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Det er dog utroligt så hur-
tigt et år efterhånden går,
nu synes jeg lige at man
havde vænnet sig til at
skrive 2009, og så er det
lige straks blevet et nyt år
igen. Heldigvis har vi da
en god periode tilbage af
vores jagtsæson, så der er
stadig tid til gode og hyggelige oplevelser ude i
naturen. Jeg håber at I alle har fået noget ud af
jeres anstrengelser, både jagtudbytte, men også
at se det flotte hundearbejde der i de fleste
tilfælde bliver udført.

Vi har i skrivende stund afholdt 3 jagter i St.
Restrup, med gode naturoplevelser og pæne
parader, der har været en del duer i skoven, men
så til gengæld lidt færre snepper, men det kan
de sidste 3 jagter jo sagtens ændre på.

Vi har nu fået de nye jagttider ud til høring fra
Skov og naturstyrelsen, og ved en gennemgang
af disse kan man se at der bliver hugget en hæl
og klippet en tå , forstået på den måde at det
som vi fik forelagt på repræsentantskabsmødet
i Juni måned, som et forlig i vildtforvaltnings-
rådet, det er da blevet indskrænket flere steder.
Dette må jo betyde at der bliver forhandlet
videre, selv om der faktisk foreligger en stem-
mig indstilling til miljøministeren. Han har så
heller ikke underskrevet de nye jagttider endnu,
men det kan I følge med i på Jægerfor-bundets
hjemmeside hvornår det sker. Jeg skal lige gøre
opmærksom på de nye jagttider først kommer
til at træde i kraft d. 1 April 2010, og kommer
ikke til at gælde i den nuværende jagtsæson.

Vi vil d. 16 Februar arrangere et foredrag med
storvildtjægeren Søren Ervig, da det er flere år
siden vi har prøvet dette, det vil foregå i
Vejgårdhallen, men mere herom andetsteds i
Omegnsjægeren, og på vores hjemmeside.

Jeg vil til slut ønske alle vores medlemmer 
( Benny har lige indmeldt medlem nummer
525, så det er jo herligt ) en god jul og et lyk-
kebringende nytår, med ønsket om mange gode
oplevelse til vores arrangementer i 2010.

Jørgen Balser Jakobsen.
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Nordjylland med Aalborg som centrum har
i de sidste mange år leveret mange flotte
resultater i disciplinen jagthorn både for
gruppe og individuelt. I Danmark var det
faktisk kun på kongejagterne, det blev blæst
på jagthorn, men i gamle lærebøger fra
Ludwig IX’s tid i 13 århundrede, er beskre-
vet hvorledes at hornet anvendes i forbin-
delse med jagt, der er dog næppe blæst jagt-
horn på de Danske jagter i mere ind 100 år.  
En stigende interesse kom da man på sko-
vfoged- og jægerskolen indførte undervis-
ning i jagthornsblæsning, men først i 1966
blev der samlet og udgivet 16 af de mest
almindelige signaler på en grammofonplade
og dette skabte nok den første interesse hos
den ”almindelige jæger”

I Aalborg startede det med Per Iversen som
gruppeleder og underviser for Aalborg
Jægerklub Blæsergruppe for over rigtig
mange år siden, dette medførte at gruppen
hjemførte mange mesterskaber som feks.
EM, DM, Nordtysk mesterskab og de var i
mange år blandt de ypperste i Nordeuropa.
Med årende er flere grupper kommet til og
der har været undervisning i mange jagt for-
eninger. Pt. Er der Nibe Blæserne, Aabybro
blæserne, Aalborg jægerklub Es hornsgrup-
pe, der ud over bliver der blæst jagthorn i
undervisning-/jagthornsblæsning i Ør.
Honum, Hjallerup, Hjørring, Frederikshavn
og sandsynligvis mange andre steder.

Jagthorn signalerne har også udviklet sig. I
starten foregik de fleste af signalerne på det
såkaldte Fürst Pless Horn og de praktiske
jagthornsignaler er skrevet til dette horn
som er stemt i Bb og bliver derfor også bli-
ver kaldt et B horn. Efterhånden som signa-
lerne udviklede sig kom et behov for mere
variation, det blev løst ved at udvikle flere
stemmer og tilføje Parforce hornet som
også er stemt i Bb men med mulighed for et
oktav laver hvilket gjorde at jagtsignalerne
blev mere musikalske og udviklede sig til
hele melodier. I starten anvendes signaler

fra vores nabolande mod syd, hvorfor vi
stadig anvender en del af de signaler feks.
Begrüssung og Das Hohe Wecken, der er
dog blevet suppleret med en lang række af
”nye” Dansk komponeret signaler og melo-
dier. En af dem som har bidraget til dette er
Per Iversen som samtidig med at han har
lært fra sig i rigtig mange år også har kom-
poneret en række af de signaler/melodier vi
anvender i dag feks. Sikahjorten, Gåsen,
lige som han har om arrangeret mange af de
signaler vi kender til 4 stemmet udgaver så
uden Per Iversen var vi ikke nået der til
hvor Dansk jagt Horns blæsning er i dag.

Aalborg jægerklub Blæsergrupper stoppede
for få år siden sit virke men fortsatte deref-
ter med Es horn som er et horn der er stemt
i Bb på det ene rør og i Es på det andet rør,
det betyder at toneomfanget bliver øget til
14 naturtoner i hele 3 oktaver. Dette gør
hornet særlig velegnet til større musikstyk-
ker som i 1700-1800 blev anvendt i kirker
til feks. Hubertusmessen der oprindeligt er
en katolsk handling, dette er grundlaget for
vor tids jægergudstjeneste.

Vi har i vores forening ikke rigtig nogen tra-
dition for jagthornsblæsning, der har natur-
ligvis været blæsere som har lært sig kun-
sten i andet regi, og der bliver også da blæst
jagthorn på vores jagter. Nu er tiden kom-
met hvor vi skal vise vores forening i jagt-
hornregi, den 29 marts 2010 er vores fore-
ning vært til de lokale kredsmesterskaber og
mærkeprøver i Aalborg. 

Der vil her være mulighed for at deltage
som blæser/tilskuer eller som hjælper. Så
har du lyst til at deltage, hjælpe, se på eller
andet så mail eller ring til mig, har du lyst
til et blæse jagthorn så hjælper jeg dei
naturligvis gerne i gang. 

Med venlig hilsen
Søren Christensen

sch@ccaa.dk/ 25266410  
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Så skal vi igen til at tænke på det kommen-
de forår, og hermed også den kommende
sæson for hundetræningen. 

Vores marktræning starter efter al sandsyn-
lighed søndag d. 7. februar kl. 09.00.
Mødested er hos Jens Larsen på Brøndenvej
120 Brønden. Når jeg skriver sandsynligvis
er det kun med det forbehold, at vejret ikke
er alt for meget imod os. 

Det er i stil med tidligere år de herre. Jens
Larsen og Ove Thodberg der forestår
træningen. Prisen for dette hyggelige til-
løbsstykke vil denne gang være med et
startbeløb på kr. 150 for de 3 første gange
du møder, og derefter kr. 50 pr. gang. Til-
melding til marktræningen skal ske til Jens

på mobil nr. 50 48 09 49 Når det så drejer
sig om dressur/apporteringskurset, så hol-
der vi infomøde tirsdag d. 9. februar kl.
19.00 i Jægerhuset. Her vil vi som sædvan-
ligt komme ind på hvornår vi træner og
hvor vi træner.

Sædvanen tro starter vi træningen lørdag d.
13. marts kl. 10.00, i terrænet på Voerbjerg-
vej. Vi forventer at være 10 trænere til den
kommende sæson, da vi ikke vil tages med
bukserne nede ligesom i 2009, hvor den
overvældende tilmelding kom lidt bag på
os, men succes er jo et luxusproblem, som
kan løses. 

Vel mødt
Hundetrænerne

Hundetræning
sæsonen 2010

Den 16 februar, har vi besøg af Vildmarks-
jægeren ”Søren Ervig” i Vejgaard hallen.
Glæd dig selv, og dine venner, med en ufor-
glemmelig aften, med et spændende fore-
drag.

Har du ikke endnu oplevet Søren Ervig har
du noget at glæde dig til. Søren er en meget
levende fortæller, og det føles næsten som
selv at være på jagten. Du har også mulig-
hed for at læse mere om Søren Ervig på
hans hjemmeside www.soren-ervig.com. 

Der er plads til 270 gæster og billetterne
kan købes i forsalg á. kr. 100,- (eller ved
døren til kr. 125,-) hos de 3 jagtforeninger. 

Der vil også være mulighed for at købe bil-
letter hos en af de 3 jagtforretningen, vi har
i Aalborg området. I næste nr. af jæger, vil
der være et endelig program.  

Med venlig hilsen
Bestyrelsen  

Årets julegave
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Vi vender tilbage til et tidligere
prøvet emne for denne aften. Et emne
som dengang trak en del folk, og med
råvildtets fremgang stadig må være
muligt at få folk op af lænestolen til. 

Det er vores aften med:
Kom med din buk! 

Da vi vil prøve at fastholde
dette emne i de kommende
år, vil det sige man skal
komme med sin buk skudt
i Danmark i 2009. Om
han er skudt forår eller
efterår er lige meget. Da vi jo
gerne vil lave en lille konkur-
rence ud af det, 

kan man deltage i 4 kategorier nem-
lig: Største buk, mindste buk, sjo-
veste buk og sidst men ikke mindst,

grimmeste buk. 

Der vil være en lille præmie til de fire
vindere. Så tag dine bukke ned fra

væggen, ud af skabet eller op af fryseren
og deltag. 

Vi vil jo gerne se og høre om
andres oplevelser i det for-

gangne år. Som sædvanligt
vil der være kaffe på kan-
den, og der vil være mulig-
hed for at købe øl og soda-
vand.

Pbv.
Brian Lichon

Ny klubaften d. 12 januar
2010 kl. 19.00

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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Det var i år undertegnede der havde fået
fornøjelsen af at få tildelt de fremsendte
invitationer fra Skov og Naturstyrelsen,
med henblik på jagt i Buderupholm
Skovdistrikt. 

Det drejede sig om torsdag den 5.
November, og invitationen lød som sæd-
vanligt på en erfaren jæger og en nyere
jæger. Da jeg betragter mig selv som en
erfaren jæger skulle jeg jo have fundet en
nyere jæger, og valget var jo ikke svært, når
man har en sådan i familien, så det blev
naturligvis Lasse der fik den anden invitati-
on. Vi skulle stille på Mosskovgård  ved
Skørping kl. 09.00 til parrole. Her var mødt
ca. 30 jægere op for at deltage i dagens jagt,
men der var, til trods for at folk godt nok er
blevet ældre inden de tager jagttegn, nu
ikke mange der lignede nyere jægere.

Iver Høst skulle lede slagets gang, og han
havde planlagt 6 såter til dagen, tre til om
formiddagen og igen tre til om eftermidda-
gen. Et par af disse var såter som han ikke
havde erfaringer med fra tidligere, og det
gjaldt bla. den første. Rold Skov var jo en af
de skove der led hårdt under stormen i
2005, hvilket da terrænet da også bærer
præg af, da der mange steder er nyplantnin-
ger, af især løvtræer, og så med nogle ældre
kulturer ind imellem der har nogle år på
bagen både løvtræer og nåletræer. Første såt
var som sagt en ny såt. Det drejede sig om

et stykke hvor vi skulle starte i noget
nyplantet løvskov og sidste halvdel af såten
var en cypress-kultur  med træer på ca. 5-6
meters højde. 

Da vi nærmede os de ældre træer, og hun-
dene var nået ind i dem, kunne vi godt høre
at der begyndte at ske noget, og da jeg er ca.
40-45 m fra træerne kommer der en gam-
melrå ud af træerne ret imod mig, med Ivars
parole i baghovedet kiggede jeg efter om
hun mon havde lam med, men der var ingen
at se. Da hun så er næsten på skudhold kom-
mer der dog et lam ud af de høje træer hvor-
for jeg naturligvis lader råen smutte forbi.
Desværre må jeg konstaterer, at lammet er
efterfulgt af en hund der har en afstand til
lammet på noget der lignede 3-4 m og under
de omstændigheder skulle jeg ikke nyde af
at afgive skud til dyret. 

Der lyder nu skud forskellige steder i skyt-
tekæden, og vi fortsætter ind i cypresserne
lige som der går endnu et dyr bag ud af
såten omkring 30 meter fra mig. Vi efterla-
der 3 af driverne i kanten af nyplantningen
der skal fungere som bagskytter. 

Da vi kommer omkring halvt ind i kulturen
skal vi lige have rettet driverkæden ind på et
spor, og lige ud af øjenkrogen ser jeg en
bevægelse ret foran mig, men da der står et
ret stort bøgetræ lige der kan jeg dog ikke se
hvad det måtte være. 

Jagtdag i Rold skov
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Da vi så fortsætter viser det sig at være
endnu et dyr der sætter af sted frem i såten.
Der lyder igen lidt skud rundt omkring og
også fra den ene bagpost.  Da vi efter såten
får gjort resultatet op, er der blevet skudt en
hare, 3 ræve, en rå og en god seksender.

Anden såt var stort set en stor rydning med
nogle spredte birketræer og lidt selvsået
gran ind imellem. En såt der ikke bød på
noget særligt, der blev set en sneppe skudt
en bekkasin og yderligere set 2 stykker
råvildt. Tredje såt var delvis en bøgetræs-
kultur og et par bælter med noget gran imel-
lem. Også her var der råvildt, men kun et
enkelt var kommet på skudhold, dog uden
at skytten var i stand til at levere, og den
efterfølgende eftersøgning foretaget af Jens
Lindstrøm gav noget udbytte. 

Middagen, den medbragte madpakke ,blev
indtaget i Klænghuset. Og jeg havde aftalt
med Lasse, at vi byttede tjans til middag, så
det om eftermiddagen blev hans tur til at

være driver og jeg overtog så hans skytte-
post. Første såt efter middag var en lidt spe-
ciel såt, da den blev udgjort af et langstrakt
moseareal med en halvø ud i hvor der var en
stor græsmark, og mosestykkerne på begge
sider af denne ikke var specielt brede. Det
viste sig dog at være en udmærket såt, idet
der blev set flere stykker råvildt, hvoraf et
blev skudt, og et andet blev skudt efter, dog
uden at være truffet. 

Der var ligeledes et par snepper hvoraf kun
den ene blev leveret. Igen var det en såt med
ræve, og igen blev det til tre stk., den ene
dog først efter at Jens havde sat sin sweeis-
shund på sporet af den. Anden såt om efter-
middagen, som siden skulle vise sig at blive
dagens sidste,  var igen en blandet såt med
henholdsvis bøgetræer og noget nåletræ.
Her var der igen en del afgivelse af skud,
hvilket jo altid øger spændingen, både med
hensyn til hvad der mon sker, men jo også
med hensyn til hvad der måtte være leveret.
Efterfølgende viste det sig at være hovedsa-
geligt snepper der havde trukket skud, men
igen havde der været råvildt i såten. Et var
blevet skudt til, men ikke leveret.
Efterfølgende kunne Jens igen melde hus
forbi. Og så var der igen faldet en god buk,
igen en seksender og endda måske nok
endnu bedre end formiddagens buk, og tilli-
ge skudt af en af de få ”nyere” jægere der
var tilstede. 

Tiden var herefter så fremskredet, at Iver
Høst valgte at aflyse dagens 6. Såt, og vi
kørte tilbage til Mosskovgård til den efter-
følgende vildtparade. En ganske flot parade,
og i hvert fald bedre end gennemsnittet af
vildtparader på distriktet ifølge Jagtlederen,
bestående af 5 snepper, 2 råer, 2 bukke, 6
ræve, en hare og endelig en bekkasin. En
yderst tilfreds jagtleder takkede selskabet
for en fremragende dag og det var så op til
de enkelte om de ville slutte dagen af med
en kop kaffe med tilhørende kage eller de
bare have lyst til at komme hjem. Alt i alt en
udmærket dag der efterlod mange fine ople-
velser i sindet. 

En beskeden tak til Skov og Naturstyrelsen
for initiativet med hensyn til afholdelse af
sådanne jagter.

Brian Lichon
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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!

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

Vi binder enderne sammen 
og fastholder den røde tråd 
i din virksomheds  tryksager 
og markedsføringsmateriale.

Kontakt os for et uforpligtende møde 
Tlf.: 7022 4142 - www.solografisk.dk
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Returadresse:
Benny Sørensen
Hedeageren 24
9230 Svenstrup
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