og blev nr. 3
Claus Brandt med Sille fik 39 point,
en 2. præmie og blev nr. 2
Kasper Steffensen med Bella fik 44 point,
en 1. præmie og blev nr. 1
Unghundeklassen:
Thomas Jøns med Luka fik 36 point
og blev nr. 3
Martin Vangsø med Tayson fik 44 point,
en 1. præmie og blev nr. 2
Oluf Søndergaard med Djack fik 49 point,
en 1. præmie og blev nr. 1
Åben klasse:
Erik Nielsen med Chico fik 30 point
og kom på en delt 3. plads
Mie Væver med Monti fik 30 point
og deler 3. pladsen med Erik
Jette Christensen med Sako fik 42 point,
en 2. præmie blev nr. 2
Poul Sørensen med Logo fik 50 point,
en 1. præmie og blev nr. 1
Veteranklassen:
Sikker vinder i denne klasse blev Rene
Andersen med Bella med 37
Point ud af 40 mulige.

Herefter skulle vi så have fundet nogle
hunde der kunne tænke sig at deltage i holddysten i Arden, kaldet Rold Skov Matchen.
Her stiller hver forening med 2 unghunde
og 2 åbenklasse hunde der sammenlagt udgør holdet. Herudover kan man stille med
det antal veteranhunde man har lyst til. Det
skal lige siges, at man samtidig deltager
med mulighed for individuel placering.
Denne dyst skulle finde sted d. 13. juni, og
dette tidspunkt viste sig ikke at være til
vores fordel. Vore 2 bedste unghunde kunne
ikke deltage på dagen, nr. 3 følte måske
ikke han kunne leve op til Specielt egne forventninger, så vi måtte ned og have fat i nr.
4 og 5 for at kunne komme med i dysten.
Her vil jeg gerne rette en stor tak til henholdsvis Lise Thomsen med Max og Jens
Frost med Figo som gjorde det muligt at
stille et hold.
Fra åben klasse stillede vi med Poul og
Logo, samt Jette og Sako, og endelig deltog
Rene med Bella i veteranklassen. Veteranklassens dyst er en udvidet apporteringsprøve. De to unghunde klarede sig ganske
pænt, taget i betragtning af at det jo nu er
nogle af Himmerlands bedste hunde de
dyster imod.
Figo fik 24 point og Lise med Max fik 20
point. Jette med Sako fik 46 point, og trods
det gode resultat, rækker det sjældent til
nogen fornem placering i denne dyst. Poul
med Logo klarede det med sammenlagt 49
point, men måtte se sig skubbet ud af
medaljeplaceringerne på grund af alder
( altså Logo´s ).
Endelig var der så Rene og Bella. De fik
176 point ud af 216 mulige, og det var
såmænd marginaler der gjorde at de blev
henvist til en andenplads, da vinderen fik
183 point. Til prøven i Dorf, fællesprøven
for dressurkurser i Nordjylland, deltog vi
desværre heller ikke i stærkeste opstilling.

Vores vinderhund fra afslutningen kunne
ikke deltage, da Oluf var blevet sendt til
Grønland i embeds medfør, og derfor tyede
vi igen til Lise og Max. Den anden der skulle deltage i denne gruppe mødte desværre
aldrig op.
Lise var så uheldig, at Max desværre aldrig,
til trods for et pænt søg, aldrig kom i vind
for kaninen, og denne disciplin indbragte
derfor et rundt 0. Til trods for dette klarede
Max alligevel at kradte 32 point ind, så stort
tillykke til Lise og Max. Rene og Bella deltog igen i veteranklassen, og her får man
kamp til stregen, så det går ikke at sjuske.
Desværre forlod Bella sin dækstilling i
lydighed og dette kostede 3 point, hvilket
gjorde at de røg ned på en sammenlagt 5.
plads.
Nå vi skal jo også lige se på hvordan det gik
for Sako og Logo. Sako havde desværre
ikke en af hans bedste dage, sådan er det nu
en gang at have med hunde at gøre, så da
han ikke klarede første disciplin der var
kaninslæb, vidste vi godt at Jette og Sako
var ude af medaljechancerne.
Derimod havde Logo som sædvanligt en
fremragende dag og med fuld hus på 50
point, var der spænding til det sidste, for der
kunne jo være andre der også fik alle point
med hjem. Det viste sig at blive spændende,
da der var en mere der fik 50 point.
Heldigvis var alderen denne gang til Logo´s
fordel. Poul og Logo blev 1. vinder med
pokal. Et stort tillykke til Poul.
Der skal ligeledes her lyde en stor tak til
alle der har deltaget i vores kursus, da det
har været en fornøjelse at have med jer og
jeres hunde at gøre, og så håber vi bare på,
at I har lyst til at komme igen til marts, så vi
kan få gjort hundene endnu bedre end de er
i dag.
På trænernes vegne
Brian Lichon
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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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Generalforsamling

Casper takker af

Der afholdes efterårsgeneralforsamling tirsdag d. 13. Oktober kl. 19.00 i Jægerhuset.
Dagsorden er følgende:

Da Casper Henriksen nu efter nogle år i
hundeudvalget har valgt at trække sig, vil vi
gerne fra de øvrige trænere sige tak til
Casper for den tid han har lagt i at hjælpe
foreningen.

1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af protokol.
3. Beretning om foreningens virke.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af hundeudvalg.
7. Valg af riffeludvalg
8. Valg af repræsentanter
til kredsmøde 2009.
9. Eventuelt..
Venlig hilsen
Bestyrelsen.

Vi vil selvfølgelig komme til at savne
Casper og hans klare meninger om tingene,
og forventer selvsagt at han vender tilbage
til folden når han nu har fundet ud af hvor
svært det er at undvære de herlige mennesker der kommer med deres kære små kræ.
Endnu engang tak og god vind fremover.
Med venlig hilsen
Træner staben

En spændende aften

i vildmarkjagten tegn
Oplev eller genoplev en forrygende aften med Søren Ervig.
Vi har en aftale med Søren Ervig den 16 februar 2010,
hvor vi skal høre om vildmarks oplevelser.
Søren Ervig vil fortælle om jagt på bjørne, hvor han bla. vil fortælle
om en bjørn i verdenklasse, som han har skudt.
Han vil demonstrere sine evner, hvor han lokker rådyr, og hjorte til.
Vi skal se spændende film sekvenser, samt flotte lysbilleder fra jagterne.
Jeg selv oplevet Søren Ervig, 2 gange før, og glæder mig til at opleve ham igen.
Der vil komme mere i Omegns jægeren.
Se også Søren Ervig hjemmeside.
www.soren-ervig.com
På bestyrelsen vegne
Poul Jacobsen
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Riffelprøve 2009

Vildt opdræt

Husk den tvungne riffelprøve i Hvorup, lørdag den 26 september. Banen vil være åben
til træning og indskydning fra kl. 09.00 til
ca. 11,30. Kl. 12 starter de tvungne riffelprøver. formiddagen er fortrinsvis for skytter, der skal til prøve, og andre der kun skal
have riflen prøveskudt.

Der er blevet uddannet nogle personer til at
afholde vildt udsætnings kurser rundt om i
landet, og vi har også fået en her oppe i nordjylland.

Der bliver desværre ikke tid til mere, og
husk kom tidligt, så vi undgår pres på banerne sidst på formiddagen.
Riffeludvalget

Nyjæger dag
Søndag d.23 August blev der afholdt en såkaldt Nyjægerdag oppe på Hjallerup Skydecenter.
Der var åbnet for skydebanen, og vi havde
Jægerforbundets skydevogn med deroppe
også. Der var stande med riffeljagt, knivmagere, strandjagt, buejægere og opvisning med
sweisshundeførere og også opvisning af de
forskellige jagthunderacer.
Der blev brækket en dåhjort, og udskåret forskellige retter som så blev tilberedt på den
store grill. Dette var noget af et tilløbsstykke
og vi var oppe på ca. 150 deltagere, og det
blev da også vist på TV nord om aftenen.
Det er et arrangement som kreds 1 afholdt,
og det er planen at det skal være en årligt
tilbagevendende begivenhed, og i
2010 er det planlagt til at være d.22
August, og stedet vil vi vende tilbage
med senere, men det er planen at det
skal cirkulere rundt i kredsen.
Jørgen
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Hvis der er nogle af vore medlemmer som
har interesse i et sådant kursus, kan i lige
kontakte mig, og jeg vil så i samarbejde
med kredsen få strikket dette kursus på
plads.
Jørgen

UNIK SKOVEJENDOM TIL SALG

Se flere billeder på www.thorkild-kristensen.dk

VANDSTEDVEJ – VODSKOV
MIDT I HAMMER BAKKER – SMUK IDYL MED EGEN SKOV
PÅ 8 TDL. OG KUN 20 MIN. TIL AALBORG C.
Virkelig en enestående bolig placeret i meget stor lysning midt i Skoven · Dette er den mest
ugenerte del af Hammer Bakker uden for turist-ruterne · Oprindelig opført i 1877 og renoveret i bl.a. 1986 · Fremstår særdeles velholdt og indflytningsklar · Ca. 150 kvm bolig og ca.
50 kvm anneks/udhus med plads til jagtstue, gæstevær., husdyr etc. · Boligen er moderne
indrettet med bl.a. vandskurede vægge og flotte trægulve.
Sagsnr. 81010226
Etager: 2
Boligareal: 164 m2
Kont./Udb. 3.998.000 / 200.000
Carport: 15 m2
Grundareal: 44244 m2
Brt./Net. 24.542 / 18.877
Byggeår: 1877/1986
Udhus: 50 m2
Alt. Brt./Net. 14.079 / 10.521
Antal værelser: 3
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Salg, reparation og lovpligtig service
af alle typer kraner og taljer.

Mindre firma
med stor erfaring
Se også brugte taljer på www.jyskkranservice.dk
Tlf. 24 67 55 81 • svarer hele døgnet!

Bøgildsmindevej 1 · 9400 Nørresundby
Tlf.7022 4142 · Fax 7022 4546

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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Returadresse:
Benny Sørensen
Hedeageren 24
9230 Svenstrup

rdjyllands største udvalg indenfor våben,
munition, optik og beklædning.
an, Silma, Blaser, Sauer, Tikka, Sako,
retta, Browning, Kirch, Miroku, Zeiss,
arovski, Kahles, Härkila, Woodline,
evalier, Fjällräven og Deerhunter.

lborg:
g

gvej 138, 9210 Aalborg SØ, Tlf.: 96330300

ønderslev:

rkedsvej 136, 9700 Brønderslev, Tlf.: 96450300
nnerupvej 21, 9620 Aalestrup, Tlf.: 96210300

WWW.SOLOGRAFISKT.DK

vam:

