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Formanden
har ordet
Så er vi kommet godt
over
jagtsæsonen
2011-2012. og med
rigtig pæne resultater i
både Uhrehøj Plantage
og St. Restrup Skov,
jeg håber også at I alle
har nydt jagtturene og
de
naturoplevelser,
som disse har bragt
med sig.
Derimod kniber det noget mere med at
samle deltagere til jagterne oppe på
Ørnefennerne, det har været nødvendigt at
aflyse enkelte af jagterne, simpelthen fordi
der var for få deltagere.
Det har heller ikke været muligt at afsætte
skydestigerne, mere end nogle få dage over
hele sæsonen.
Dette tager vi nu i bestyrelsen konsekvensen af, og forsøger at blive løst fra kontrakten, allerede her 1 år før der ellers var
udløb af denne.
Men vi har ikke mistet lysten til at finde
nye arealer, så vi er stadig på udkik, hvis
der skulle dukke noget interessant op.
Foreningen deltager som sædvanlig i både
kredsmødet her d. 24 marts med 10 delegerede, og senere på året (i Juni) på repræsentantskabsmødet i Kolding.
Der er jo i år valg af formand til
Jægerforbundet, og der har meldt sig en
modkandidat til Ole Roed Jakobsen, så det
bliver spændende at følge valgkampen de
forskellige steder.
Allerede her i marts kan vi jo begynde at se
frem til den kommende bukkesæson, der er
kun ca. 1 måned til vi kan komme ud , og
få indskudt vore rifler, så de er klar til premieren d. 16 maj.
Der vil da også blive nogle ture ud på terrænerne, for lige at se om der skulle være
nogle gode fejninger, og hvor dyrene ellers
opholder sig.
Med dette vil jeg ønske alle en god bukkejagt i den kommende sæson.
Jørgen Balser Jakobsen.

Forventet udsendelse:
16. juni
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Generalforsamling
tirsdag den 10. april 2012
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:

Leon Jensen - modtager genvalg
Benny Sørensen - modtager genvalg
Leif Tranholm - modtager genvalg
Jørgen Balser Jakobsen - modtager genvalg
7. Valg af 2 supleanter
8. Valg af 2 revisorer
9. Eventuelt
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Ørnefennerne

Frokost i det grønne på ørnefennerne.
Et lille tilbageblik over jagten på fennerne i
denne sæson.
Vi havde planlagt 6 jagter, hvoraf en blev
aflyst pga. stormvejr. Deltager antallet var
noget overraskende, når der nu er plads til
30-40 jæger uden problemer, men der på de
fleste af jagterne, kun mødte mellem 6 og
10 jæger op. Dette er ikke holdbart i længden, hverken for de der arrangerer, eller de
der møder op.
Der er masser af vildt på tærrenet, men det
har været utrolig svært at dække stykke af.
På en af jagterne havde vi 12 stykker
råvildt, fordelt på hele dagen, som legede
kispus med os, da de kunne finde alle hullerne i skyttekæden.
Vi har haft for stort et tab på jagterne, så vi
har besluttet at ophæve kontrakten.
Prisen for deltagelse var yders rimelig, ja
nærmest en foræring

Vi havde et år mere på kontrakten, men
bestyrelsen har ikke lyst, og kan heller ikke
forsvare, at vi bruger flere penge på denne
jagt, når der ikke er interesse om den.
Konsekvensen af denne handling, kender vi
ikke helt endnu, for det er ikke sikkert, at vi
igen får lov til at byde på Fødevarestyrelsen
jagter mere.
Nu skal dette ikke forstås sådan, at vi ikke
vil byde på jagterne mere, men vi skal nok
prøve, at finde noget i stil med St. Restrup
Skov, da dette er mere populært.
Jeg vil gerne takke de jægere, der har mødt
op, og bakket op om omkring jagten.
Pbv
Poul Jacobsen
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St. Restrup 2011/12
Jagten i St. Restrup Skov er forbi for denne
sæson og vi er så småt ved at gøre klar til
næste jagt sæson 2012/13. Vi har i det fortløbende år været så heldige at vi ikke har
skønnet det nødvendig at aflyse nogle jagter. Det har som jeg ser det været et godt år
i skoven på vores arbejdsdage i skoven sidste forår var vi, 17 – 20 personer som alle
var med til at vi har en skov som fremstår
pænt og i orden. Til vores fremvisning i
skoven kom 12 – 14 deltagerer, der var både
nye og gamle jægere som alle havde lyst til
at se skoven på en ny måde.
Pürschen forløb også planmæssig dog blev
der ikke skudt det samme antal som året før,
det blev til 5 bukke og det blev ikke nødvendig at lukke områder i skoven.
Vi har som fællesjagter afviklet 7 jagter i
det forgangne år, det er 1 jagt mere ind vi
plejer men det skyldes at jagtloven nu giver
tilladelse til at vi jager rådyr, fasan kok,
snepper og ræv helt til d.31. januar. Det har
på nogle af fællesjagterne været vanskeligt
at finde nok jægere til at deltage, vi vil derfor gerne opfordre til at parthaverne bakker
op omkring fællesjagterne.
Vi har allerede nu bestemt at vi igen i år vil
udsætte fasaner i skoven, det er naturligvis
en beslutning vi skal tage på vores møde,
men hvis vi venter med at bestille til efter
mødet kan det være vanskeligt at finde en

som vil sælge fasaner til os. Så også i år
udsætter vi 100 fasaner i skoven.
På trods af en ”svag” start på jagten er det
alligevel lykkedes at tangerer rekorden hvad
angår rådyr, vi har i løbet af året nedlagt 19
rådyr, også fasaner har været over niveau
med 13 fasaner der ud over er der nedlagt 3
ræve, 8 snepper og 2 duer, det giver et vildt
udbytte på 1,125 stykke vildt pr. partshaver
der ud over har der været mange gode oplevelser og hyggelige stunder i det forgangne
år.
Dog har vi ikke helt været forskånet med
noget negativt, på vores sidste jagt havde
jeg en snak med en af vores gæster, som
kunne berette om at han i januar har set en
jæger i stigen (Område 8) og vi har fundet
blodspor i område 7 (på fællesjagt) så noget
tyder på at der bliver jaget ud over det vi har
planlagt. Vi ved desværre ikke hvem det er,
men der observeret en 4x4, måske Toyota,
sølvgrå med grøn bund. Jeg vil bede jer om
at se efter, hvis i kører forbi eller er i skoven, lad være med at udsætte jer for fare,
men noter nr. evt. tag et billede så vi kan få
det stoppet. Hvis det er nogen af vores egne,
så er pürsch perioden fra 16.maj til 15.juli.
Med håb om et godt jagt år, til jer alle og
mange gode oplevelser, men også tak for
året som gik.
Søren Christensen

Familietur til Serritslev
put and take sø
Turen bliver afholdt den 9. juni 2012 kl. 9.00-14.00
Prisen er kr. 130,- pr. fiskestang
Tilmelding til Leon N. Jensen på tlf. 22 85 37 91
senest 1. juni 2012
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Kort orientering fra
Endnu et år er gået, og atter sidder jeg her
for at gøre status. Vi havde som også fortalt
til efterårsgeneralforsamlingen, en ganske
udmærket bukkesæson. Det blev ”kun” til
tre bukke, men jeg har hørt fra flere sider, at
de har haft mange gode og spændende ture
til terrænet, og det er bestemt ikke at kimse
ad, et eller andet sted er det jo også forventningerne som trækker os op af stolen.
Sidst på sommeren fik vi endelig sat vores
møde op med kontaktpersonen fra
Vesthimmerlands Kommune, denne gang
henlagt til vores jagthytte, hvor vi bød på
kaffe og medbragt kage. Et som sædvanligt
godt og konstruktivt møde, hvor vi får vendt
mange relevante ting, og hvor vi normalt
kommer med vore ønsker til den kommende efterårssæson. Vi har tidligere fået lov til
at tage gæster med på jagt, fået lov at udvidde dette tal, og flere for os meget relevante
emner. I år tog vi igen muligheden for at få
lov til at afskyde noget dåvildt på vores
trykjagt med som ønske, og minsandten om
ikke Lene tog os godt i forsvar i kommunen,
og kom igennem med at vi måtte afskyde en
hjort og en kalv. Dette højnede selvfølgelig
vore forventninger til trykjagten, da vi
jævnligt ser dåvildt på vore jagter. Nå trykjagten var jo vores sidste jagt, og var henlagt til den 28. januar, så der var lige nogle
almindelige fællesjagter der skulle overstås
først. Det generelle indtryk af disse jagter
lignede meget indtrykket fra de tidligere
afholdte jagter. Vi havde som hovedregel
ikke problemer med at finde såter som indeholdt råvildt, som jo er vort hovedjagtobjekt, men som vanligt var vore og deres
planer ikke altid overensstemmende, og vi
oplevede jævnligt at der blev set dyr, men
på for lange hold. Vi havde også som vanligt et par gode jagter når vi tænker på snepper, og disse skal ikke lastes for, at der ikke
blev indført flere i jagtjournalen en tilfældet
var. Udbyttet blev alt i alt 4 snepper, 2 ræve
og 14 rådyr, og heraf var de 4 bukke.
Jeg skal dog ikke helt glemme at nævne
vores trykjagt som noget for sig selv. Som
tidligere skrevet var forventningerne store.
Forventningerne blev langt hen ad vejen
indfriet, da så godt som alle der sad i stiger
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a Uhrehøje Plantage
om formiddagen så jagtbart vildt, dog havde
alle selvfølgelig ikke skudchancer. Også
dåvildtet var hjemme, ville bare ikke som
vi. Der blev set då med kalv, og dåer uden
kalv, og der var også hjort i skoven på
dagen. Dette bekræftes af, at da Leif under
eftermiddagens jagt gik igennem for at trykke, kom forbi samme sted to gange, havde
et træ ved siden af en meget karakteristisk
rod fra et væltet træ, ændret status fra et
normalt træ og til et meget livstruet træ, da
der vist stort set ikke var mere bark tilbage
i et par meters højde. Dagens udbytte blev 1
ræv og 4 stykker råvildt, og heraf 1 buk.
En ny sæson står dog for døren, og da der er
nogle som har valgt at forlade konsortiet,
skal jeg ikke undlade at gøre opmærksom
på, at der derfor er nogle enkelte ledige

pladser i konsortiet. Skulle de have fået lydt
til at høre mere om jagten i Uhrehøje
Plantage, er du derfor meget velkommen til
at kontakte mig på tlf 40477418, eller mail
lichon@post10.tele.dk
Herfra skal lyde en tak til de som har deltaget på vore jagter, og som har været med til
at vi havde nogle gode og hyggelige timer
sammen, hvilket vi sætter meget pris på i
konsortiet. Det er jo ikke kun det med at
bøje pegefingeren som driver os af sted, det
er lige så meget samværet med gode jagtkammerater. Sidst men ikke mindst vil jeg
ønske mine medanpartshavere i konsortiet
knæk og bræk med den kommende bukkejagt.
Brian Lichon

Lasse på post i Uhrehøje
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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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Hvor blev han af!!!!!!
Dette er overskriften på foreningens arrangement den 12. maj kl. 14.00. Her har vi
igen, efter sidste års store succes, har valgt
at tage dette med. Lige som sidste år, har vi
valgt at lave denne eftermiddag i samarbejde med Aalborg Jægerklub. Det drejer sig
selvfølgelig om bukken. Ja selvfølgelig drejer det sig ikke kun om bukken, men det er
dog alt andet lige, ham som står for døren i
den kommende tid.
Vi har igen inviteret Jan Nedza til at komme
og fortælle om hans arbejde med
sweisshunden. Vi ved jo godt alle sammen,
at hvis vi ikke allerede har prøvet, at bukken
desværre løb fra påskudsstedet, så er der en
rigtig god chanche for at vi før eller siden
også kommer til at opleve det. Det er selvfølgelig ikke noget vi ønsker at opleve, men
selv med en særdeles godt placeret kugle,
løber han somme tider fra stedet. Det
samme kan selvfølgelig ske for os om efteråret, hvis vi er ude med riflen, og her kan
der selvfølgelig også være tale om de større

hjortevildarter. Jan vil fortælle om hvad det
er han arbejder med, hvad der er vigtigt vi
foretager os når/hvis det sker for os, og ikke
mindst hvad vi ikke skal gøre. Ligeledes vil
snakken komme ind på de mest almindelige
skudtegn, og nok også en snak om, hvor
sikre de i grunden er. Efter en god snak bliver I inviteret ud for selv at prøve at vurdere nogle konstruerede skudsteder, hvor der
skal gøres rede for hvad der sandsynligvis
er sket, og hvor dyret er truffet, alt sammen
baseret på de fund man kan gøre på stedet.
En uhyre spændende eftermiddag venter på
jer, og selv garvede riffeljægere fandt sidste
år ud af, at det bestemt ikke er så let endda.
Så mød talstærkt op, og bliv klogere på,
hvornår de ”beviser” i finder på påskudsstedet bestyrker jer i, at kuglen sad hvor den
skulle, og at selv om han løb fra stedet nok
ligger til at finde ganske kort fra stedet.
Pbv.
Brian Lichon

Hundetræning
Atter engang er vi kommet i gang med hundetræningen. Hvis vi snakker marktræning
er vi endda ved at være ovre dette. Vi tilbyder selvfølgelig igen i år lydigheds- og
apporteringstræning. Startdatoen er nok
overskredet når I læser dette, da det var 10.
marts. Dette skal dog under ingen omstændigheder udelukke nogle fra at møde op og
deltage, det er jo som I ved ikke på træningspladsen hunden skal lære det, her er
det jer som skal lære, og den ene gang fra
eller til gør nok ikke den store forskel på
slutresultatet, når bare I lægger energi i
hjemmearbejdet. Vi træner som vanligt lørdag formiddag, med start kl. 10.00 på arealerne i Voerbjerg, og fra tirsdag den 27.
marts overgår vi så til aftentræning med
mødetid kl. 19.00. Vi tilbyder kurser på 4
trin, et hvalpehold, et unghundehold og et
kombineret åbenklasse/veteranhold. Der

trænes selvfølgelig lydighed på samtlige
hold, dog tilpasset det trin man er på, og
senere kommer apporteringen af forskellige
sværhedsgrader, og herunder også slæb og
evt. sweissspor. En separat disciplin er
vandarbejdet, her er der selvfølgelig store
krav til lydighed, da dette gør selve apporteringerne meget meget nemmere. Skulle du
have lyst til at blive indehaver af en hund
der lever op til disse ting, skal du være
meget velkommen, så skal vi nok give dig
redskaberne at arbejde med så det lykkes.
På udvalgets vegne
Brian Lichon
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Rågeregulering
Med opstart ca. 13. maj. Foreningen har
igen i år fået lov til at deltage i Aalborg
kommunes regulering af råger. reguleringen
foregår med salonriffel eller kraftig luftgevær, der skal være indskudt på 40 meter.
Der reguleres på hverdage fra kl. 08.00 12.00- tilmelding til Benny Sørensen - og
man deltager efter først til mølle princippet.
Det koster 20,- pr. dag at deltage - de går til
forplejning.

Rågeaften
Den 30. maj vil der være rågeaften ved
Infohuset i Østerådalen. Aalborg kommune i samarbejde med de 3 jagtforeninger, vil fortælle om råger som nytte
og skade fugl. Det vil være muligt at
se/prøve at partere en fugl se den blive
grillet over åben ild, og endelig få en
smagsprøve.Der vil også være jagthorns blæsning og hunde opvisning.
Med venlig hilsen
Benny Sørensen
Tlf . 28404542
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Bukkepral
Den 16. maj klokken 10.00
er du velkommen til at komme op
til Jægerhuset og vise din buk frem,
har du ikke været heldig
- så kom alligevel.
Der serveres kaffe og rundstykke.
Dette er et fælles arrangement
med de 2 andre jagtforeninger
i Aalborg.

Grav-let Rævesnu..... hurtig

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

Ræ
ve
gra
ve
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Kort nyt !
Jagtbiograf

Riffelskydning på Lindholm høje

Riffeludvalget arrangerer en tur til jagtbiografen i Trige ved Aarhus den 21/4 -2012,
med afgang fra Dall kl. 08.30.
Her er virkelig en mulighed for at prøve
skydning til løbende vildt.
Der skydes mod grise, råvildt, kronvildt og
flere afrikanske vildtarter.
Din samlede skydetid bliver ca. 1 time - du
skal selv medbringe våben og valgfri
ammunition, der kan købes ammunition i
den tilstødende butikEr du int. så skynd dig at kontakte Casper
på tlf. 51900182
Prisen er 300,Riffeludvalget

Husk indskydning af rifler inden bukkejagten, Banerne er åben, mandag den 30 april,
mandag den 7 maj, og mandag den 14 maj
fra kl. 1800 til 2100
Husk gyldigt jagttegn, og våbentilladelse.
Der er uddannet riffelinstruktører på banen.
Vi skyder på 100m og skulle der være stemning for det, (og muligheden er til stede) vil
der være mulighed for at skyde en serie
eller 2 på 200m, sidst på aftenen. ( dette er
uden garanti, hvis vi er mange)
Lørdag den 2 juni er der tvungen riffelprøve på banerne, og her er der mulighed for at
kontrolskyde sin riffel før prøven.
Vi træner fra 0900 til 1130. herefter overdrages banen til den tvungne prøve.
På riffelvalget vegne
Poul Jacobsen

Jagtfelt skydning
Den 24 juni vil foreningen deltage i
Jagtfeltskydning i Tranum. Vi vil forsøge at
stille et hold, men ellers vil der kunne deltages uden for konkurrence. der skydes på
forskellige afstande fra 50 - 300 meter.
Hvad det komme til at koste, ved vi ikke
pt. , men du kan få yderligere opl. hos Rene
Andersen på tlf. 98177696, hvor også tilmelding skal foretages.
Med venlig hilsen
Benny Sørensen, tlf. 28404542

Generalforsamling
Tirsdag d. 10. april afholdes der forårsgeneralforsamling i Jægerhuset kl. 19.00.
Dagsorden fremgår andetsteds her i bladet,
og forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
senest 1 uge før mødet.
På bestyrelsens vegne
Jørgen Balser Jakobsen.

Fisketur 14. april 2012
Lørdag d. 14. april er der arrangeret
fisketur, igen i år fra Hirtshals, og turen
er næsten fuldtegnet, men giv et kald
hvis du skulle være interesseret, da der
jo kan blive forfald til dagen.
Turen er en 12 timers tur, med start
kl. 04.00 og hjemkomst kl. 16.00,
og prisen for dette dejlige arrangement er kun kr. 500,00.
Jørgen Balser Jakobsen
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Returadresse:
Benny Sørensen
Hedeageren 24
9230 Svenstrup

WWW.SOLOGRAFISK.DK

