
Medlemsblad for Aalborg og Omegns Jagtforening

Nr. 1 Marts 2010 13. årgang

med
Søren Ervig

Underholdende
klubaften

blad  08/03/10  12:51  Side 1



2

blad  08/03/10  12:51  Side 2



www.a-o-j.dk

Foreningens adresser:

FORMAND
Jørgen Balser Jakobsen
Romdrupvej 102
9270 Klarup, tlf. 98 32 64 40
E-mail: balser@jakobsen.mail.dk

NÆSTFORMAND
Brian Lichon, Byageren 11
9400 Nørresundby, tlf. 98 17 23 12,
E-mail: lichon@post10.tele.dk

KASSERER
Benny Sørensen, Hedeageren 24
9230 Svenstrup, Mobil 28 40 45 42
E-mail: knab@vip.cybercity.dk

SEKRETÆR
Michael Larsen, Ellidshøj Banevej 27
9230 Svenstrup J, tlf. 98 38 11 79
E-mail: mil-fb@aalborg.dk

BESTYRELSESMEDLEMMER
Søren Christensen, Bredgade 106,
9700 Brønderslev,
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, Mobil 24 67 55 81
E-mail: jyskkranservice@get2net.dk

Riffeludvalget:
René Andersen, tlf. 98 17 76 96
Poul Jacobsen, tlf. 24 67 55 81 
Jørgen Balser Jakobsen, tlf. 98 32 64 40
Gunnar Pedersen, tlf. 98 17 81 75
Peter Petersen, tlf. 98 14 28 98
Casper Henriksen, tlf. 98 31 05 00 / 51 90 01 82

Hundeudvalg:
Brian Lichon, tlf. 98 17 23 12
René Sørig, Mobil. 40 96 61 30
Jens Larsen, Mobil 50 48 09 49
Karsten Andersen, tlf. 29 36 39 62
Ove Thodberg, tlf. 29 45 15 87
Jens Thodberg, tlf. 22 55 04 10
Torben Bade, tlf. 22 55 22 13
Jan Rasmussen, tlf. 51 94 34 06

Aktiviteter:
Poul Jacobsen, Allan Caspersen
Bladudvalg:
Poul Jacobsen, ansvarshavende redaktør

Deadline Forventet udsendelse
Nr. 2 – 1. juni 15. juni

3

Formanden
har ordet
Så skal jeg da lige love
for at vi fik brug for
både snesko og ski.
Det er 14 år siden vi
sidst havde så lang en
periode med sne og
frost, ja vi havde vel
næsten helt glemt
hvordan vinteren også
kunne te sig.
Alle kan godt ønske sig en hvid jul, men
ingen ønsker vel at den skal vare lige til
påske, hvilket noget kunne tyde på at den
vil i år.
Mange steder rundt omkring, blev man
nødt til at aflyse jagterne i Januar måned
på grund af snefaldet, der er jo ingen der
ønsker at skyde vildt som ikke har mulig-
hed for at begå sig i en halv meter sne, des-
uden har hverken hunde eller drivere
nogen mulighed at færdes i naturen på
disse betingelser, og vildtet behøver mest
muligt ro for ikke at bruge for mange
resurser på at finde den sparsomme føde
som er til dem nu.
Dette valgte vi selvfølgelig også at gøre i
St. Restrup, hvor vi skulle have haft jagt d.
9 Januar, dette blev meddelt rundt til
anpartshaverne, og vi fik kun positive til-
bagemeldinger på denne beslutning.
Omkring de nye jagttider som miljømini-
steren skal underskrive for at de kan træde
i kraft er der stadig intet nyt, det vil sige at
det nye er de ikke når at træde i kraft til 1
April da vi jo som bekendt fik en ny mini-
ster på miljøområdet, her midt i Februar,
hvordan Karen Ellemann vil være som
vores minister vil da blive spændende at
følge, hun har da trods alt en far som er
ivrig jæger.
Følg med i udviklingen omkring jagttider-
ne på forbundets hjemmeside, eller se på
vores hvor vi også vil oplyse når der kom-
mer nyt i sagen.
Som I kan læse andet sted i bladet har vi
deltaget i kredsmøde i Tranum, og dette
med et rekordstort antal delegerede, vi
kom op på 540 medlemmer pr. 1 Oktober
2009 og dette vil vi selvfølgelig forsøge at 

fortsættes næste side...
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gøre endnu bedre i år, så hvis I går på jagt
med nogle som endnu ikke er medlem af
vores ( eller en anden ) forening, så forsøg
at få dem ind i folden, vi står trods alt stær-
kere jo flere medlemmer vi er.
I foreningen forsøger vi altid når der er
mulighed for det, at finde nyt jagt, til glæde
for vores medlemmer.
Vi har i vinter forsøgt noget jagt som det
desværre ikke lykkedes at få, men lige nu
har vi givet bud på et andet stykke skov,
som vi afventer udfaldet af, hvis det lykkes
vil det naturligvis blive annonceret på vores

hjemmeside, således at alle får mulighed for
at byde ind på en anpart.
Når I får dette blad i hånden er det mit håb
at vinteren har sluppet sit tag i Danmark,
men det er nok ikke helt sikkert, men på
trods at dette vil jeg ønske at alle får et godt
forår.
Da det næste blad først udkommer i Juni
måned vil jeg også benytte lejligheden her
til at ønske alle en god bukkejagtpremiere.
Med håbet om at vinteren snart forsvinder
vil jeg ønske alle vore medlemmer og deres
familier et rigtig godt forår.

Jørgen balser Jakobsen.

- formanden har stadigvæk ordet...

D. 20 marts er foreningen vært for kredsmesterskab & mærkeprøve i jagthornsblæs-
ning. Arrangementet foregår på Construction College Aalborg der ligger på Øster
Uttrupvej 1, 9000 Aalborg 
Stævnet starter kl. 08.45 og første blæser forventes at starte kl. 09.00, det plejer at
være solo bronze som starter, så sølv og guld. Efter middagspausen kommer gruppe
blæserne, vi har to grupper med fra Nordjylland, Nibeblæserne og Aabyblæserne.
Der skal fremføres 4 bundne signaler og 1 frit signal, som vurderes af et dommerpa-
nel der vurderer på noderigtighed, indtoning, sværhedsgrad og helhedsindtryk resul-
taterne bliver så regnet sammen og sidst på dagen modtager blæserne så deres resul-
tat samt kritik fra dommerpanelet. 
Der forventes at deltage 60 – 80 blæser i stævnet der dækker kreds 1 og 2, så har du
lyst til at høre hvad de dygtige blæsere kan præstere, så har du chancen.
Mange af deltagerne skal også deltage i FM mesterskaberne d.28. maj på Nørre
Vosborg i Vestjylland.
Kom og vær med til at gøre denne dag til en anderledes jagtoplevelse, her i denne
tid hvor der er stille i skoven og måske få en jagtsnak med de mange andre jægere
som kommer denne dag og måske for at give en hånd med så stævnet bliver en suc-
ces.

Spørgsmål og kontakt: Søren Christensen 25 26 64 10

Jagthornblæsnin
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Bukketræf 16. maj kl. 10
i Jægerhuset

Traditionen tro er der også i år arrangeret
bukketræf i samarbejde med Aalborg
Jægerklub og Limfjordsjægerne.
Premieredagen er en dag vi alle ser frem til
med spænding. Vi har i de første måneder
gjort forberedelser til den kommende
sæson, der begynder med bukkejagt.  Nogen
har gjort meget ud at studere råvildt på ter-
rænet, mens andre satser på gamle erfarin-
ger.

Uanset om du får held af at skyde buk, så vi
gerne se dig i Jægerhuset  den 16. maj kl.
10.00. Vi vil sammen lykønske de dygtige,
der har nedlagt buk og så vil vi gerne dele
de oplevelser den enkelte har haft på pre-
mieredagen. 
Der vil på sædvanlig vis være jægerhygge
med kaffe og rundstykker

Bestyrelsen

I lighed med sidste 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 kl. 08.00, og forventes at starte op, i
midten af maj md.Reguleringen foregår
med salonriffel eller kraftig luftbøsse.Er du

interesseret eller har spørgsmål, kan du til-
melde dig hos mig.
Jeg vil når tiden nærmer sig kontakte de
interesserede.

Benny Sørensen
tlf. 28404542

Regulering af Råger
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Generalforsamling
tirsdag den 13. april 2010

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Godkendelse af protokol.

3. Beretning om foreningens virke.

4. Fremlæggelse af regnskab.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

På valg er:

Jørgen Balser Jakobsen, modtager genvalg

Benny Sørensen, modtager genvalg

Michael Larsen, modtager ikke genvalg

Allan Caspersen, modtager ikke genvalg

7. Valg af supleanter

8. Valg af 2 revisorer

9. Eventuelt

Aalborg og Omegns
Jagtforening
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Beretning for
St. Restrup Skov (anpartsmøde)

14 snepper, 2 råer, 4 lam, 8 bukke, 10 fasa-
ner, 18 duer, 3 hare og 4 ræve i alt 63 stk.
vildt og 296 skud heraf 10 riffelskud. Mere
ind 1,5 stk./vildt pr. mand.
Bukke jagten gav i sæsonen, 7 bukke pænt
fordelt i området og perioden. der blev fore-
taget 3 søgninger hvor af 1 var positiv.
Så kom vi i gang med jagtåret 2009/10 og
det med foreningens formand som jagtleder,
det blev en god dag på trods af regnen og en
flot buk til Jørgen.
Der efter var der lagt op til fællesjagter, med
lidt intern bytteri lykkedes det at få kabalen
til at gå op, nogle trådte til og var hjælper på
flere jagter, så en tak til jagtledere og hjæl-
per i den foregående sæson, uden jer går
det ikke. 
Desværre måtte vi aflyse den sidste jagt i
januar pga. sne, det viste sig at være en god
beslutning, vi har i hvert fald kun fået ros
for beslutningen. 
Vi har udsat 110 fasaner, 55 stk. i område 6
og 55 stk. i område 3. 100 af dem er høner
og 10 kokke. 
Område 1 er ved at være et rigtig godt
område, ud mod golfbanen og de grimme
diger er nu blevet energiflis.

Vi har 8 nye anpartshaver i gruppen, tag
godt imod dem så de også får nogle gode
oplevelser i skoven.
Med håb om, et godt jagt år til alle, god
vind, knæk & bræk eller hvad det nu hed-
der.  

Søren Christensen 

Forårsmessen 2010
På forårsmessen i Aalborghallen der afvik-
les d. 26-27-28. Marts vil der være en afde-
ling omkring jagt og fiskeri.
Denne vil være bemandet med frivillige fra
kredsbestyrelsen, samt folk fra de lokale
jagtforeninger, vi deltager fra bestyrelsen i
Aalborg og omegns Jagtforening alle 3
dage, hvorfor der vil være mulighed for at
møde os på standen, som er i foyeen , lige
ved udgangen til Kildeparken.
Der vil være demonstration af hav og
strandjagt, samt bueskydning, samtidig
informationsmateriale fra Danmarks
Jægerforbund.

Der deltager jagtrejsearrangører, konserva-
torer knivmagere, fluebindere, samt fiske-
foreningen Pirken, som vil lave kasteøvel-
ser ude i Kildeparken.
Dette arrangement er lidt et forsøg, da det er
planen at der i 2011 skal laves en stor jagt
og fiskerimesse i Aalborghallen, i stil med
det der bliver lavet i Odense.

Jørgen Balser Jakobsen.
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Hundetræning 2010

Når du har dette blad i hånden, er vi netop
startet på dette års hundetræning. Det er vel
at mærke lydighed/apporterings-træningen
vi snakker om. Marktræningen skulle jo
starte i begyndelsen af marts, men det vil jo
være synd at sige, at vejret har været med os
i år. I skrivende stund, har vi ikke været i
marken en eneste gang, og dermed ser det jo
ikke godt ud, med henblik på dem, der
havde set frem til, at det var i år, det skulle
være det store år med hensyn til markprøve-
deltagelsen. For uden relevant træning, er
der ikke store chancer for at begå sig i det
forum. 
Nå tilbage til lydigheden. Vi er som sagt
lige startet, og alle er som sædvanlig vel-
komne. Det er på ingen måde for sent at
komme i gang. Bedre sent end aldrig. Som
vi plejer, træner vi lørdage her i marts, og

starter så på tirsdagstræningen, når der bli-
ver sommertid. Al træningen foregår på
Aalborg Hundecenter på Voerbjergvej i
Lindholm. Vi fortsætter til først i juni, hvor
vi jo skal have udtaget de hunde der skal
repræsentere foreningen i de lokale opgør
her i landsdelen, og selvfølgelig gerne med
et godt resultat til følge. Skulle du have lyst
til at deltage, er du selvfølgelig meget vel-
kommen. Jeg skal dog lige nævne, at vi sid-
ste år havde stor tilgang af kursister, hvorfor
vi kun kan tilråde jer til at komme ud af
busken hurtigt, da vi ikke som tidligere kan
love at der er plads til alle. Tilmelding og
eventuelle spørgsmål rettes til undertegnede
på 40477418.

Pbv.
Brian Lichon
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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

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

mad med mere

Slagter Ole
Skrågade 5 - 9400 Nørresundby - Tlf. 98 17 28 37
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Kredsmøde 2010
Lørdag d. 27 Februar blev der afholdt kreds-
møde i Tranum Feriecenter.
Vi var som vanligt repræsenteret med alle
de delegerede som vi måtte deltage med,
dette var i år 11 delegerede, samt underteg-
nede som repræsentant fra kredsbestyrelsen.
Der var 160 delegerede så procentvis
udgjorde Aalborg og Omegns Jagtforening
en ret stor del.
Der var valg til hovedbestyrelsen, og sid-
dende hovedbestyrelsesmedlem Martin
Andersen blev udfordret af kredsformand
Leif Bach, dette endte efter afstemning med
at Leif overtog hvervet i hovedbestyrelsen.
Som suppleant til hovedbestyrelsen blev
Tage Espersen fra Thisted valgt.
Den ledige plads som kredsformand, gik til
Per Henriksen fra Støvring, som sidder i de
resterende 2 år af valgperioden.
Der var nogle forslag omkring strukturen,
som blev vedtaget og derfor sendes videre
til repræsentantskabsmødet d. 12 Juni i
Kolding.
Vi er som forening også med til repræsen-
tantskabsmødet i Juni og er inklusiv under-
tegnede repræsenteret med 4 mand.

Jørgen Balser Jakobsen 

I forbindelse med, at medlemmer har
spurgt ind til det lade udstyret, som
foreningen er ejer af, er bestyrelsen
blevet enige om, at alle der har en
godkendt ladetilladelse, og er med-
lem af Aalborg og omegns jagtfor-
ening, samt at der på tilladelsen står,
at der må lades i Jægerhuset, kan mod
en kvittering låne en nøgle til jæger-
stuen.
Lånet vil være tidsbestemt efter nær-
mere aftale, med den siddende for-
mand for riffeludvalget.

Mvh
Formand for riffeludvalget.

Poul Jacobsen
24675581

Riffelskydning 2010

Nu står bukkejagten snart for døren og det
er vigtigt at du har din riffel indskudt.
Der vil også være mulighed for et træne til
riffelmærket

Vi har skydebanen følgende dage
Mandag den 26/04 fra kl. 18:00 til 21:00

Mandag den 03/05 fra kl. 18:00 til 21:00

Mandag den 10/05 fra kl. 18:00 til 21:00 

I efter året har vi følgende skydedag.
Lørdag  den 25/09 kl. 09:00 til 21:00

I forbindelse med den tvungne riffelprøve
den 29/05 har vi træning fra kl. 09:00 til
11:30
Denne dag er fortrinsvis kun for aspiranter
der skal til prøve. 
Andre kan også skyde på banen, hvis det
kun er for at kontrolskyde deres riffel.
Husk gyldigt jagttegn, samt våbentilladelse.

På udvalgets vegne 
Poul Jacobsen
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Råger maj 2010

I samarbejde med Aalborg Kommune V/
Esben Buch og Claus Godiksen, deltager
AOJ igen i et oplysende arrangement for
borgerne. Arrangementet planlægges til
ultimo maj 2010 – på tidspunktet hvor det
er højsæson for regulering af rågeunger.
Det er en mulighed for foreningen at agite-
re lidt for jagtsagen og for de værdier, vi
jægere står for.

Der vil være mulighed for at opleve jagt-
hornsblæsning, smagsprøver, af nyskudte
rågeunger, hundeopvisning, bueskydning
og meget andet.
Kom og vær med til at tale jægersagen over-
for vores borgere i Aalborg Kommune.
Tid og sted vil blive annonceret på hjemme-
side

Bestyrelsen

blad  08/03/10  12:51  Side 12



13

RævegraveGrav-let Rævesnu..... hurtig
nedgravning af rævegrave i lukkede
plastdrænrør.
Ø 200mm - 20 meter pr. rulle.

Søren Ervig

Tirsdag den 16 februar, havde vi den spæn-
dende vildmark jæger, Søren Ervig på
besøg, i Vejgaard Hallen.
Det var et nyt program, Søren havde sam-
mensat, hvor han bla. fortalte om oplevelses
ferie på hesteryg, i Rocky Mountains. 
Søren er meget levende fortæller og er god
til at drage publikum ind i han oplevelser.
Han underholdt os også, med spændende
fotojagt, hvor han med sin stemme, kunne
kalde på mange forskellige vildtarter. Selv
garvede jæger på jagterne, blev snydt af han
fantastiske evne, til at efterligne dyre stem-
mer  

Vi var også på jagt efter tjur og urfugle,
hvor vi så en demonstration på Søren evner,
når det gjaldt om, at komme rigtigt tæt på
vildtet. 
Vi vil gerne her takke Limfjordjægerne for
samarbejdet med arrangementet, samt takke
Jægeren & lystfiskeren og  Aalborg Jagt, for
de fine sponsor gaver på indgangsbilletten.
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Fisketur 2010
Vores planlagte fisketur med det gode skib

Tindur fra Hanstholm, som var reserveret til

lørdag d. 10 april, er desværre blevet flyttet til

søndag d. 18 april, da der var sket en dob-

beltbooking, og der trak vi desværre det kor-

teste strå.

Vi kunne selvfølgelig have sagt at så ville vi

ikke af sted, men efter at have spurgt de til-

meldte, var der stor opbakning til at vi skulle

tage d. 18 april.

Der var desværre nogle få stykker som ikke

kunne, eller ikke ønskede at deltage, så i

skrivende stund er der nogle ganske få plad-

ser ledige til turen, skulle du ønske at delta-

ge, kan du henvende dig til undertegnede,

eventuelt blive skrevet på en venteliste.

Jørgen Balser Jakobsen
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Returadresse:
Benny Sørensen
Hedeageren 24
9230 Svenstrup
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