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Formanden
har ordet
Netop gået ud af en
dejlig jagtsæson, kan
vi nu læne os lidt tilba-
ge og tænke på alle de
gode timer og oplevel-
ser som blev os til del i
sæsonen 2012-2013.
vel vidende at opstart
til hundetræning har
været kørende et godt
stykke tid allerede, men det er jo forbere-
delser til næste sæson, og altså en investe-
ring i fremtiden.
Desværre fik vi ikke fornyet jagten oppe i
Uhrehøj, da den blev tilbudt de lokale jagt-
foreninger i Vesthimmerlands kommune,
og således ikke kom i offentlig udbud
denne gang.
Vi er i skrivende stund i gang med at se på
noget andet jagt i Himmerland, som virker
rimeligt interessant, men på nuværende
tidspunkt er der ingen afklaring på dette.
St. Restrup har igen i år været et væld af
gode oplevelser, og der blev i sæsonen
nedlagt 19 rådyr, dette var 3 år i træk at
dette lykkedes, og på den sidste jagt, blev
der stadig set mange dyr, så der er åbenbart
en fin biotop for råvildt i disse år.
Og for første gang i de næsten 25 år som
jeg selv har været med i St. Restrup, valg-
te alle anpartshavere at forny deres med-
lemskab af skoven, og der kom derfor
ingen nye anpartshavere med i år, dette er
meget usædvanligt.
Nu går der ikke mange uger før vi skal i
gang med riffelskydningen igen, jeg kan
kun opfordre til at komme ud og træne
med riflen indtil flere gange inden vi skal i
gang med bukkejagten. Dette skylder vi
først og fremmest vildtet, og det er også en
dejlig fornemmelse selv at vide at grejet er
i orden.
Med ønsket om et godt forår til alle med-
lemmer og deres familier, vil jeg sige knæk
og bræk når vi kommer frem til bukkejag-
ten.

Jørgen Balser Jakobsen
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Årets første klubaften

Vi kom igen i år godt i gang med vore klub-
aftener. Den 8. januar var der inviteret til
”kom med din buk” aften. Det var med stor
glæde jeg modtog de mange tilmeldinger til
denne aften. Vi havde i år valgt at lave til-
meldinger, da vi foreningen ville byde på et
par stykker smørrebrød sidst på aftenen. Vi
havde som sagt et pænt fremmøde, hvor der
dog selvfølgelig er plads til mange flere, da
man jo siger” hvor der er hjerterum er der
husrum”. Det drejer sig selvfølgelig som
tidligere om bukke skudt i Danmark året
før. Der viste sig dog behov for en udvidel-
se af hvad folk måtte medbringe. Dette har
jeg selvfølgelig stor forståelse for, da vi jo
stort set alle gerne vil vise vore fine trofæer
frem, uanset om de er nedlagt her i landet,
eller det er alt andet end råvildt. Derfor var
der på aftenen mulighed for at se skind og
tænder fra 2 bævere, som Johnny Jensen
havde skudt i Sverige, ligesom der var
mulighed for at beundre opsatsen fra en flot
medaljebuk skudt ligeledes i Sverige. Om vi
fremover skal have indført konkurrencer i
andre grupper end de hidtil anvendte, må vi
have kigget lidt på. Det drejer sig selvfølge-
lig også om, hvorvidt der er nok der vil
komme med div. andre trofæer. Giv din
mening til kende for en i bestyrelsen, så vi
kan finde behovet.

Men tilbage til aftenens trofæer. Som tidli-
gere var der lagt op til at man kunne delta-
ge i 4 kategorier, Største, mindste, mest
særprægede og smukkeste. Der var fine del-
tagere i alle klasser. Jeg vil dog allerede her
henlede opmærksomheden på, at der frem-
over vil blive ændrede betingelser for at
kunne deltage i kategorien mindste buk, da
vi her hvert år giver prisen til ham som
kommer med den mindste bukkelamsop-
sats. Dette har på intet tidspunkt været
meningen, men vi har selvfølgelig måttet
belønne disse små bukke når det var i orden
at komme med dem. Hvordan den endelige
regel bliver på området må I vente med at
kende til indbydelsen til næste års aften
kommer i Omegnsjægeren. På billedet vil I
kunne se de fremmødte trofæer. Vinderne i
de 4 kategorier blev følgende: Mindste buk
– Johnny Jensen, mest særprægede buk –
Casper Henriksen, Største buk – Rasmus
Emanuelsen, og endelig pæneste buk –
Benny Vejlgaard. Herfra skal til slut lyde et
tak til de fremmødte, både de som havde
trofæer med, men så sandelig også til de
øvrige, som selvfølgelig også er med til at
skabe en fornøjelig og hyggelig aften.

Brian Lichon
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Bukketræf
Torsdag den 16. maj
klokken 10.00
vil der være et fælles arrangement
med de 2 andre jagtforeninger i
Jægerhuset.

Kom og vis din buk fra morgenens
jagt, og del din glæde med dine jagt-
kammerater, klubberne vil være
vært ved kaffe og rundstykker.

Der kan købes øl og vand.
Benny

Bjesk aften
Hvad laver jægeren når jagt året er forbi?

”Han” går stadig rundt i skov og krat, søgende efter ingredienser
som kan anvendes til forskellig helse givende formål.

Når han så kommer hjem, foregår der skumle/skjulte ting i kælder, pulterrum eller
oppe på loftet. Som en anden alkymist lister han/hun rundt i flere månede

og med tålmodighed som en vordende far, tilser han/hun processen for endelig
en dag at fremkomme med et fantastisk resultat, på ikke mindre end 40%

Svar: Ja, det er rigtigt, det er Bjesk vi taler om.

D. 12. marts kl. 19.30 2013 vil vi give alle hjemme ”brændere” bryggere
mulighed for at lade kammeraterne vurderer resultatet.

Eneste adgangsbetingelse er at du har noget med som du godt kan lide,
så…… kom d. 12.marts kl. 19.30 i jægerhuset så vi kan få en hyggelig aften sammen.

Vi sørger for lidt brød/skinke så det ikke bliver ”for vildt”
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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: Brian Lichon, modtager genvalg -
Poul Jacobsen, modtager ikke genvalg - Søren Christensen, modtager genvalg

7. Valg af 2 suppleanter
8. Valg af 2 revisorer
9. Eventuelt

Beretning St. Restrup skov
Jagtåret 2011/12 er slut. Det blev et år med
mange gode oplevelser, det er første år hvor
vi havde lov til at jage dyr helt til d. 31.
januar og vi kunne udvide året med endnu
en fælles jagt. Det blev til 7 fællesjagter dog
med en jagt under særlige vanskelige for-
hold. D 9. december var vejrguderne ikke
helt med os, der blev dog alligevel holdt
fællesjagt med Peter Ø som jagtleder. Det
må betegnes som jagten for de seje ”dren-
ge” Øvrige jagter blev gennemført uden
vanskeligheder. Til vores patron gætte kon-
kurrence lykkedes det Leon at skaffe spon-
sorgaver til de 7 jagter fra Jægeren og lyst-
fiskeren, tænk på det når i mangler jagtud-
styr!
På fællesjagterne blev der i år sat rekord,
det lykkedes at nedlægge 20 stykker råvildt
i løbet af året. 7 blev nedlagt i pürschen og
på fællesjagterne blev der nedlagt 13 styk-
ker råvildt (6/10-4, 28/10-2, 17/11-1, 9/12-
1, 27/12-3, 5/1-1 og 20/1-1) så det blev til i
alt 20, med chancer til flere. Der ud over
blev det til 12 snepper, 7 ræve og 4 fasaner,
samlet er vi på 43 stykker vildt + 7 i pürs-

chen så 50 stykker vildt. Der er blevet afgi-
vet 126 haglskud i skoven så det bliver til
2,93 skud/vildt (pürsch ikke medregnet)
Vi havde i starten af året Iver Høst med på
en rundtur i skoven for at se på hvordan vi
kan holde på vores fasaner og fik nogle
gode anbefalinger som vi må tale om på
anpartsmødet som er d. 5 marts kl. 19.30
På vores arbejdsdag mødte den sædvanlige
skare op og vi havde et par gode dage i sko-
ven, vi kunne desværre konstaterer at sko-
ven bliver brugt til andet end jagt, en tømrer
mente at den også var fin til lodseplade,
men det fik Poul sat en stopper for og jeg
var selv ude for en episode med et cykelde-
pot i område 2 som var etableret af nogle
Litauer, med politiets hjælp blev det også
stoppet. 
Tak til alle jer som er med til at vi har et
godt jagtområde, jagtleder, hjælper, foder-
udvalg, fasanudsætter etc.
Ellers vil jeg bare sige god jagt / knæk og
bræk til jer alle.

Søren Christensen

Aalborg og Omegns Jagtforening

Generalforsamling
tirsdag den 9. april 2013
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Rågereg
I lighed med tidl. år har de 3 jagtforeninger
fået muligheden for at deltage i Aalborg
kommunes råge regulering.
Der reguleres med salonriffel og evt. luftge-
vær(som skal godkendes af Klaus
Godiksen)- Riffel skal være indskudt på 40
m. og være påmonteret rem og bæres i
denne mellem skuddene.
Tilmelding skal ske til undertegnede senest
den 10. april, ingen tilmelding ingen delta-

gelse, da jeg skal levere en liste til kommu-
nen over ”skytterne” , deltagerne indkaldes
til et møde med Kommunens skytte – Klaus
Godiksen den 17. april. Kl. 19.00 i info
huset Østerådalen. 
Det koster 25,- pr. dag at deltage – disse går
udelukkende til forplejning.

Benny Sørensen tlf. 28404542 
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gulering

Råge arrangement:
Reserver allerede nu den 22. maj til
det årlige rågearrangement i
Østerådalen. Kommunens folk vil i
samarbejde med Aalborg og Omegns
Jagtforening, Aalborg Jægerklub og
Limfjordsjægerne, stå for et spænden-
de arrangement hvor der tales om
Rågen, som skade og nyttefugl, der
bliver underholdning af jagthornsblæ-
sere, hundeopvisning, skydning for
børn, fremvisning af hjemmelavede
knive og  forskellige jagtvåben, ikke
mindst vil der være smagsprøver af
nystegte råger og evt. andre lækkerier.
Det hele starter klokken 17.00 og
koster – gratis.
Der kan købes øl og vand.

Benny  28404542



Tlf.: 7022 4142 - www.solografisk.dk
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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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Nyt jagt!
Som beskrevet andetsteds i bladet, har for-
eningen mistet jagten i Uhrehøje Plantage.
Dette er selvfølgelig medvirkende til, at vi
altid er på udkig efter nye og spændende jagt-
arealer vi kan tilbyde vore medlemmer. Vi ved
også, at man tit og ofte er nødt til at kunne
tage en hurtig beslutning, når der skal tages
stilling til om jagten er noget for vore med-
lemmer. Bestyrelsen har derfor puslet med
tanken om atter at oprette et kartotek over
medlemmer, som kunne tænke sig at komme i
betragtning når der skal findes nye medlem-
mer til disse fremtidige konsortier. 
Derfor kan du sende mig en mail med følgen-
de oplysninger, til brug for indkaldelse af jer
hvis ønsker passer på et aktuelt terræn.
Pris – terrænstørrelse (min. og max)  – terræn-
type (skov, mark, eng, mose og lign.) max.
afstand fra Aalborg (evt. 2 afstande afhængig
af om det er nord eller syd for fjorden) max.
antal konsortiemedlemmer, og selvfølgelig
navn – adresse – tlf.
Når så vi har noget på hånden, vil du sammen
med andre med samme ønsker, blive indkaldt
til en orientering, og evt. lodtrækning om
pladserne i konsortiet. Oplysningerne sendes
til Brian på mail: a-o-j@live.dk

Bestyrelsen

Fisketur 13. april 2013
Lørdag d. 13. april har vi atter arrangeret en
tur på havet efter torsk, vi har igen fundet et
andet skib, da dem fra sidste år havde valgt at
flytte skibet til Thyborøn, og det mente vi alli-
gevel var for langt at køre.
Vi skal i år sejle med M/S Michael Frank, som
også ligger i Hirtshals, turen bliver på 10
timer, og som følge heraf bliver det en kystnær
tur, vi kommer ikke ud til det gule rev, vi sej-
ler ud kl. 06,00 og er således i havn igen kl.
16,00, der er stadig nogle få pladser tilbage,
og disse kan bookes ved at kontakte underteg-
nede.
Prisen for sådan en dejlig tur på havet er igen
i år sat til kr. 500,00 pr. deltager.
I kan tjekke skibet ud på:
www.ms-michaelfrank.dk

Jørgen Balser Jakobsen

Riffelskydning
Det er nu bukkejagten ”starter”, du skal sim-
pelthen ud og have indskudt/kontrolskudt og
trænet med din jagtriffel.
Desværre kan vi i år ikke skyde i Hvorup, i
hele maj md., da banerne skal totalrenoveres,
men vi har derfor fået ekstra skyde dage i april
md., og der skydes på følgende dage:
Søndag den 7. april har vi en bane fra kl.
09.00  - 16.00 – der vil være indskydning/træ-
ning på 100m., på et tidspunkt  over middag,
vil vi rykke ned på 200 m. og træne herfra.
Onsdag den 17. april vil der være indskyd-
ning/træning på 100 m. fra kl. 17.00 – 21.00
Mandag den 29. april vil der være indskyd-
ning/træning på 100 m. fra kl. 17.00 – 21.00.
Skydningen koster 40,- kr. pr. dag.
Alle dage vil der være mulighed for at skyde
til Jægerforbundets riffelmærke. Der kan på
alle skydedagene købes øl, vand og pølser.
Ved spørgsmål kontakt Benny Sørensen på tlf.
28404542

Riffeludvalget

Hjortebane
Den 20. april, har vi som noget nyt, lejet sky-
decentret i Hadsund.
Der kan denne dag indskydes/trænes på 100
m., der kan skydes på løbende hjort, og evt. vil
der også blive sat andre mål op på forskellige
afstande. For at fordrive ventetiden kan du
medbringe dit haglgevær, og skyde en serie
lerduer.
Der vil på dagen være mulighed for at skyde
til Jægerforbundets riffelmærke og hjorte
mærke, til løbende vildt.
Hele pakken koster kun 150,- dog vil der være
yderligere betaling for evt. erhvervede mær-
ker.
Der er begrænset plads – så der er tilmelding
efter først til mølle princippet, til Rene på tlf.
22446222
Skydecentret vil denne dag være åbent så der
er mulighed for at købe en kop kaffe – en øl
eller vand – og en pølse til frokost.

Riffeludvalget

Kort nyt !
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Et heldig fund
Den 27/12 2012 hade vi fælles jagt i stor
restrupskov hvor jeg var heldig og skyde en
buk med bare et horn som den lige før jeg
skød den hade tabt. For der var stadig blod
der hvor hornet hade siddet. Jeg går hen til
Bukke for og Brække det og kan se at den
kun har et horn og efter jeg har brækket det
leder jeg lidt i skovbunden for og se om jeg
kan find det sidste horn men jeg fandt det
ikke.

Jeg kommer hjem
og får bukkeho-
vedet i fryseren
for sener og få det
på en plade men
det kunne nu
være godt hvis
det andet horn var
der også. Jeg
tager ud til kon-
servatoren (kim)
med hovedet og
får det kogt af
men jeg kunne nu
godt tænke mig
og se om jeg
kunne finde det
andet horn. Jeg

siger til kim at jeg lige køre ud i skoven for
og se om jeg kunne finde det andet horn. Jeg
går ned og finder stedet hvor bukke lå for 14
dage siden og satte mig ned og leder under
alle blade og grene uden og finde den. Jeg
vil gå den vej som Bukke var komme fra for
og se om den skulle ligge på ruten og jeg
går ca. 3m og der ligger den ved et træ og
uden nogle skader fra mus eller andet.

Så efter 14 dage efter bukke bliv skudt fandt
jeg det andet horn og fik det sat på det må
man sige er et heldig fund.

Mvh.
Johnny Jensen

25 år 
Lars Rimmen, Michael Toftegaard Larsen, Jørn Pedersen,

Svend Åge Poulsen, Knud Mikkelsen, Jørgen Balser Jakobsen

60 år
Leif Holst Andersen

De af jubilarerne som ønsker at modtage diplom og nål, bedes rette
henvendelse til undertegnede snarest muligt, og jeg vil bestille disse

således at de kan udleveres på vores generalforsamling tirsdag den 9. april.

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

Blodspor...

Jan på markarbejde.

Så er det ved at være tid til pürsch jagten, Jan
Nedza har igen i år lovet at komme og dele ud af
sin viden om hvordan vi behandler et anskudt dyr.

Jan kommer lørdag d. 11.maj 2013
kl. 10.00 i jægerhuset.
Han vil fortælle om hvilke tegn vi skal se efter og
hvordan vi skal forholde os, så det bliver muligt for
hunden at lave sit arbejde.
Dagen byder på teori og øvelser i marken så afsæt
denne dag til at blive klar til en sikker jagt både for
dig og vildtet.

Alle er velkommen, så tag kammeraten med.
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Vi er nu blevet færdige med vores 5 sæson i
Uhrehøje Plantage. Vi har i år måttet leve
med at kommunen havde givet tilladelse til
etablering af en mountain-bike rute i hele
plantagens yderkreds. Dette resulterede i, at
vi i mine øjne desværre fik stort set halveret
vores jagtareal. Dette forstået på den måde,
at vi havde meget svært ved at finde vildt,
og her taler vi for området mest om råvildt,
i hele den yderste del af skoven. Der skal
ikke herske tvivl om, at råvildtet er der, og
de sikkert også på sigt vil vende tilbage til
de før omtalte områder for at opholde sig
der. De har i denne sæson dog ikke formået
at vænne sig til cyklisterne. Nu skal cykli-
sterne selvfølgelig ikke gøres ansvarlige for
hele vores ringe resultat i år, men de har
afgjort været med til at trække afskydnings-
tallet ned. Vi havde planlagt 2 trykjagter i
indeværende sæson, så vi havde en reel
chance for at kunne opnå at få et stykke
dåvildt på en parade. Dette lykkedes des-
værre ikke. Dette kan til dels skyldes vi
måtte aflyse den første trykjagt pga. vejret,
men nok desværre igen også for megen uro
i skoven af cyklisterne. Vi startede fint ud,
med en parade som I nok har set på hjem-

mesiden, 4 stykker råvildt. Denne succes
skulle selvfølgelig ikke gerne lægge nor-
men for de efterfølgende jagter, da vi så
ville komme ud i at skulle lukke for afskyd-
ningen. Således gik det så heller ikke. På de
efterfølgende ordinære fællesjagter, blev
der ikke leveret noget til paraden, og på en
af disse så vi ikke et eneste stykke råvildt.
Vi sluttede sæsonen af med en trykjagt,
hvor vi heldigvis igen blev tilsmilet af jagt-
heldet. 4 stykker råvildt, forbiskud til en
ræv, og yderligere flere stykker råvildt
observeret.
Denne 5. sæson var vores sidste i indevæ-
rende kontraktperiode, og vi havde så småt
forberedt os på diskussionen om hvad vi
skulle byde, når nu det nye udbud kom.
Således gik det så bare ikke. Kommunen
valgte at tilbyde sammenslutningen af jagt-
foreninger i Vesthimmerland jagtretten, for-
udsat at de var villige til at betale samme
jagtleje som vi havde gjort. Dette har de
indvilliget i, så dermed sluttede vores ople-
velser med jagten i plantagen med minder-
ne om en god trykjagt.

BrianLichon

Uhrehøje Plantage

I disse kolde og især klamme tider er det
måske ikke hundetræning man tænker mest
på. Os med hund må dog vist også sande,
her efter den overståede jagtsæson, at det
efterhånden er ved at halte noget med lydig-
heden med mange af de jagthunde vi omgi-
ver os med. Derfor kan I lige så godt allere-
de nu, sætte krydser i kalenderen. Ja vi må
jo gøre noget ved det, så vi igen kan være
bekendte at tage vores hund med når vi bli-
ver inviteret på godt jagt et eller andet sted. 
Lydigheds-/apporteringstræningen starter
med et møde i Jægerhuset. Dette møde, som
mest er tiltænkt nye hundeførere, afholdes
d. 5. marts kl. 19.00. Selve træningen star-
ter lørdag d. 9. marts kl. 10.00, og vi træner
som tidligere på banerne på Voerbjergvej  i

Lindholm. Vi begynder tirsdagstræningen d.
2. april, og så er det kl. 19.00. Vi forventer
at vores afslutning bliver lørdag d. 8. juni,
dette kan dog ændres pga. tilmeldingsfrist
til Rold Skov matchen.
Tilmelding til Brian på mail: a-o-j@live.dk
eller på tlf. 40477418
Prisen for dres-
surtræningen er
kr. 500 incl. alt
også bespisningen
til afslutningen. 

Vi ses 
Brian Lichon

Hundetræning 2013
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Returadresse:
Benny Sørensen
Hedeageren 24
9230 Svenstrup


