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En skøn vildtparade som kræver musik.
9 snepper, 3 ræve, 4 lam, 1 fasankok og 3 fasanhøns.
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Formanden
har ordet
I skrivende stund er vi
i fuld gang med årets
jagtsæson, og der har
været rigtig gode oplevelser på alle vore
jagtarealer.
I St. Restrup er der
meget råvildt, og der
har været mange snepper.
På vores nye arealer i Kollerup er der en
fantastisk natur, og der er meget vildt, men
der mangler måske lige det sidste held til
at få nedlagt nogle af de store hjortearter, men det kommer sikkert på de næste
trykjagter, eller på enkeltmandsjagterne,
som kommer senere på året.
På Kytterne er der nedlagt mange ænder
og gæs, og på Nørholmstykket har vi fået
meldinger om nedlagte gæs også, så det
tegner til at der er held på alle områderne.
Danmarks Jægerforbund har indkaldt til
ekstraordinært
repræsentantskabsmøde
Torsdag d. 5 December i Kolding, med nyt
domicil som eneste punkt.
Hovedbestyrelsen har peget på Kalø som
nyt hjemsted for Danmarks Jægerforbund,
med et budget på 60 millioner kr.
Dette skal gå til køb af selve Kalø, samt
nogle områder ved siden af, samtidig skal
der opføres ca. 2200 kvadratmeter ekstra
til undervisnings og kontorarealer.
Af det udsendte materiale fremgår det at
Danmarks Jægerforbund vil bruge 20 millioner af egenkapitalen, og skal have finansieret de resterende op til 40 millioner,
med en løbetid på 20 år.
Der ligger mere materiale på forbundets
hjemmeside med flere oplysninger omkring køb og finansiering.
Jeg deltager som delegeret for vores forening, og resultatet af repræsentantskabsmødet er kendt når i får dette blad i hænderne, jeg mener, det er et fornuftigt oplæg
der er kommet.
Til slut vil jeg gerne ønske alle medlemmer og deres familier en rigtig god jul, og
et godt og lykkebringende nytår.
Jørgen Balser Jakobsen.
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90 års jubilæumsreception
Der afholdes jubilæumsreception
på Orkideen fredag den 7. marts 2014.
Receptionen afholdes kl. 14.00 til 19.00,
og alle medlemmer, samarbejdspartnere
og pårørende er velkomne.
På bestyrelsens vegne
Jørgen Balser Jakobsen

Jubilarer 2014
Medlemmer som har været medlem af vores forening i 25, 40, 50, eller 60 år,
kan ved henvendelse til undertegnede få udleveret et diplom og nål på
vores forårsgeneralforsamling, som afholdes tirsdag den 8. april.
Følgende medlemmer har jubilæum i 2014
60 År - Willy Christensen indmeldt den 14. august 1954
60 År - Ove Thodberg indmeldt den 1. marts 1954
Stor tillykke til disse to.
Er der andre der mener, at have 25, 40, 50, 60 års jubilæum i 2014,
bedes i hurtigst muligt kontakte mig.
På bestyrelsens vegne
Jørgen Balser Jakobsen.
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Vi skal til det igen
Ja det er selvfølgelig hundetræningen
jeg tænker på. I denne tid hvor vi har vores bedste ven med den ene weekend efter
den anden, må de fleste af os nok sande, at
især med lydigheden går det ned af bakke.
Lad være med at ligge søvnløs over dette.
Vi skal gerne hjælpe med at løse nogle af
problemerne når vi kommer i gang med det
nye år.
Som sædvanligt lægges der ud med marktræning for stående hunde. Tag kontakt til
Jens Hvass hvis dette er noget for dig. Han
kan kontaktes på tlf. 50480949. Vi begynder
træningen søndag den 2. februar kl. 09.00,
hvor der startes med kaffe hos Jens. Prisen
vil ligeledes i år blive kr. 150 for de 3 første
gange, og derefter kr. 50 hver gang du møder op. Forventet afslutning en gang i april.
Men som nævnt kniber det ofte med lydighed, når vi har haft vovsen med på jagt nogle gange. Vi har forståeligt nok travlt med at
skyde når chancen byder sig, og har derfor
ikke fokus på vovsen, som det kunne være
klogt mange gange. Vi vil dog håbe I vil erkende det kunne hjælpe med nogle gange på

træningsbanen, og derfor vælge at møde op
til nogle skønne timer i selskab med ligesindede. For hundeførere som ikke kender os,
og derfor gerne vil høre lidt om hvad vi går
og pusler med af tanker ang. træningen, afholder vi et infomøde i Jægerhuset på Willy
Brandts vej i Aalborg. Dette møde bliver
tirsdag den 18. marts kl. 19.00. Alle er selvfølgelig velkomne.
Første træning vil foregå lørdag den 1.
marts kl. 10.00 på Aalborg hundecenter på
Voerbjergvej i Nørresundby. Vi træner 4 lørdage, og overgår derefter til aftentræning.
Tidligere har vi trænet tirsdag, men vil i år
forsøge at få tider onsdag i stedet for. Derfor kan vi ikke på nuværende tidspunkt sige
noget om hvilken aften det ender med bliver
vores træningsaften. Prisen for at deltage i
dressur/apporteringstræningen, incl. vildt til
træningen og bespisning til vores afslutning,
bliver igen kr. 500. Skulle du have spørgsmål kan jeg kontaktes på tlf. 40477418 eller
på mail ab2lichon@gmail.com
Brian Lichon
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Ølsmagning
i Jægerhuset
Den 12. november havde 17 tilmeldt
sig til øl smagning i jægerhuset,
Leon havde allieret sig med en erfaren øl entusiast som førte os vidt
omkring.
Det var en rigtig hyggelig aften hvor
vi blev præsenteret for øl vi aldrig
havde smagt og forhåbentlig heller
ikke gør igen, det blev endnu en
gang konstateret at ”smag og behag” er forskellig og der er noget
for alle. Foredragsholderen fortalte
rigtig godt om baggrunden for de øl
vi smagte, men en øl til kr. 54,- skal
godt nok være god!!

Vinsmagning
11. marts 2014
I lighed med tidligere år afholdes
der vinsmagning tirsdag d. 11 marts
2014 i Jægerhuset.

En rigtig god aften og bestemt heller
ikke dårlig stemning, specielt ikke
da der blev serveret en Carlsberg til
lige at runde aftenen af! Hvad kan
men ønske mere, øl, venner, god
stemning så godt gået Leon.

Der vil blive smagsprøver på forskellige vine fra et udvalgt land,
hvad det bliver er endnu ikke fastlagt, men vi forsøger at få Sydafrika
som tema, da vi endnu mangler dette
område.
Tilmelding til undertegnede, og det
bliver efter først til mølle princippet,
der kan være max. 40 deltagere, så
meld jer til hurtigt.
På bestyrelsens vegne
Jørgen Balser Jakobsen.
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Kom med din buk
årgang 2013
Traditionen tro bliver årets første klubaften sat i bukkens tegn. Som tidligere vil vi
gerne have du kommer med din buk/bukke
du har skudt på dansk jord i 2013. Det kan
selvfølgelig både være i bukkejagten, men
selvfølgelig også ham du evt. fik skudt i
efteråret. Vi længes efter at høre netop din
fortælling om hvordan det lykkedes dig at
komme til skudchance af ham. Skulle du
ligge inde med andre trofæer, som du gerne vil vise frem, skal du selvfølgelig også
være velkomne med disse, de indgår bare
ikke i konkurencen. Mon ikke også vi igen
får Morten fra Jægeren og Lystfiskeren til at
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finde et par ting vi kan overrække vinderne
af vore forskellige kategorier. Igen mødes
vi i Jægerhuset på Willy Brandts vej tirsdag
den 14. januar kl. 19.00. Foreningen vil ligeledes denne aften være vært ved et stykke
smørrebrød. Mød op med eller uden buk.
Det er altid skønt at høre om andres held og
dygtighed. Grundet bestilling af mad, er der
tilmelding til Brian på mail: a-o-j@live.dk
eller på tlf: 40477418.
					
Pbv. Brian Lichon

Kald på en gås

Vi havde inviteret Eric og Dennis fra DK
Waterfowl-Archery Import til at komme og
lære os noget om det at kalde på ænder, men
selvfølgelig også gæs, som der jo i tiden
bliver flere og flere af. Der er jo efterhånden rigtig mange af os, som på den ene eller
anden måde får muligheden for at komme
ud og prøve kræfter med det at lokke dem
på skudhold. Jeg ved godt, at vi ikke alle
har den samme tilgang til jagt, og at det ikke
er det samme vi stræber efter. Nogle har de
forskellige fællesjagter med det store sociale aspekt i højsæde, nogle lever og ånder
for det at komme ud med riflen efter buk,
eller hvad det nu måtte være. Men en ting
er helt sikkert, der er ikke mange jagtformer
der kan præstere lige så mange chancer for
skud til vildt som trækjagt efter ænder og
gæs, så skulle det da lige være en fasanjagt
på Sjælland.
Som det er med enhver jagtform, så kommer man ikke sovende til tingende. Når
vi snakker trækjagt efter ænder og gæs, er

både opstilling af lokkefugle, etablering af
skjul og ikke mindst kaldet efter fuglene af
afgørende betydning. Dette har jeg oplevet
til fulde. Min søn Lasse har alt den tid han
har været jæger, været fascineret af ande- og
gåsejagten, og har gjort meget i det at kalde. Der er dog ingen tvivl om, at efter hans
møde med Eric, og ikke mindst de filmklip
som der er lagt ud på youtube, har han efterhånden fået en helt anden forståelse for de
forskellige ”lyde” de forskellige arter kommer med. Efterfølgende har vi oplevet både
ænder og gæs, som ikke er et sekund i tvivl
om hvor de vil hen. Jeg kan kun håbe de fleste andre som deltog denne aften har fået et
lige så stort udbytte af aftenen som Lasse og
jeg. Der skal nemlig ingen tvivl være om, at
det har været en af de største succeer vi har
haft i rigtig mange år, hvis vi ser på antallet
af fremmødte.
Tak til Eric og Dennis

Brian Lichon
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Genladning
Foreningen har været ude for at supplere
vores genladningsudstyr. Vi har købt nyt
RCBS fænghætteværktøj, Samt ny krudt
dispenser, så det nu kommer til at gå meget
nemmere og hurtigere. Desuden er krudtdispenseren meget mere præcis end den
gamle vægt. På skydebanen vil der fremover
være en kornograf til rådighed, så vi kan få
målt hastighederne på vores hjemmelavede
ammunition. Har du lyst til at få vores nye
grej demonstreret, vil jeg være tilstede på
vore foreningsaftener i det nye år. Men du er
også velkommen til at ringe til mig, så kan
vi mødes og lade og udveksle erfaringer.
Rene Andersen
Mobil 22446222

Fisketur 5. april
2014

Lørdag d. 5. april 2014 afholdes den årlige fisketur igen fra Hirtshals.
Turen bliver igen med skibet Michael
Frank og foregår fra kl. 06,00 til 16,00
Prisen bliver kr. 500,00, og tilmelding
til undertegnede.
På bestyrelsens vegne
Jørgen Balser Jakobsen.

Vi lader dem få fred ude i naturen
og ønsker alle en glædelig jul
og et træfsikkert nytår

10

Det går ufattelig godt...
i St. Restrup skov
Pürsch jagten 2013 var på mange måder en
anderledes pürsch, dels blev bukkene skudt
tidligt og sent i perioden og dels var de områder der tidligere år har givet godt, meget
stille, endvidere er der i år skudt flere gode
bukke. Det blev til 8 bukke i løbet af pürsch
perioden samt konstatering af at vi har kronvildt i skoven, der blev observeret flere dyr i
løbet af perioden, 12 ender, 8 ender 4 ender
samt hind.
Vi har derfor i år udbudt pürsch perioden til
også at omfatte hjort, dog min. 9 ender og
kun 3 dage efter fællesjagt.
Fællesjagterne er i gang første jagt var d.
5.oktober, hvor vi igen havde oplevelsen af
at have hare på paraden, Jørgen B. var jagtleder efter en rigtig god dag i skoven hvor
der blev leveret 2 hare, 2 dyr, (buk) og 2 ræv
kunne vi slutte dagen i strålende solskin.
Sidste jagt var vi 38 deltagerer og der blev
nedlagt 9 snepper, 4 dyr 2 ræve 2 høner og
en kok samt en due af ukendt oprindelse,
en helt fantastisk dag med god stemning og
mange oplevelse, i ved med 9 snepper lyder
det sommetider som om at krigen er startet.
Vi har i forlængelse af vores henvendelse
fra Bent i skoven afholdt en trampjagt i område 8 men antallet af harer var ikke som
forventet. Det blev set/skudt til 1 harer men
som alle ved så er der også meget plads ved
siden af.
Det er i øvrigt muligt at se beskrivelse og
billeder af aktiviteterne på vores hjemmeside A-O-J.dk og på facebook.
Tak til alle jer som er med til at vi har et godt
jagtområde, jagtleder, hjælper, foderudvalg,
fasanudsætter etc.
Ellers vil jeg bare sige god jagt / knæk og
bræk til jer alle.
Søren Christensen
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Jagten i Kollerup Plantage
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Vores første sæson i Kollerup Plantage er nu
godt i gang. Vi har på nuværende tidspunkt
afholdt 3 jagter i plantagen. Vi har tilladelse til at afholde 3 traditionelle hagljagter og
3 riffeljagter. Vi har valgt at skifte mellem
hagljagt og riffeljagt. Vi har nu afholdt 2
hagljagter og 1 riffeljagt.
Første drivjagt foregik 6. oktober. En meget
fin dag, hvor vi startede med et par skovsåter.
Disse viste sig ikke rigtig at indeholde noget
vildt, sikkert fordi der var et fortrinligt vejr.
Derfor henlagde Henning de efterfølgende
såter til de åbne arealer vi har i det nordlige
og vestlige af vores terræn. Dette gav med
det samme resultat. Her stødte vi i alle såter
både råvildt, dåvildt og kronvildt. Et skønt
syn med tanke på at vi næste gang skulle
ud at sidde med riffel, og selvfølgelig også
i disse områder. Jeg stod for afholdelsen af
vores første trykjagt som foregik 2. november. Vi havde aftalt at de som skulle ud at
sidde om formiddagen, skulle være på plads
ved solopgang, for at drage nytte af dyrenes
naturlige vandring. Jeg var en af disse, og
indtog selvfølgelig min plads med store forventninger. De 5 drivere ville begynde deres
færden i stykkerne ca ½ time efter solopgang. Det blev en lang formiddag for mig.
Jeg havde fornøjelsen af at se en hare, og jeg
hørte kun et skud. Dette var ikke med til at
gøre humøret bedre. Jeg var heldigvis en af
de få, som ikke havde oplevet noget særligt.
De fleste havde set flere af de jagtbare hjortearter, nogle havde endda også noget der
lignede en spinkel chance, som de undlod

at spille på, og så var der jo lige ham som
udnyttede den chance han fik, og væltede en
rå. Rigtig mange havde dåvildtet på skudhold, og havde de ikke været fredet, havde
vi nok fået vores kvote på 5 stykker dåvildt
skudt op. Eftermiddagen gav ikke den store
bevægelse i vildtet, og de få skudchancer
der var, gav desværre ikke vildt til paraden.
Det gjorde dog et par af driverne denne eftermiddag, da der var en del snepper i skoven denne dag. Så alt i alt endte paraden på
2 snepper og et stykke råvildt.
23. november blev den anden drivjagt så afholdt. En dag med flot vejr som kun kunne
give gode oplevelser. Igen var det Henning
som var jagtleder. Atter blev der fremvist
pænt med vildt. Der blev set en hel del råvildt, noget dåvildt, nogle harer, men intet
kronvildt denne dag. Ligeledes gjorde snepperne sig bemærkede ved ikke at være der i
nævneværdige mængder. En dag med flere
chancer til vildt, end paraden vidner om.
Der lå 1 hare og 2 stykker råvildt da dagen
var omme. Der var yderligere eftersøgning
efter en ræv og et stykke råvildt, dog uden
resultat. Næste gang vi skal af sted, er 15.
december, hvor vi igen holder trykjagt.
Denne gang har vi så også lov til at skyde
dåvildt, hvilket lover godt, da vi alle gange har set pænt med dåvildt. Et spændende
område med mange udfordringer både til
jagtledere og specielt til drivere.
Brian Lichon

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 måneder 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. 11. februar kl. 19.30-2014 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. 11. februar 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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Grav-let Rævesnu..... hurtig

nedgravning af rævegrave i lukkede
plastdrænrør.
Ø 200mm - 20 meter pr. rulle.
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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
14
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Returadresse:
Benny Sørensen
Hedeageren 24
9230 Svenstrup

Bornaghi 12/70 28 gr.
str. 3-4-5-6
1 æske 25 stk. 79,Ta 10 æsker 699.- spar 100.-

Bornaghi 12/70 36 gr.
str. 1-2-3-4-5
1 æske 25 stk. 99.Ta 10 æsker 899.- spar 100.-

Bornaghi 12/70 32 gr.
str. 1-2-3-4-5
1 æske 25 stk. 89.Ta 10 æsker 799.- spar 100.-

Bornaghi 12/76 28 gr.
str. 1-3-5
1 æske 25 stk. 119.Ta 10 æsker 999,- spar 190.-

Aalborg:

Bornaghi 20/70 25 gr.
str. 3-4-5
1 æske 25 stk. 99.Ta 10 æsker 899,- spar 100.-

Brønderslev:

Markedsvej 136, 9700 Brønderslev, Tlf.: 96450300

www.solografisk.dk

Gugvej 138, 9210 Aalborg SØ, Tlf.: 96330300

