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Formanden
har ordet
Når dette blad kommer ud,
er vi godt henne i jagtsæsonen, men har dog ca. halvanden måned tilbage, hvor
vi kan dyrke vores dejlige
hobby, nemlig at komme
ud i naturen og høste lidt af
det overskud som naturen
har givet os.
I år har naturen været
meget gavmild med de forskellige frugter, især æbler har der været en overflod af, hvilket vi kan håbe at vores vildt også har
fået deres del af, og at dette har bidraget til at de er
i et godt huld.
Vi er kommet godt i gang med jagterne på alle
vore revirer i foreningen, i St. Restrup er der set en
hel del råvildt, og dette er også leveret på alle jagterne indtil nu, ligeledes i Uhrehøj er der leveret
råvildt på alle jagterne, det har knebet lidt mere
med fuglevildt, men vi håber på at der kommer
nogle snepper ned nordfra lige straks
( forhåbentlig er det sket når I får dette blad i hånden ) da de jo altid gør en jagtdag mere spændende.
På Ørnefennerne har vi lidt problemer med at få
jægere nok til at deltage, men her er også leveret
råvildt på jagterne indtil videre, og som I kan læse
andetsteds i bladet har vi i bestyrelsen prøvet nye
tiltag for at få flere til at deltage deroppe, det er
rigtig spændende arealer, så prøv at deltage deroppe en dag, I kan være sikker på at få god motion
ud af det ,om ikke andet.
Så er det allerede nu at vi skal have lavet ”ønskesedler” til de næste jagttidsforhandlinger, og der er
holdt møder rundt i landet, også her i Himmerland,
og et af vore helt store ønsker vil selvfølgelig være
at få fjernet særfredningen af haren i netop
Himmerland, jeg synes godt nok at der er mange
harer rundt omkring, både på vore jagter, men især
når vi kører en tur rundt på landevejene, men
måske er det fordi vi er meget mere opmærksomme på netop denne vildtart, efter vi ikke må jage
den lige for tiden.
Jeg håber virkelig, at denne særfredning bliver
fjernet igen, da vi som jægere selv har været gode
til ikke at skyde en vildtart, hvis den har været lidt
trængt i et område.
Jeg vil ønske alle knæk og bræk i resten af denne
jagtsæson, og som altid pas nu godt på både jer
selv og jeres jagtkammerater.
Til sidst i dette indlæg vil jeg ønske alle vore medlemmer og jeres familier en god jul og et lykkebringende nytår.

Jørgen Balser Jakobsen.
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Ørnefennerne
Så er der i skrivende stund afholdt 2 jagter
på Ørnefennerne. Som i sikker har læst på
hjemmesiden, har vi været nødt til, at ændre
på priserne, for at få nogle flere med på jagt,
Nu er der ingen undskyldning, om at prisen
er for høj for en 100kr seddel, skulle det
nok være muligt for de fleste.
På den 1 jagt havde vi et dyr og en sneppe
samt kun 12 jægere alt incl. og på jagt nr. 2
var der ligeledes et dyr og en hare. Her
havde vi til gengæld 24 jægere, efter de nye
regler
Nu skriver jeg godt nok på hjemmesiden, at
i bare kan møde op, men jeg vil gerne alli-

4

gevel gerne havde en tilmelding, så vi er
nogenlunde klar over, hvor mange der
møder op.
Når denne her sæson er ovre, skal bestyrelsen lige have en snak, om der er muligheder
for andre tiltag, da vi har jagten 1 år mere.
Der er ingen tvivl om at prisen ikke kan
hænge sammen, og derfor skal der findes en
mere brugbar løsning. Gode forslag efterlyses.
mvh
Poul Jacobsen

Status i Uhrehøje Plantage

Sæsonen i år startede med en smule modvind. Da fristen for indbetaling af årets
anpart var overskredet, var situationen den,
at der ud af de 20 gamle medlemmer kun
var kommet 8 indbetalinger. Nogle havde
godt nok luftet tanken om at stoppe, men at
det var i den størrelsesorden kom lidt bag på
os som var tilbage. Nå men det var jo bare
på med vanten og komme i gang.
Fremgangsmåden havde jeg ligesom fundet
da vi startede på vort 2. år. Efter at der var
annonceret på www.jagtformidling.dk gik
der ikke mange timer før telefonen ringede
første gang. De efterfølgende dage kom der
godt gang i kommunikationen, både på mail
og mobil. Da dagen for vort anpartsmøde
var nået, var alle anpartshaverne kommet på
plads.
Det var en stor fornøjelse at afholde årets
anpartsmøde, da der stik imod sædvanen,
ikke skulle de store snakke til at få besat de
nødvendige poster som jagtledere og hjæl-

pere. Man oplevede simpelhen, at der var
nogle af de ”gamle” som ikke nåede at
komme til fadet. Det er jo en super måde, at
komme til at kende skoven på da man er
nødt til at ”sætte sig ind i tingene”.
Under bukkejagten i foråret, lagde vi hårdt
ud, med allerede den 16. maj om aftenen, at
skyde den første buk. I alt blev det til 3
bukke. Vi kunne rigtig godt tænke os, at vi
havde fået en eller to mere, men sådan gik
det altså ikke. Vi har på nuværende tidspunkt afholdt 3 fællesjagter, og sammenlagt
er udbyttet på disse som følger: 5 stykker
råvildt, 1 ræv, 4 snepper. Et resultat vi er
ganske godt tilfreds med. Vi har 2 ordinære
fællesjagter tilbage, og derudover har vi
sidst i januar en trykjagt med riffel, hvor vi
bla. må skyde ræv, råvildt og dåhjort og
kalv. En jagt som vi er meget spændte på, da
vi ofte ser dåvildt på arealet.
Brian Lichon
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Klubaften
13. december

Jagt med
Naturstyrelsen

Pile, malurt, porse, valnød, hasselnød, bøge
skud, hyldeblomst er ingredienser som
mange jægersmænd går og pusler med, i de
perioder hvor det ikke lige er muligt dyrke
sin hobby, ofte med et rigtig godt resultat,
når så den guddommelige drik er færdigbrygget er det jo så den skal nydes i det rette
selskab.
Vi har derfor besluttet at vi i foreningen vil
prøve noget nyt. Der var mange forslag til
hvad vi skulle kalde en sådan aften, så som
”konen køre hjem” og andre var på banen
men det blev:

Torsdag d. 3 november var
vores forening inviteret til at
deltage i en jagt under
Naturstyrelsen Himmerland,
der skulle være deltagelse af
en erfaren jæger og en nyjæger, hvilket er en som har
erhvervet jagttegn inden for
de sidste 3 – 4 år.

”Bjeskaften 2011”
Vi valgte d. 13. december kl. 18.30 som en
god dato for dette arrangement da december
er en måned, hvor hygge er et nøgleord.
Vi har valgt at hjemkøbe noget brød men da
det er lidt kedeligt så vil der også være sild
og smør.
I tilfælde af at ingen har brygget noget eller alt er total
mislykkedes vil det også
være mulig at få
skænket en alm.
snaps, i ved den
lokale.
Men tag lidt af
din, bryg med
og
lad
os
smage, så må
du
smage
vores.
Husk der kan
måske
blive
behov for en
chauffør
til
hjemturen, men
det ”styrer” du
selv.
På bestyrelsens vegne
Søren Christensen

Jagten fik deltagelse af
undertegnede samt Martin
Frederiksen, som tog jagttegn for 4 år siden.
Jagten blev afholdt i området
som ligger lige syd for Rold
Storkro, kaldet Tveden, og
der var 3 såter om formiddagen og 3 såter om eftermiddagen.
Der var et fantastisk godt vejr
denne dag, og det var netop
denne dag at de fleste blade
havde valgt at falde af træerne, et rigtig flot syn, som
blev krydret med at der var
kronvildt at se i samtlige
såter, hvilket ifølge Ivar Høst
ikke var sket før.
Vi havde ikke chancer til at
skyde, men fik en stor naturoplevelse ud af dagen, og
Martin have 3 gange kronvildt inde på 7 – 8 meters
afstand , så det var en stor
oplevelse, især fordi han ikke
havde set kronvildt på den
frie vildtbane før.
Der blev leveret 4 stykker
råvildt samt en sneppe, og
der blev afgivet 6 skud hvoraf det ene var et fangstskud
til det første stykke råvildt, så
det må siges at være en fin
skudstatestik.
Jørgen Balser Jakobsen
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Hold øje med

Efter flere års arbejde er vi nu snart klar
med billeder til vores nostalgi samling. Det
drejer som om godt 200 billeder igennem
tiderne. Bestyrelsen fik ideen for nogle år
siden, og med en meget stor hjælp fra Carlo
Ry, som stort set har haft lavet alt arbejdet,
med at lave billeder med navnene på.
Alle de billeder som er tilgængelige, er nu
skannet og lagt på en dvd, som vil blive lagt
på hjemmesiden.
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hjemmesiden

Billederne er fra diverse jubilæums fester,
skydebaner, flugtskydning fra vesterkæret,
Hvorup, og meget meget mere.
De fleste af billederne er der sat navne på,
men vi har stadig nogle som vi kan huske vi
har set, men vi kan ikke huske deres ikke
deres fjernes navne, så når billederne kommer på, så kig på dem, se om der er nogen i
kender, og som ikke er navngivet, så må i
meget gerne vende tilbage til bestyrelsen.
Billedet er nogle jægere fra 1939.
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mad med mere

Vi tager naturligvis hensyn
til natur og miljø...
Tryksager med omtanke !

Tlf.: 7022 4142 - www.solografisk.dk

Slagter Ole
Skrågade 5 - 9400 Nørresundby - Tlf. 98 17 28 37

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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Klubaften
10. januar kl. 19.00
Vi er nu kommet ind i december, og dermed
er vi så langt henne på året, at det hører til
sjældenheder, at skyde en buk med velbevaret opsats. Skulle man mod forventning her
på slutningen af året, være så heldig at
skyde en buk med opsats, er det i hvert fald
noget med at behandle ham med stor forsigtighed. Hvorom alting er, drejer alt dette sig
i bund og grund om oplæg til det nye års
første klubaften. Som det nu vel efterhånden kan betragtes som tradition, hedder
aftenen ” Kom og vis din buk ”. Så hvis du
endnu ikke lige har fået taget dig sammen
til at få ham/dem monteret, kunne du jo

overveje om ikke noget af juleferien kunne
bruges til dette. Vi vil som tidligere præmiere 4 kategorier, så det er bare komme med
det du har, måske ligger du inde med en vinder i en af kategorierne. Kunne vi få lidt
flere bukke i 2012 end vi havde i 2011, vil
vi være rigtig glade, da der så bliver mange
gode fortællinger at lægge øre til, for hvem
vil ikke gerne fortælle om oplevelserne man
havde, da det lykkedes. Som sædvanligt vil
der være kaffe på kanden, og der kan købes
øl og sodavand til fornuftige priser.
Pbv. Brian Lichon

Hundetræningen i 2012
Med hensyn til vores hundetræning i 2012,
starter vi selvfølgelig med marktræningen. I
år vil vi meget gerne begynde med at indbyde jer til en teoriaften/infoaften tirsdag den
31. januar i Jægerhuset Willy Brandts vej i
Aalborg. Mødet starter kl. 19.00. Denne
aften vil Jens fortælle lidt om de grundlæggende ting når det drejer sig om marktræning. Der vil selvfølgelig også blive plads
til spørgsmål og en snak om marktræning i
øvrigt. Selve træningen forventes at starte
søndag d. 5. februar, hvis vejrguderne tillader det. Første træningsdag mødes man hos
Jens Hvass kl. 09.00. Adressen er
Voergaardsvej 14 9330 Dronninglund.
Tilmelding til marktræning skal ske til Jens
på mail Jenswulf56@live.dk eller evt. på
mobil 50480949. Vi forventer at afslutte
marktræningen midt i april.
Hvis det er lydigheds/apporterings-kursus
du har lyst til at deltage i, afholder vi vort
traditionelle infomøde i Jægerhuset d. 6.
marts kl. 19.00. Her vil vi tage en snak om
hvad vi har planer om at der skal trænes i, vi
vil ligeledes gøre rede for ”den røde tråd” i
vores træningstilbud. Dette forstået på den
måde, at vi vil forsøge at fortælle hvorfor vi

laver de øvelser vi gør, og hvorfor de gør det
nemmere i den videre dressur, ligesom vi
vil tage en snak om de forskellige kommandoer vi vil anbefale, af hensyn til den videre træning, således at man allerede i hvalpestadiet begynder at lægge grunden til den
udviddede apportering. Her vil du ligeledes
have mulighed for at møde de trænere, som
vil være tilknyttet netop det hold du skal gå
på. Vi vil selvfølgelig også prøve efter bedste evne, at besvare de spørgsmål du måtte
have til netop de ting du måske går og tumler med. Selve træningen starter lørdag den
10. marts kl. 10.00. træningen foregår på
Aalborg hundesportscenter på Voerbjergvej
i Nørresundby.Vi vil have 3 lørdagstræninger, hvorefter vi starter med at træne tirsdage kl. 19.00, første gang tirsdag d. 27.
marts. Tilmelding til dette kursus skal ske
til Brian Lichon på mail webmaster@a-oj.dk eller evt. på mobil 40477418.
Foreningen vil begge aftener være vært ved
en kop kaffe, ligesom der kan købes øl og
sodavand til fornuftige priser.
På udvalgets vegne
Brian Lichon
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Riffelskydning 2012

Der er bestilt skydebaner i 2012 på følgende dage:
Mandag den 30. april fra kl. 18.00
Mandag den 07. maj fra kl. 18.00
Mandag den 14. maj fra kl. 18.00
Der er tvungen riffelprøve den 2. juni med træning fra
kl. 09.00 til 11.30 - og prøve fra kl. 12.00

Hygge
i baljen...

Det må være det
man kalder
en våd sommer...
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13. marts 2012

Vinsmagning
Den 13. marts i 2012 har vi inviteret en vinkender på besøg i jægerhuset.
Han vil fortælle en del om gode vine som er specielt velegnet til vildt retter,
samt der vil være prøvesmagning af vinene.
I løbet af aftenen vil der også blive serveret lidt til vinene,
såsom ost og brød. Der er tilmelding til arrangementet,
da der max kan være 40 personer i jægerhuset.
Tilmelding til Poul Jacobsen.
Der vil være en lille bruger betaling, som dækker vin og ost.
Jeg har oplevet Bent (som han hedder) efter hånden til
nogle vinsmagninger, og Bent er et levende leksikon inden for vine.
Tag gerne konen eller kæresten med.
Følg med i jæger og på hjemmesiden

Pbv. Poul

Grav-let Rævesnu..... hurtig

nedgravning af rævegrave i lukkede
plastdrænrør.
Ø 200mm - 20 meter pr. rulle.

Ræ
ve
gra
ve
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St. Restrup skov

Jagten i skoven er nu godt i gang, vi har
afholdt 3 jagter og nr. 4 afholdes d.
4.december, jeg har desværre ikke selv deltaget i de to af jagterne, men havde fornøjelsen af at få chancen til et lam på den jagt jeg
har kunnet deltage i. Der er på alle de 3 jagter nedlagt dyr, det er blevet til 2 dyr på første jagt, 2 dyr på jagt nr. 2 og 3 på jagt nr. 3.
så med dem vi nedlagde i pürsch perioden
er vi på 12 dyr. Også i Uhrehøj plantage har
de nedlagt pænt med dyr. Vi har derfor diskuteret hvor meget det er etisk passende at
skyde på de enkelte jagter.
Der er dog ikke noget der tyder på at vi går
for hårdt til dem, der ses mange dyr i skoven og der er stadig fremgang i bestanden
så foreløbig vil vi ikke lægge begrænsninger ind på vores jagter. Det er stadig op til
jagtlederen på de enkelte jagter at bestemme hvornår nok er nok.
Det har endvidere været drøftet om muligheden for at tilbyde ny/ung jæger gæste-
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plads i skoven. Vi har drøftet forskellige
muligheder f.eks. at der altid er 2 gæstepladser åben i skoven så vi kan få kontakt
med de nye, dette kunne også være et tilbud
til kommende jægere,
Jagterne givet et bredt udbytte da der er
skudt dyr, ræv, fasaner, sneppe og duer dette
har giver spændende jagt, både til det vildt
vi har nedlagt men også alle de gange det
var lige ved. Jeg forudser måske et problem
i at duejagten ikke starter før 1. november,
vi ser rigtig mange duer i skoven og hvis vi
ikke får lagt et jagttryk på dem vil der om få
år være så mange at de kan give anledning
til problemer.
Ellers, glæder jeg mig til at se jer i skoven
på de kommende jagter og til alle;
Glædeligt jul og godt nytår til jer alle, med
håb om at vi ikke nå aflyse jagter, i 2011/12
Knæk og bræk
Søren Christensen
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Returadresse:
Benny Sørensen
Hedeageren 24
9230 Svenstrup

WWW.SOLOGRAFISK.DK

