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Formanden
har ordet
Vi nærmer os med 
hastige skridt jul og 
nytår, og således af-
slutningen på en del 
af vore jagtbare arter, 
men samtidig kan vi 
glæde os over at der 
stadig er en del at gå 
ud i naturen efter i ja-
nuar måned også, in-
den jagtsæsonen som sådan er slut.
Vi er rigtig godt i gang både i St. Restrup 
og Kollerup Plantage, men mangler i skri-
vende stund stadig 3 jagter i begge kon-
sortier.
Brian og undertegnede har deltaget i et 
formandsmøde på Lundbæk Landbrugs-
skole, hvor der var orientering fra formand 
Claus Lind Christensen omkring det nye 
Naturens Hus, samt om kommunikation 
fra forbund til medlemmerne, og hvilke 
virkemidler der kan bruges. I den forbin-
delse vil jeg gerne opfordre til at komme 
med indput til bestyrelsen hvis I mener at 
vores forening kan gøre noget anderledes 
og bedre end det gøres på nuværende tids-
punkt. Vi har i foreningen oprettet nyheds-
brev og hjemmeside samt Facebookside og 
lægger løbende informationer ud på alle 3 
medier, vi ved godt at ikke alle er på inter-
net, og de som ikke er med der får jo Om-
egnsjægeren 4 gange om året, vel vidende 
at ”nyheder” kan være nogen tid gammel 
når I modtager vore foreningsblad.
Jeg vil afslutte 2014 med at ønske alle 
medlemmer og deres familier en rigtig god 
jul, samt et godt og lykkebringende nytår.

Jørgen Balser Jakobsen.
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Ny jægerjagt på Kytterne

For første gang i de år vi har afholdt denne 
rundvisning på Kytterne var vejret faktisk 
nogenlunde med os.
Vi havde ikke vind fra vest, som er det bed-
ste, men alligevel var der en nogenlunde 
vandstand i fjorden.
Der var til gengæld i år knap så stor lyst til 
at deltage i rundvisningen som vi tidligere 
har oplevet. Der var 8 tilmeldte, og sørme 

om ikke alle mødte op. Efter den traditionel-
le snak om det historiske omkring Kytterne 
begav vi os ud på selve rundvisningen.

Efter jagten blev paraden gjort klar, 1 bek-
kasin 2 krikænder og en pibeand. 

Billede af Ole Libak.

Omegnsjægeren ønsker
alle medlemmer og sponsorer

en glædelig jul og godt nytår.

Tak for i år
- på gensyn 2015

    Redaktionen
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Havjagt 17. januar 2015

Aalborg og Omegns jagtforening vil I år 
prøve noget nyt. Vi har charteret skibet 
Seadog lørdag den 17 januar 2015 til hav-
jagt. Seadog er et moderne passagerfartøj 
godkendt af Søfartsstyrelsen til sejlads med 
maksimalt 12 passagerer (www.seadog.
dk). Ved havjagt kan der maksimalt være 8 
personer der skyder på en gang pga. sikker-
heden. Ved flere jægere laver vi en turnus 
ordning. 
Vi sejler fra Frederikshavn om morgenen kl. 
8:30. Turen er planlagt til 6 timer, så husk 
madpakke på dagen. Seadog ligger på Hirs-
holmbådens plads i Frederikshavn havn. 
Pier 5 hedder det, en sidemole til Fiskeri-
havnsgade. Når vi nærmer os turen, vil der 
komme mere information ang. vejret.

Vi forsøger at jagte dykænder, nærmere ed-
derfugl, sortand, fløjsand, og muligvis andre 
dykænder. 
Prisen bliver kr.400,00.pr deltager og tilmel-
ding til undertegnede på benny@vejlgaard.
org. Tilmelding er først til mølle princippet. 

På bestyrelsens vegne

Benny Vejlgaard
Tlf. 22917713
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Reguleringsjagt
I september måned modtog jagtforeningen 
en indbydelse til reguleringsjagt i Aalborg 
kommune.
Formålet var at regulerer råvildt i et par af 
de kommunale skove som tilhører Aalborg 
kommune og som er bæredygtigheds certifi-
ceret. Kommunen havde i et tilsyn af områ-
derne fået en påtale som gik på vildtskader 
pga. råvildt.
Der var til jagten indbudt erfarende 2 jæge-
re fra hver forening i Aalborg kommune og 
næsten alle foreninger var der, jeg har hørt 
at kun 4 foreninger ikke sendte deltagerer. 
Vi var ca. 30 deltagerer. 
Jagten var bestemt til Billeskoven i Godt-
håb og Hasserisskoven, mellem Aalborg og 
Nørreholm, jagten var planlagt til d. 13.no-
vember 2014 kl. 08.30 med mødested i info 
huset i ådalen, Over kæret
Det var Jørgen Balser og undertegnede som 
havde fået æren af at deltage i jagten som 
vi havde diskuteret i længerer tid pga. den 
form som der var fastlagt af kommunen. 
Der måtte udelukkende skydes råvildt og 
det var uden hunde men med en driverkæde 
og skyttekæder (for- og sideposter)
Til jagten deltog schweisshundeføre, men 
kun til eftersøgning af anskudt vildt.

Jagten i Billeskoven blev delt i 2 såter, en 
syd for asfaltvejen og en nord for og det gav 
et dyr i begge såter, vi havde rigtig mange 
dyr oppe at løbe, men et rigtig pres på vild-
tet er ikke rigtig muligt i et område hvor dy-
rene er fortrolige med publikum og vi ikke 
anvender hunde, men alligevel blev det rig-
tig spændende da alle havde observeret dyr.
Efter frokost var det så Hasserisskoven, et 
rigtig spændende område der bød på obser-
vationer allerede da vi gik på plads. Såten 
var en rigtig lang såt, men kun nogle få 
hundrede meter bred, vi blev sat af på forud 
afmærkede pladser, de fleste af os som side 
poster og nogle ganske få til at stå for. Også 
her var der rigtig mange observationer, men 
dyrene havde rigtig god tid til at kikke skyt-
terne ud og finde hullerne.
Det blev dog til 4 dyr i denne såt overvejen-
de skudt af driverkæden inde i såten.
Dagens sidste såt var et lille stykke skov op 
mod det lange stykke, også her var der mær-
ket af på forhånd og igen med sideposter og 
nogle som stod for.
Der var naturligvis råvildt i såten (Også ræv, 
sneppen og fasanen der men ikke jagtbar) 
20 m. foran mig stod 3 dyr, men desværre 
med driverkæden på den anden side og ud 
ville de ikke, de vælger så at gå ud ved en 
side post som skyder klart forbi (eget ud-
sagn) fantastisk at der kan være schweiss i 
første leje når den er forbi skudt!! (Godt at 
Klaus Godiksen iværksatte eftersøgningen) 
i øvrigt en rigtig fin planlægning og gen-
nemførelse af jagten som han havde helt 
styr på!!
Vildtparaden blev gennemført ved infohuset 
hvor jeg jo kunne ”nøjes” med dyrets død, 
nå ja så fik de lige et par nummerer ekstra, 
de skulle jo ikke slippe for billig!!
Tak for en god dag, selv om alle ikke nåde 
til bage til vildtparaden (JKF møde i Lund-
bæk og eftersøgning af ikke ramt vildt)

Søren Christensen

   

  

Dagens program var:
Kl. 08.30
Servering af morgenkaffe i
infohuset (med kommunen som vært)
Kl. 09.00
Jagtparole og jagtvelkomst

Kl. 09.15
Kørsel til Billeskoven i Godthåb

Kl. 12.00
Madpakker i infohuset med
frokostsignal

Kl. 13.00
Kørsel til Hasseris skoven

Kl. 15.30
Vildtparade i infohuset
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Hej alle – nu er sæsonen godt i gang, og rig-
tigt mange har købt jagtkort til henholdsvis 
Kytterne og Nørholm.
Jeg håber at der er godt med ænder og gæs, 
jeg har allerede hørt at en del jægere, har 
været heldige.
Men jeg kunne rigtigt godt tænke mig, at 
høre om netop din/dine oplevelser på Kyt-
terne eller fra Nørholm enge.

Så skriv til mig og medsend gerne et par bil-
leder, så vil jeg sørge for at det kommer i 
næste blad, (marts nr.)og på hjemmesiden.

På vegne af bestyrelsen
Benny Sørensen

Email: bes-fb@aalborg.dk
Tlf. 28404542

Kytterne og Nørholm

Billede: Solnedgang over kytteren (af Johnny Jensen)
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Rundt om St. Restrup skov
Så er fællesjagterne i St. Restrup godt i 
gang, vi har pt. afholdt 3 fællesjagter og jeg 
havde optimistisk, forventet at vi på jagt 3 
skulle have en tangering af vores tidligere 
rekord med 20 dyr da vi efter jagt 2 allerede 
var på 17 dyr, men netop denne dag hav-
de dyrene valgt at være andre steder, vi så 
dem men ikke så det var forsvarligt at af-
give skud. (Positiv, ingen eftersøgninger) 
det blev dog til 8 snepper, ræve og due det 
har bestemt været indtil nu godt jagt år. Jeg 
tror da også at det vil lykkedes, ja måske al-
lerede d. 7. december hvor Poul skal være 
jagtleder (er der nogen som kender skoven, 
så er det ham)
Der traditionen tro, julejagt d. 27.december 
hvor Leon og Leif har lovet at stå for ma-

den, så det kan jo kun blive godt. Dejlig at 
der altid er nogen der melder sig, når der er 
behov for frivillig arbejdskraft.
I forbindelse med vores patrongæt har Jæ-
ger & lystfiskeren igen i år været gavmilde, 
vi havde Emil (Ny mand hos Jæger & Lyst-
fiskeren) med i skoven på vores 2 jagt, godt 
i tog godt imod ham! 
Fortsat ”Knæk og bræk” til jer alle og glæ-
delig jul samt godt nytår til jer alle.
Ses i skoven

Søren Christensen  

PS. Skulle nogen mangle et gammelt køle-
skab, så har vi fundet det. (i skoven) Vi har 
kørt det på fyldpladsen. Underligt sted at 
opbevare det!!

Kom med din buk
Som tidligere år er første klubaften tildelt 
navnet ”kom med din buk”. Det indikerer 
selvfølgelig at det drejer sig om en aften 
med mange flotte og sjove opsatser. Du 
skal bare finde dine bukke frem, som du har 
skudt i Danmark i 2014 og tage dem med 
denne aften. Det er tirsdag den 13. januar 
kl. 19.00, og det foregår i Jægerhuset på 
Willy Brandts Vej. Vi vil selvfølgelig meget 
gerne se dine bukke samt høre dine histo-
rier bag trofæerne. Alle størrelser  er selv-
følgelig meget velkomne, det gælder også 
hende/ham som kommer med dem. Vi vil 
også i år finde vinderen i følgende kate-
gorier, som vil få tildelt en fin præmie fra 
Jægeren og Lystfiskeren, største – mindste 
– pæneste og mest særprægede. For at del-
tage i kategorien – mindste – skal opsatsen 
have rosenkranse. Skulle du have andre fine 
trofæer, som du gerne vil fortælle om, skal 
de selvfølgelig være meget velkomne. Alle 
er velkomne denne aften, men tilmelding er 
nødvendig da foreningen vil være vært ved 
et stykke smørrebrød. Tilmelding til Brian 
på mail. a-o-j@live.dk eller tlf. 40477418.

På bestyrelsens vegne 
Brian Lichon
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Hundetræning årgang 2015
Vi indbyder atter til hundetræning i for-
eningsregi. Det første som løber af stabelen 
er selvfølgelig marktræningen, som starter 
den 7. februar kl. 09.00. Træningen forven-
tes at stoppe medio april. Tilmelding og 
spørgsmål til Jens Hvass på tlf. 50480949. 
Mødested oplyses af Jens ved tilmelding. 
Prisen er atter kr. 150 for de første 3 gange, 
og derefter kr. 50 hver gang du møder op.
Opstartskursus for nye hundeejere: Et nyt 
tiltag i foreningen, se omtale andet steds i 
bladet.
Lydigheds-/apporteringskursus: Her starter 
vi i år med en info-/teoriaften i Jægerhuset 
på Willy Brandtsvej tirsdag den 3. marts kl. 
19.00. Her vil vi tage en snak om hvad vi 

vil træne i samt sætte ansigt på trænerne. Vi 
vil ligeledes specielt for nye og urutinerede 
hundeførere, tage en teorisnak ang. hunde-
træning. Selve træningen starter søndag den 
8. marts kl. 10.00 på arealerne på Voerbjerg-
vej. Onsdag den 1. april går vi over til aften-
stræning, som starter kl. 19.00. Vi forventer 
at slutte i starten af juni. Prisen på kr. 500 
dækker som sædvanligt både vildt til træ-
ningen og bespisningen til vores afslutning. 
Tilmelding og spørgsmål til Mie på mail. 
mbv@telenor.dk eller tlf. 60506163 eller 
Brian på mail: a-o-j@live.dk

På udvalgets vegne
Brian Lichon

Jagthundetræning
Vintertræning for nye og lidt øvede 
jagthunde i 2015. 
Som noget nyt starter vi op med hun-
detræning før lydighedstræningen 
starter i marts måned. 
Meningen med kurset er at gøre din 
jagthund bedre klar til at modtage 
den fælles lydighedstræning. 
Kursus består af 4 lektioner med en 
blanding af teori og praksis. 
I vil få udleveret diverse materialer i 
forbindelse med kursusforløbet. 

Deltagere:
Hunde i alderen ca. 6-14 mdr. 
Tidspunkt:
Søndag den 1/02 –8/2-15/2-22/2 alle 
dage kl. 9.30 
Sted:
Aalborg Hundecenter i Lindholm 
Tilmelding:
Elmengaard@gmail.com 

Ved tilmelding send mig en
e.mail, og I vil få tilsendt en tilmel-
dingsblanket. 
Pris for kurset er kr. 150.- incl. kaffe. 

Benny Elmengaard 
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Kort nyt !
Nyhedsbrev
Som nogle af jer sikkert har set, har man 
mulighed for at tilmelde sig vores nyheds-
brev på hjemmesiden. Det er jo den mu-
lighed vi har for at komme i kontakt med 
jer, hvis vi har nogle vigtige informationer, 
som ikke lige kan vente til næste blad, el-
ler bare lige sende jer en lille reminder om 
et arrangement. Vi har nu ca. 125 tilmeldte 
til denne service. Der er ingen garanti for at 
alle er medlemmer af foreningen, men det 
er selvfølgelig heller ikke nogen betingelse. 
Da vi anser denne mulighed for at komme 
i kontakt med jer hurtigt som meget vigtig, 
vil vi selvfølgelig gerne have flere med på 
maillisten, og med over 500 medlemmer må 
der være flere der kunne være interesseret i 
denne service. Derfor har Leif Tranholm fra 
Slagter Ole udlovet 2 gavekort. Det første på 
kr. 200 bliver udtrukket blandt de tilmeldte 
når vi når 200 tilmeldte, og det andet på kr. 
250 bliver udtrukket blandt de tilmeldte når 
vi når 250 tilmeldte. Du kan enten tilmel-
de dig på hjemmesiden, eller sende Benny 
Vejlgaard en mail på  benny@vejlgaard.org  
Ligeledes vil vores kasserer meget gerne 
have jeres mail-addr samt telefonnummer, 
så han ligeledes hurtigt kan komme i kon-
takt med jer.
Dette sendes på mail til hedeageren@gmail.
com  

Pbv Brian Lichon

Vinaften 2015
De sidste par har der været arrangeret vins-
magning på en af vores klubaftner og det 
har været en stor succes så vi har besluttet 
at forsøge igen!! Nogle af de professionelle 
vinfirmaer tilbyder ofte at afholde sådanne 
aftner, så vi vil prøve om det er muligt at 
få Skovgaards Vin til at komme d. 10.marts 
2015 og præsenterer nogle af deres vine.
Aftalen er pt. ikke helt på plads men jeg ar-
bejder på det, så sæt allerede nu et kryds i 
din kalender, hvis aftalen svigter så må vi 
prøve en anden.
Jeg har deltaget i deres vinaften med rig-
tig gode vine, som det var muligt at købe 
sidst på aftenen, desværre er de ved at være 

drukket, så jeg vil gerne igen. Hold øje med 
hjemmesiden for nærmere information om 
d. 10.marts 2015  (det er ganske vist)    

Hygiejnekursus
Flere og flere tager på jagt i udlandet, og 
rigtig mange er begyndt at tage til Tyskland. 
Da der mange steder i Tyskland er krav om 
bevis for at man har deltaget i et sådan kur-
sus, er der kommet flere henvendelser om 
muligheden for, at foreningen vil gentage 
succesen med afholdelse af sådan et kursus. 
Dette har vi selvfølgelig taget til efterret-
ning, som det hedder og indbyder derfor til 
kursus  den 24. marts kl. 18.00 i Jægerhuset 
på Willy Brandtsvej. Er du i tvivl om hvad 
kurset indeholder, kan jeg henvise til DJ´s 
hjemmeside, hvor man kan se en beskrivel-
se af kursusindholdet. Kunne du have lyst 
til at deltage, skal du sende mig en mail 
(a-o-j@live.dk )med navn, addr, telefonnr. 
Til kurset skal du huske at medbringe jagt-
tegn, da id-nummeret på jagttegnet bruges 
til registrering af hvem der deltager på kur-
set, og det er det nummer der bruges ved ud-
fyldelse af kursusbeviset. Der er plads til 25 
deltagere, og det vil selvfølgelig blive efter 
først til mølle-princippet. Jeg giver besked 
tilbage, med hensyn til om du er med, el-
ler du er på venteliste. Prisen for deltagel-
sen er kr. 300, og de skal være overført til 
foreningens konto  reg. Nr 9280 kontonr. 
4565789339 senest 1. marts. Pladser som 
ikke er betalt til tiden, bliver besat med folk 
fra ventelisten.

Pbv Brian Lichon

Fisketur 2015
Vi afholder i 2015 vores årlige fisketur på 
havet lørdag d. 18 April.
Det er en tur fra Hirtshals kl. 6,00 til 16,00, 
og det foregår med skibet Michael Frank, og 
der er plads til 23 deltagere, og tilmelding er 
efter først til mølle princippet, og tilmelding 
sker til undertegnede.

Jørgen Balser Jakobsen.
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Statusrapport!
Som I tidligere har kunnet læse her i bladet, 
blev der skudt 8 bukke i plantagen. Vi er nu 
kommet i gang med efterårets jagter, og har 
afholdt de 3 første, som var hagljagter. Når 
I læser disse linjer, har vi også afholdt vores 
4. jagt, den første af 3 trykjagter med riffel. 
Vi lagde fint ud med en dag, hvor vi så mas-
ser af råvildt, og fik 5 stk på paraden. Der-
udover blev der skudt en sneppe og 2 harer. 
Anden jagt gav 3 stykker råvildt, en sneppe 
og en hare, og vi så faktisk ikke specielt me-
get råvildt denne dag. Så var vi kommet til 
jagten i november, og dagen forinden havde 
vi haft ganske pænt med snepper i St. Re-
strup Skov, så forventningerne var store, da 
terrænet i Kollerup faktisk er et noget bedre 
sneppeland. Dette var snepperne ikke klar 
over. Der var nogenlunde med snepper, men 
de var ikke nemme, så på trods af flere for-
søg, blev det ved den ene. Igen var der lidt 
råvildt til os, denne gang 2 stykker og så lige 
en fasanhøne.
Her i efteråret har det jo været tilladt for an-
partshaverne, at tage på anstandsjagt efter 
jagtbart vildt. I oktober var det jo så råvild-
tet, i november kom kronvildtet med, og i 
december yderligere dåvildtet. I skrivende 
stund er der kun blevet skudt en rå på disse 
anstandsjagter. Flere har haft gode chancer 
til råvildt, men har valgt at gemme disse til 
vore fællesjagter. Der er nogle stykker som 

har haft kronvildt i kikkerten, men chancen 
var ikke optimal, hvorfor kuglen ikke er ble-
vet sluppet. Denne holdning er meget pris-
værdig, og med god tålmodighed kommer 
der nok en ny chance.
Dåvildtet kommer som sagt først med i de-
cember måned, og da vi har første trykjagt 
6. december, er der ikke blevet drevet jagt 
på dette før i denne sæson. Vi laver 2 drev 
på en sådan trykjagt, et om formiddagen, 
hvor der typisk går 5-6 mand rundt i et for-
udbestemt område, medens de resterende 
sidder i stiger, tårne og på opmærkede bak-
ketoppe, og et lignende om eftermiddagen. 
Vi har igen en trykjagt den 28. december og 
den 24. januar. På de to jagter i december 
har vi jo hele paletten fuld, når vi tænker på 
jagtbart vildt, så spændende bliver det. Der 
er i år blevet tildelt konsortiet en uges jagt 
på en fuldskuffel dåhjort. Denne jagt falder 
fra 1. til 7. januar. Chancerne for at skyde 
en sådan er desværre blevet lidt mindre, da 
vi på vores første jagt fandt en død dåhjort. 
På trods af dette er der stadig en mulighed 
for at få en hjort på kornet, da der yderli-
gere er blevet set min. 2 andre fuldskufler 
i plantagen. I kan jo følge udviklingen på 
vores hjemmeside, hvor der bliver bragt bil-
leder og historier fra såvel St. Restrup som 
Kollerup.
   Brian

Kollerup Plantage
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RævegraveGrav-let Rævesnu..... hurtig
nedgravning af rævegrave i lukkede
plastdrænrør.
Ø 200mm - 20 meter pr. rulle.

Rorgross_2x27  02/03/09  14:15  Side 1

Alle som har jubilæum i Aalborg og Omegns Jagt-
forening, kan hvis det ønskes få udleveret et diplom 
og en dertil hørende nål, det kræver bare at du hen-
vender dig til undertegnede senest d.1 Marts, og ud-
delingen finder sted på forårsgeneralforsamlingen 
tirsdag d. 14 april.

Herunder liste over de som vi har data på i vores 
kartotek, men er der andre som mener at de også har 
jubilæum hører vi gerne fra jer, og vi vil selvfølgelig 
følge op på dette.

25 år:   
Finn Henriksen, Leharparken 50, 9200 Aalborg SV
Peter Østkjær Jensen, Sønder Tranders Vej 160, 9260 Gistrup
Carsten Juul-Andersen, Risbøgevej 2, 8220 Brabrand
Lars Larsen, Vangen 3, Gudumholm, 9280 Storvorde
Jan Sulkjær, Fælledparken 16, 9280 Storvorde
Bruno Sørensen, Hornum Søvej 12, Sørup, 9530 Støvring
     
40 år:   
Henning Christensen, Ranunkelvej 21, 9230 Svenstrup
Bent Frøstrup, Stråtaget 6, 9380 Vestbjerg
Carlo Ry, Hyldemorvej 36, 9230 Svenstrup
Karl Henrik Woldum, Østergade 44, 9440 Aabybro

Jørgen Balser Jakobsen.

Jubilarer i 2015



14

Tlf.: 7022 4142 - www.solografisk.dk

10

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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tryksager
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banner

flag
t-shirts firmagaver
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roll Up

dtp

bogbinderi arbejdstøj

Bøgildsmindevej 1 - 9400 Nørresundby
Telefon 7022 4142
www.solografisk.dk
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Returadresse:
Benny Sørensen
Hedeageren 24
9230 Svenstrup
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Bornaghi 12/70 28 gr.
str. 3-4-5-6
1 æske 25 stk. 79,-
Ta 10 æsker 699.- spar 100.-

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

Aalborg:
Gugvej 138, 9210 Aalborg SØ, Tlf.: 96330300

Brønderslev:
Markedsvej 136, 9700 Brønderslev, Tlf.: 96450300

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

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

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


