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Formanden
har ordet
Foråret er forbi og vi er
gået i gang med som-
meren, hvilket jo bety-
der bukkejagt for de
fleste af os jægere, her-
lige oplevelser ude i
naturen.
Dette gælder både i en
skydestige, eller hvis
man forsigtigt pyrcher
rundt på terrænet, begge steder får man
som regel mange gode oplevelser som
sidegevinst.
Der er blevet skudt bukke på begge for-
eningens arealer, både i St. Restrup og i
Uhrehøj, sidstnævnte endda på premiere-
dagen d. 16 maj.
Selv har jeg endnu ikke haft det fornødne
held, eller bare ikke været dygtig nok.
Vi vil som sædvanligt deltage i repræsen-
tantskabsmødet i Danmarks Jægerforbund,
dette finder i år sted i Kolding d. 16. juni.
Der er jo formandsvalg i forbundet i år,
med 2 kandidater, så der er lidt ekstra
spænding op til mødet.
Ellers er vi i bestyrelsen meget opmærk-
somme på om der bliver udbudt noget
spændende jagt rundt omkring, da det jo er
sidste sæson vi kører på i Uhrehøj, vi vil
senere beslutte om vi vil byde på en ny
periode deroppe, der er jo tale om 5 årige
lejemål.
Skulle nogle af jer medlemmer komme
undervejs med noget jagt der skal udbydes,
hører vi meget gerne fra jer.
Til sidst vil jeg ønske alle vore medlem-
mer, samt deres familier en rigtig god og
forhåbentlig varm sommer, samt knæk og
bræk til jer alle med den sidste måned af
bukkejagten.

Jørgen Balser Jakobsen.
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Det var mandag den 16-4 2012 hvor turen
gik til Norge på Bæverjagt sammen med 2
af mine jagtkammerater. Jeg bliv ringet op
torsdag den 12-4 for og høre om jeg vil med
til Norge på bæverjagt mandag den 16-5-
2012 jeg sagde jeg finder ud af det, skal lige
snakke med konen først.  Der gik 5 minut-
ter så kunne jeg ringe tilbage og fortælle at
jeg gerne vil med til Norge.Der bliv mandag
den 16-4 kl. 10 hvor jeg skulle være i
Vestbjerg hvor vi skulle mødes og skift bil
som vi kørte i på resten af turen. Vi skal
sejle fra Hirtshals kl. 12.45 med hurtigfær-
gen til Larvik.vi ankommer til Norge
kl.17.15 og skal vente en lille time med og
komme igennem tolden. Vel kommet igen-
nem tolden går turen til Åland ca. 100 km
fra Larvik og det var igennem både snevejr
og regnvejr. Efter ca. 1,5 time var vi i Åland
ved vores vært/guide (Herman) vi fik en
varmt velkomst fra hele hans familie (far,
mor og 2 Børn) og fik vist hvor vi skulle bo
i de næster 4 dage og det var hele overeta-
ges på deres privat bolig og der mangle ikke
noget. Vi fik pakke ud og fik en kop kaffe,
og så skulle vi ud og se området med Bæver
bo og vi fik fortalt omkring hvor der er
Bævere og hvor der er skudt Bæver før, det
gik der ca. 2 timer med, vi kørte hjem igen
for og få aftensmad som værten og hans
kone hade lavet til os det var en vildt gryde
med ris og en kold øl. godt mætte og træt
kommer værten/guide (Herman) op og for-
tæller hvad planen er for i morgen. kl.04.30
stod vi op og planer er vi køre kl. 05.00 ud
til Bæverhytterne der er vi kl. 05.10 vi fik
vores poster anvist. Ved denne hytte så vi
ikke noget og vi blive hentet igen kl. 08-00-
vi fik morgen mad og tog en time på øjet.
Om aften kl. 18.00 samme dag (tirsdag)
skulle jeg ud til en stor sø ved en hytte
(gammelt sommerhus) hvor der er et stort
Bæver bo over på den anden side af søen
som er 250 m. over til den anden bred. der
over så jeg for første gang i mit liv en leven-
de Bæver komme svømmende og der kom
en mere og lige pludselig var der 4 Bævere
på en gang så det var godt og se og stemnin-
gen blev god. Den ene af Bæverne satte sig
op på land for og spise et stykke træ og den

sad i ca. 45 minutter,
de andre Bævere var
væk igen. Og de blev
over ved boet, så der
blev ikke en skud chan-
ce til dem denne aften.
Jeg blev hentet kl.
20.15 og kunne fortæl-
le jeg har set 4 Bævere
ved det bo og sagde til
Herman at hvis det var
mulig vil jeg gerne der
ud igen næste morgen
og det blev aftalt med
de andre at det kunne
jeg godt for de hade
andre steder de vil hen.
Onsdag morgen kl.
04.30 stod vi op og vi
mødtes ved bilen kl.

05.00 for og køre ud til vores poster men
Herman hade en anden plan med mig, efter
de andre har fået deres poster spurte
Herman efter om vi ikke skulle køre rundt
om søen- samme sø hvor jeg hade set de 4
Bæver ved aften før. Jeg sagde det kunne vi
godt, vi kørte stille rundt og kikkede i vores
kikkerter og lige med et holder vi stille midt
på grusvejen og Herman siger til mig DER
SIDDER EN BÆVER DER UDE VED
DEN KLIPPE, jeg kunne ikke lige se en
Bæver og Herman siger der ved klippen
også lidt ind mod land, jeg fik øje på den
men vi hade ikke tid til og sætte min skyde
stok op så Herman sagde- brug min skulder
som støtte jeg lage riffelen op og tog sigte
og sagde” nu skyder jeg” til Herman. Jeg
skød den på ca. 110 m afstand i en ren blad
kugle. Efter skuddet løb Herman igennem
skoven ud til Bæveren, jeg kom forpustet
der ud noget tid efter Herman og spørge har
jeg ikke ramt den, Herman siger jo den lig-
ger her og den er meget stor Bæver du har
skudt. Jeg fik den op i bilen med møg og
besvær, vi kørte hjem hvor vi fik den vejet
og vægten siger 23,5 kg og efter Hvad
Herman sagde, er det den største der er
skudt i det område. (dem som er skudt lig-
ger mellem 17 og 19 kg) Vi fik den pelset og
saltet. Onsdag aften blev jeg hjemme for og

Bæverjagt i Norge
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se tv og få en øl og et glas rødvin sammen
med de andre for det skulle fejres, det var jo
den første Bæver jeg har skudt. Men torsdag
morgen kl. 04.30 var det af sted igen til
samme sted for der var jo 3 Bævere tilbage,
så jeg kunne jo se om jeg kunne få en mere
med hjem. Men de kom kun ud over ved
boet så der blev ikke til mere den morgen og
de andre hade heller ikke skudt noget.
Torsdag aften skulle Herman til møde så vi
blev kørt ud lidt tidligere end de andre aft-
ner og jeg ville prøve og komme om bag
ved det bo jeg tidligere har skudt en ved. Jeg
havde set at en af Bæverne satte sig op på
land for og spise og kunne jeg få den med
hjem også, så hade jeg brugt min kvote på 2
stk. Jeg satte mig oppe bag ved boet, ca. 30

meter fra boet. Kl. 20.15 som de andre aft-
ner- kom en Bæver ud og gik på land for og
spise, og jeg lage riffelen i skyde stokke og
skød den, og den døde i skrallet, meeen nu
kom det hårde arbejde for den skulle bæres
over klipperne og gennem skoven og puha
det blev noget af en tur. Jeg blev hentet kl.
22.15 af Herman og de 2 andre. De hade
hørt skuddet så de spurte hvor er Bæverne
og jeg sagde- den er bag det træ, men da alle
træer ligner hinanden når det er mørk, gik
der lidt tid inden vi fandt træet og Bæveren,
og det var også en stor Bæver på 20 kg. Vi
køre fra Herman og familie kl. 14.15 og er i
Aalborg igen kl. 22.00.  En oplevelse jeg
ikke vil glemme.

Johnny Jensen

Gratis ande/gåsejagt
Ja det gælder nu ikke umiddelbart alle for-
eningens medlemmer, men dem som endnu
ikke har stiftet bekendskab med vores gan-
ske fortrinlige engareal som hedder
Kytterne. Endnu en gang vil jeg gerne ind-
byde til rundvisning og jagt på foreningens
areal. Slaget skal i år slås lørdag den 29.
september. Du syntes måske nok det er lidt
tidlig at reklamere med dette tiltag, men
realiteten er den, at der ikke udkommer
flere blade inden midten af september, og
det er jo for sent at invitere hvis man vil
have nogen med. 
Vi mødes på p-pladsen for enden af
Kytternevej kl. 16.30. Her vil jeg kort for-
tælle om Kytterne, og det at drive jagt på
Kytterne. Det er et areal som i rigtig mange
år har været et fortrinligt sted til andejagt,
og som rigtig mange medlemmer gennem
årene har benyttet sig af. De senere år, i takt
med stigningen i antallet af gæs, er arealet
også blevet et ganske fornuftigt areal når det
gælder gåsetræk. Et spændende og til tider
også udbytterig  jagtareal til yderst fornufti-
ge penge. I sidste sæson var prisen for et
jagtkort til arealet kr. 200, for hvilke man
kan komme og gå lige så meget man har lyst
til. Billigere jagt tror jeg man skal lede
længe efter, og finder man det, er der nok
intet vildt. Men som sagt er turen fortrinsvis
for medlemmer som endnu ikke har været
på Kytterne. Øvrige medlemmer kan delta-

ge i det omfang der er plads, og skulle der
stadig være ledige pladser, skal interessere-
de som endnu ikke er medlem af vores for-
ening også være meget velkomne. Efter en
snak og en rundvisning, der har til formål,
at vise jer de opstillede skjul, men ikke
mindst at vise jer hvor det er fornuftigt at
bevæge sig rundt, og hvor man bestemt ikke
skal gå hen en mørk efterårsmorgen, når vi
atter tilbage til P-pladsen hvor der vil være
lidt godt til ganen, mens vi lige tager en
snak om hvad der måtte vise sig af spørgs-
mål. Efterfølgende vil vi trække lod om
rækkefølgen til at vælge skjul til aftenens
trækjagt.
Medbring jagtgevær, gyldigt jagttegn, for-
nuftig påklædning, minimum skridtstøvler
og gerne kikkert. Skulle du have hund, er
den selvfølgelig også meget velkommen.
11/2 time efter solnedgang, pakkes der sam-
men, og vi mødes atter på P-pladsen for lige
at opsummere aftenens oplevelser, og evt.
beundre den flotte vildtparade i billygternes
skær.
Tilmelding til undertegnede på mail til
lichon@post10.tele.dk, i undtagelsestilfæl-
de på tlf. 40477418, hvortil også spørgsmål
kan stilles. Sidste tilmeldingsfrist er søndag
d. 23. sep.

Brian Lichon
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Glæder og frustrationer
ved en jagthund

Bukkejagt i Uhrehøje Plantage
I skrivende stund  ( 28.05 ) er situationen
den i Uhrehøje Plantage, at vi lagde flot ud
med at få skudt en buk på premieremorge-
nen. Siden da er det ikke blevet til mere. Jeg
har selv været på arealet 2 gange, uden at se
noget der kunne få pulsen til at stige. Der er
dog kommet flere beretninger om sete
bukke, de heldige var bare ikke heldige nok,
forstået på den måde, at de ikke var kommet
på plads, nåede ikke at få hold på ham, eller
han var ovre hos naboen og lignende ærger-
lige hændelser. Sådan er det heldigvis med
bukkejagt. Hvis det var så ligetil, mistede vi
nok interessen for at komme af sted. Der er
jo ingen tvivl om at vi i Uhrehøje Plantage
har lige så mange bukke som andre steder,
vi kan jo se det på både fejningerne og skra-

bet. Det syntes nu ikke bare at være hos os
i Uhrehøje det kniber med at få bukken ud
af busken. Om det har noget med vejret at
gøre, skal man nok være varsom med at sige
noget om, men hvis de nu har det med
varme som flere af vi andre, kommer de nu
nok først frem når solen er væk under hori-
sonten.  Der indkommer ikke specielt
mange billeder fra medlemmerne, som viser
at der er gang i den derude. Men under alle
omstændigheder har vi jo hver gang nogle
skønne oplevelser når vi er af sted. Når I nu
sidder og læser disse linjer er vi jo ca. halvt
henne i bukkejagen, og om jagtlykken har
vendt er jo ikke til at svare på. 
Knæk og bræk

Brian Lichon

At have en jagthund giver mange glæder –
men også frustrationer. Der findes f.eks.
ikke ret meget, der er bedre end, når mange
timers træning giver pote og hunden f.eks.
går et perfekt ræveslæb. Tværtimod er det
da også irriterende, når køteren får en ”hjer-
neblødning” og ikke kan finde en kastet due
på 30 meters afstand, selvom det er trænet
til hudløshed.Jeg er sikker på, at jeg ikke er
den eneste, der oplever både glæde og fru-
strationer over jagthunden. For bare at
nævne nogle af vendingerne der fyger gen-
nem luften til vores til tirsdagshundetræ-
ning i AOJ : ”Dygtiiiiig”, ”Møgkøter”,
”Fars hund”, ”NEJ!” og ”du vidste sgu da
godt, at kaninen lå i brændenælderne!”
Hvor godt årets træning er gået får jeg snart
vished for, da den årlige afslutningsprøve
sig nærmer. Hvorvidt det bliver vellykket
eller ej, afhænger dog i stor udstrækning af
føreren selv. Hunden gør jo bare som den
får besked på og har trænet – som oftest i
hvert fald… Selvom der kan være både for-
dele, frustrationer, pligter mv. ved at have
en jagthund er det dog de positive oplevel-
ser der vejer allertungest. Jagt med hund er

for mig den ypperste form for jagt. At stå på
post i flere timer eller sidde på anstand efter
bukken er efter min mening ikke den mest
interessante form for jagt – nogle er sikkert
uenig i den påstand.  En jagtinvitation uden
hund svarer for mig til at tage ”nøgen” af
sted på jagt. Så hellere lade geværet blive
hjemme og tage en tur gennem krattet med
hunden. Det giver en helt anden oplevelse af
naturen at have hund med på jagt – og det
nyder jeg. Ligeledes viser flere videnskabe-
lige undersøgelser, at hunde forbedrer sund-
heden og livskvaliteten for ejeren. F.eks.
kan de daglige ture med ”Fido” være med
til at smide nogle af de overflødige kilo. Så
har du fået lidt for mange kilo på sidebene-
ne efter for mange gode middage og sjusser
på fællesjagterne, så var det måske en ide at
anskaffe dig en hund? Jeg kan kun give
mine varmeste anbefalinger. Jeg ville i hvert
fald nødigt undvære min Bella. Men en
hund forpligter, især hvis der skal komme
en velstimuleret og brugbar jagthund ud af
den lille hvalp. Har du fået lyst, så starter vi
igen med træning i februar. Ses vi?

Kasper Nimand
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Lørdag den 2. juni var dagen for dette års
afslutning. Ugen op til havde været præget
af meget afvekslende vejr, og med en hel
del byger. Ugen før denne havde der til gen-
gæld næsten været hedebølge, så det var
med nogen ængstelse jeg så frem til dagen.
Fredag aften dristede jeg mig til at kontrol-
lere vejrudsigten hos DMI, og blev noget
fortrøstningsfuld, da der skulle regne om
morgenen og slutte med regnen kl. 09.00.
Da man så vågnede midt nat, pga. at regnen
piskede mod taget, aftog det gode humør
lidt igen. Men der blev lørdag, og da jeg
indfandt mig på pladsen kl. 07, var vejret
faktisk hæderligt. Jeg var mødt ind for lige
at klargøre banerne inden det øvrige team af
dommere og hjælpere kom kl. 08. Jeg var
desværre ikke nær færdig inden dryppene
igen kom ned fra himmelen, og lige pludse-
lig var det ikke bare dryp, men tråde af vand
fra græsset og op i himmelen.
Dommere og hjælpere indfandt sig, og
mange var ordene  når det drejede sig om
vejret. Jeg henholdt mig dog bare til ”min
aftale med DMI”. Næstefter begyndte de
noget slukørede hundeførere at indfinde sig.
Jeg begyndte min velkomst til deltagerne kl.
lidt over 9, og må da indrømme, at der sta-

dig faldt vand ned fra ham deroppe. Jeg
nåede dog ikke helt til enden af velkomsten
inden der var tørvejr. Hundene blev fordelt
på de forskellige øvelser, og stort set inden
vi var kommet godt i gang, kunne man se de
første puste lidt over varmen. Vi er ikke
meget for regn på sådan en prøvedag, men
hedebølge er bestemt heller ikke sagen.
Heldet var dog atter en gang med os, det
bragende solskin fik en ende, og skyerne
lagde en dæmper på varmen, samtidig med
at vinden friskede lidt op. Så nu var forhol-
dene tæt på optimale. 
Vi har i år haft 35 hunde indskrevet til træ-
ningen. Som sædvanligt har der været nogle
få stykker der ikke lige falder til, eller der
kommer andet i vejen. På trods af dette
kunne vi dog med stolthed byde de 20 hun-
deførere og deres familier velkomne på
dagen. Et usædvanligt stort fremmøde af de
tilbageværende. Som alle hundeførere ved,
kan man træne nok så meget, hvis ikke lige
det flasker sig på dagen, udebliver resulta-
terne. Sådan gik det måske nok også for et
par stykker den dag. 
Vi havde 5 hunde tilmeldte i hvalpeklassen,
og her blev dagens bedste hund Chivas, ført
af Niels Pedersen.

Hundeafslu
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Andenbedste hund blev Mille ført af
Christian B Nørgaard.
I unghundeklassen havde vi 6 tilmeldte,
men havde til dagen fået et afbud. Her blev
andenpladsen besat af Baloo ført af Dorthe
S Gertsen med 38 point, hvilket gav en 2.
præmie. Vinderen blandt unghundene blev
Preben Egebo med hunden Laika, som
opnåede 44 point, og dermed en 1. præmie
og blev vinder af pokalen.
Så når vi til Åben klasse. Her havde vi 8 til-
meldte hunde, desværre havde den ene hun-
defører vagt, og måtte se dagen ødelagt af
pga. et udkald midt om natten, hvorfor han
valgte at prøve at indhente nogle af de
manglende timers søvn lørdag formiddag.
Her havde vi et meget stærkt felt, hvilket
dog også kom til udtryk ved det uddelte
antal præmieringer.
Vinder af klassen blev Oluf Søndergaard
med Djack, de opnåede 49 point, og dermed
førstepræmie og pokal. Andenpladsen gik
til Daniel Luther med Fagus, pladsen blev
deres pga. 48 point hvilket selvfølgelig også
giver en 1. præmie. Herudover fik følgende
en 1. præmie. Poul Sørensen med Sif –
Lasse Sørensen med Tess og  Mie Væver
med Monti. Herudover fik Helle Larsen en
2. præmie.

Endelig havde vi igen en hund i veteran-
klassen, og det var atter René Andersen med
Bella. René havde dog ikke lige tur i den på
dagen, og kunne med det opnåede ikke præ-
mieres.
Jeg vil her gerne rette en tak til vore kursi-
ster for deres fremmøde, og en ekstra tak til
dem som også fandt vej til vores afslutning.
Vi havde som sædvanligt heldet med os, da
vejret atter klarede op, og slagteren kunne
starte grillen op i flot solskin. Der skal lige-
ledes lyde en tak til vore dommere, der som
sædvanligt ydede en fremragende indsats,
og ikke mindst i deres kommentarer til hun-
deførerne. Håber vi får mulighed for at gøre
det hele om til næste år.

Brian Lichon

Vinderen blandt unghundene blev Preben
Egebo med hunden Laika.

Vinder af Åbenklasse blev Oluf Søndergaard
med Djack.
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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

Vi tager naturligvis hensyn
til natur og miljø...

Tryksager med omtanke !
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Vi var kun ganske få, der mødte op til lod-
trækning den 17. om aftenen, og det ual-
mindelige dårlige vejr var sikkert grunden –
det blæste en hård kuling fra vest. Det faldt
i min lod at vælge først, og da jeg have hørt,
at der aftenen før, på premieredagen, var
skudt forbi til en buk i såt 4, havde jeg lyst
til at se, om han var kommet tilbage.Iklædt
det meste af garderoben og med tørklæde
bundet om hatten satte jeg mig til at vente.
Første besøgende var pjevset tæve ræv, der-
næst en gul labrador ifølge med et ægtepar,
og klokken 20.25 kom så bukken.  Selvom
om hochsitzen bevægede sig i vinden, og
feberen var stigende, gav jeg ham en sikker
bladkugle….mente jeg i hvert fald, og selv
om jeg var sikker på, at han tegnede for
skuddet, løb han videre, ikke i panik men
med god fart. Jeg forsøgte at huske, hvad
jeg havde lært på det nyligt afholdte kursus
og ventede ikke 10 men hele 15 minutter,
før jeg gik over til skudstedet. Fandt ingen
buk og heller ingen sweiss.Min bror Peter
kom, og han fandt heller ingen sweiss.
Næste skridt var et opkald til en sweisshun-
defører, som heldigvis havde afsluttet en
eftersøgning og var ledig.
Sweisshundeføreren, som vi i denne beret-
ning kan kalde ”Jan” foretog en grundig
undersøgelse af skudstedet og spurgte flere
gange til forløbet, inden han satte en hund
på sporet. Hunden fulgte sporet, der på intet

tidspunkt var over 300 meter fra skudstedet
men ingen sweiss og ingen buk. Hunden
blev byttet ud med en anden ruhår, men
resultatet var det samme. Omkring ved 23
tiden stoppede vi, og selv da kunne jeg ikke
acceptere muligheden for, at der var skudt
forbi.”Jan” er ikke en mand, der giver hur-
tigt op, så vi mødtes næste morgen og gik
straks til sagen. I det gode dagslys fandt vi
hurtigt kuglenedslaget i jorden, men ingen
sweiss eller hår. 3 mand ned på alle ”fire”
for at rense området med hvide lommetør-
klæder, og da det ikke havde regnet om nat-
ten, burde vi have kunnet finde sweiss men
fandt intet. En frisk hund blev sat på sporet
og gik samme runde som aftenen før, og der
blev intet fundet..Spørgsmålet er, om det
billede hjernen fremkalder, er det billede,
man forventer, eller om det er et billede af,
hvad der virkelig skete..Et par dage senere
blev jeg ringet op af en anden anpartshaver,
der kunne berette, at der ikke kun var 1 men
2 bukke på samme plads. Så om det er den
samme buk, der har været i ilden begge
gange, eller de begge har fået en forskræk-
kelse, vides ikke. Den mindste af de to
endte sine dage kort tid efter, og det var
selvfølgelig min storebror, der var dens
banemand. Som det ikke var nok, at man
skal høre for, at man skyder forbi.

Jørgen Aaen

Kevlarbukken i St. Restrup

Lørdag d. 26 maj kl. 20.55 i område 3 nedlagde jeg en
lille fin ulige 6 ender.
Jeg havde observeret en stor buk og en lille slås om ret-
ten til at være i området og konstateret at det ikke var
muligt at få skud fra stigen (på skrænten) jeg tog derfor
beslutning om at gå ud til åen og forsøge at skyde mod
skrænten så der var kuglefang. Det blev til 25 min.
Venten og ca. 150 myggestik inden den lille buk stod
rigtigt. Den gik i øvrigt med en haglskål i lysken ved
højre bagben, ingen sår eller synlige mærker så den
havde ikke synlige skader.

Søren

Så blev det min tur
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Så er vi igang
i St. Restrup skov

Vi åbnede Søndag  d.22 april med 1 første
arbejdsdag hvor vi var 15 ”mand” som
brugte dagen til at samle affald, rydde vand-
huller og sætte stiger op. Affald blev samlet
ved savværket for at blive fyldt i container
som vi har fået stillet til rådighed af Aalborg
kommune som også havde givet et sponso-
rat til fortæring.
Efter 3 – 4 timer mødes vi ved gl. savværk
for at indtage de traditionelle pølser med til-
behør. Billede 1
Næste arbejdsdag var aftalt til torsdag d. 26
april kl. 17.00, der blev flyttet stiger og
fyldt i container, vi skulle have haft sliksten
op men måtte konstaterer at det ikke var
muligt af finde en forhandler som havde
sliksten på lager, Ernst havde dog bestilt til
levering efterfølgende. Billede 2
Ved gennemgang af stigerne konstaterede vi
at det ikke længere var muligt at se noget fra
den ene stige i område 4  og det blev beslut-
tet at indkøbe en ny stige til erstatning for
den gamle (Fritstående) Den gamle blev
opsat i område 5 bag gl. savværk endvidere
blev stigen i område 8 flyttet pga. den store
fældning af granerne i området.
Mandag d. 30 april havde vi rundvisning i
skoven for at se stigerne og udrede grænser
mellem områderne og naboskel, Billede 3
Vi var 9 til rundvisningen, en blanding af
nye og gamle.

D. 16 maj som jo var den store åbningsdag
og det lykkedes at finde jægere til alle
områder, for første gang i min formandspe-
riode var alle reserver i spil, det var tæt på
at jeg selv havde måtte ofre mig, men sådan
gik det ikke.
Jeg stod selv op til normal tid uden at blive
vækket af telefonen, af en jæger som havde
skudt dyr og ikke havde nogen at fortælle
det til. Heller ikke på arbejde blev jeg for-
styrret, vi skulle helt frem til aftenpürschen
inden der skete noget, desværre at en jæger
som kunne konstaterer at der er mere plads
ved siden af dyret end der det areal dyret
fylder. (Område 4) Få dage efter gentog
historien sig dog med en anden jæger men
også i område 4, der var negativ søgning på
begge chancer.
Men så d. 19 maj kl. 20.10 lykkedes det for
Peter Aaen at nedlægge den første buk i
netop område 4, der var melding om at
dyrende i område 4 virker lidt nervøse!! Det
tror pokker, der bliver jo skudt efter dem.
Der var dog ingen anskydning at se på
Peters buk, så et stort tillykke til Peter.
Næste buk blev d. 22/5 kl. 05.40 i område 1
hvor Leon nedlagde en lille fin buk, godt
gået Leon og som i kan se er der bukke
andre steder end område 4.
Og så endeligt var der igen en lykkelig
jæger som blev færdig med bukkejagten i 
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RævegraveGrav-let Rævesnu..... hurtig
nedgravning af rævegrave i lukkede
plastdrænrør.
Ø 200mm - 20 meter pr. rulle.

Ønsker du i år at gå på jagt, på Kytterne eller på
Nørholm Enge – er der 3 muligheder for at betale
jagt afgiften.

1. Du kan overføre pengene til
konto 9280 -4565789339

2. Du kan via netbank vælge
indbetalingskort 73 og kreditornr. 88524411

3. Du kan kontakte mig på mail eller tlf.,
så sender jeg et girokort

Prisen er: Kytterne 200,00 kr. - Nørholm 175,00 kr.

Husk at påføre navn og adresse på indbetalingen.

Husk at du altid skal medbringe en kvittering på
betalt jagt afgift, når du færdes på områderne.

Benny Sørensen
tlf. 28404542 - email: hedeageren@gmail.com

St. Restrup skov, nemlig mig selv. Denne
gang foregik episoden i område 3 som i ved
er det mit favorit område. Jeg havde på en
morgen jagt set to bukke der ikke var helt
enige om hvem der havde krav på området
men den ene var dog større en den anden.
Valget blev derfor stigen på skrænten i
område 3, jeg var på plads kl. 19.00 og sad
i 1,5 time hvor jeg observerede en buk som
med mellemrum var fremme så der næsten

var skudchance, dog uden helt at få chan-
cen. Kl. 20.30 besluttede jeg så at prøve at
vende situationen om, nemlig ved at gå til
åen og i grænsen mellem de høje graner og
engen/lunden forsøge at bruge skrænten til
kuglefang. Kl. 20.55 og 150 nye myggestik
senere var chancen der. Bukken faldt for en
bladkugle som havde taget det halve hjerte,
den gik 15 m. før den opdagede at den var
død. En lille men fin 2 år gammel ulige 6
ender, jeg kunne konstaterer ved flåningen
at der sad en halsskål i højre lyske, såret var
helet og den havde ingen synlige mærker på
kroppen, dog sad der hagl i højre bagkølle
så den havde før været tæt på. ( se den på
hjemmesiden)
Det var St. Restrup skov pr. 31 maj 2012 der
er naturligvis andre historier om bukkejagt i
skoven, men de skal fortælles af jægeren
selv, så lad os få din historie.

Med venlig hilsen
Søren Christensen

Kytterne/Nørholm enge

Rågehøst
2012
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udflugt til Jagtbiografen i Trige
Som ”nybegynder”, hvad angår jagtbiogra-
fen, har jeg set frem til vores foreningstur til
jagtbiografen i Trige. Jeg har fra flere mere
eller mindre pålidelige kilder ladet mig for-
tælle, at jagtbiografen bestemt er et besøg
værd. Så da vækkeuret ringer d. 21. april er
jeg klar til en tur på ”jagt”. Til de der ikke
ved hvad jagtbiografen er, så er der tale om
en indendørs skydebane på størrelse med en
gymnastiksal, hvor der skydes til måls efter
forskelligt vildt vist på et filmlærred.
Allerede på vej derned går snakken lystigt
om, hvad dagen mon vil bringe af skud-
chancer. Vel ankommet tager vi en tur for at
se på Nystrøm & Krabbes udvalg. Man kan
vel altid finde et eller andet der mangler
hjemme blandt jagtgearet eller tanke op
med patroner til dagens skydning?Da alle
har fået pakket riflerne ud er vi klar til stor-
vildtjagt.  Vi er fire skytter i skydehallen
samtidig, og der skydes efter tur. Efter hvert
skud stopper filmen, og så kan man se,
hvordan man har ramt (eller ikke ramt!).

Efter at have skudt ca. 75 patroner af hver er
vi færdige, og nogle er vist også lidt ømme
i skulderen. Oplevelsen virker egentlig
meget realistisk og sætter selv garvede rif-
felskytter på prøve. Dagens lektion må
absolut være, at man som jæger skal være
meget påpasselig med at skyde til løbende
vildt, selv om hastigheden ikke er så høj.
Det kræver virkelig træning at få det rigtige
foranhold og sving. Jeg kan kun anbefale
folk at tage med en tur, da det kan sætte ens
evner i perspektiv. Hellere skyde ved siden
af herinde, end ude i naturen. Og så er det
ikke mindst en sjov oplevelse, der slår
Nordisk Films Biocity med flere længder.
På vej hjem er der flere, der vælger at tage
en frokost og diskutere dagens oplevelser
og mængder af ”nedlagt vildt” – hvem skød
den største buk og hvem opdagede egentlig
driveren i baggrunden? Alt i alt havde jeg en
herlig oplevelse og er klar når næste tur i
biografen melder sig.

Kasper Nimand

Fisketur 2012
Lørdag d. 14 april skulle årets fisketur løbe
af stabelen, der havde været godt vejr i ugen
op til, så det var med en vis spænding  vi
fulgte med i vejrmeldingerne.
Vejret var på dagen simpelthen perfekt,
ingen bølger og under 2 sekundmeter, det
kan bare ikke fås skønnere, samtidig så
skinnede solen.
Det var med store forventninger vi sejlede
ud fra Hirtshals kl. 04,00, skipper mente vi
skulle godt 2 timer ud til et par vrag, og der-
efter ud på det gule rev.
Dette var en god beslutning, for der var
masser af fisk alle de steder vi kom den dag,
den som fangede mindst på dagen havde 15
fine fisk med hjem, men der var nogle som
fangede over 40, så det må siges at være tæt
på perfekt.
Selv om det bliver svært at overgå sådan en
dag, har vi alligevel booked båden igen til
april næste år, men vi har ikke fået tilsendt
kontrakten endnu, så datoen kan vi først
melde endeligt ud senere.

Jørgen Balser Jakobsen.

Bukkepral
Onsdag d. 16 maj kl. 10,00 blev der afholdt
bukkepral i Jægerhuset, det er de 3 jagtfor-
eninger i fællesskab som afholder dette
arrangement.
I løbet af formiddagen kom der ca. 50 jæge-
re forbi, de fleste lige for at se hvad der var
bedrevet om morgenen.
Der var 5 jægere som havde haft heldet eller
dygtigheden til at nedlægge en buk på pre-
mieremorgenen, og disse lå på paraden det
meste af formiddagen.

Jørgen Balser Jakobsen.

Skydevogn
Vi vil igen i år gerne lave en dag med
Jægerforbundets skydevogn i September,
men det har ikke været muligt at få en dato
endnu, så I må lige følge med på vores
hjemmeside, hvor arrangementet selvfølge-
lig vil blive annonceret.

Jørgen Balser Jakobsen.

Bukkebiografen
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Returadresse:
Benny Sørensen
Hedeageren 24
9230 Svenstrup


