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Formanden
har ordet
Nu sidder jeg her på
den efter kalenderen
første forårsdag og
skriver dette indlæg,
og glæder mig allerede
til at vi ”lige straks”
skal på bukkejagt igen.
Efter en fantastisk sæson i St Restrup med
meget råvildt, og Kollerup plantage på linie med sidste år, kan
man kun være tilfreds med den netop afsluttede sæson, med stor tak til de som var
med til at planlægge og afvikle dette, der
skal lyde en stor tak til alle som har givet
en hånd med, det være sig jagter, hundearbejde eller andre arrangementer som er
afviklet i foreningen.
Vi er i foreningen på udkik efter et areal
mere som kan laves til foreningsjagter eller et nyt konsortie, så hvis I kommer undervejs med noget er I meget velkomne til
at kontakte en fra bestyrelsen.
Vi har deltaget i årets møde i Jægerråd
Aalborg ( det tidligere JKF ) hvor der var
indstilling af delegerede til årets repræsentantskabsmøde, Aalborg kommune havde 7 delegerede, og vores forening bliver
repræsenteret af undertegnede samt min
bedre halvdel Gitte. De indstillede skulle
så endelig godkendes på årets kredsmøde,
som blev afholdt 28 februar, og alle indstillinger blev taget til efterretning.
Husk nu at komme ud og få indskudt jeres jagtrifler på et af vores arrangementer
i Hvorup inden den nye bukkesæson, det
skylder vi både os selv, men ikke mindst
vildtet, der jo helst ikke skal have en chance når vi først har besluttet os til at afgive
skuddet.
Med ønsket om et rigtig godt forår til jer
og jeres familier samt en god bukkejagt vil
jeg afslutte dette indlæg.
Jørgen Balser Jakobsen.

Forsidefoto:
Benny Sørensen
Deadline:
Nr. 2 - 1. juni

Forventet udsendelse:
16. juni
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Havjagt - januar 2015

Aalborg og Omegns jagtforening arrangerede vi en tur på havjagt efter dykænder i januar 2015. Vi havde charteret skibet Seadog
lørdag den 17 januar 2015 til havjagt. Dette
var weekenden efter de to storme Dagmar
og Egon. Vejret så meget lovende ud, men
desværre i løbet af fredagen slog vejret om
og der kom 12 m/s vind fra syd, der gjorde
det umuligt at få en god og sikker havjagt.
Derfor var vi nødsaget til at aflyse turen.

Vi forsøger dog i gen i næste sæson og denne gang er planen at tage af sted i oktober
hvor vejret forhåbentlig arter sig lidt bedre.
Der kommer mere information efter sommerferien.
På bestyrelsens vegne
Benny Vejlgaard
Tlf. 22917713

Havfisketur 2015

Lørdag d. 18 April afholder Aalborg og Omegns
Jagtforening den årlige havfisketur.
Det er en 10 timers tur med afgang kl. 6,00 og
hjemkomst kl. 16,00.
Vi sejler ud fra Hirtshals, med det gode skib
Michael Franck, hvor der er plads til 23 deltagere,
og der er på nuværende tidspunkt stadig nogle får
ledige pladser.
Prisen for denne herlige oplevelse er kr. 500,00, og
tilmelding til undertegnede.
Jørgen Balser jakobsen.
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Beretning for jagtåret
2014/15 i St Restrup skov
Jagtåret 14/15 er slut. Vi har i de sidste år
haft en tendens til at vi har haft en stadig
stigende udbytte af vores jagter i 2012 havde vi i alt 45 stykker vildt på udbyttelisten,
2013 blev det til 57 stykker vildt, der var
formentlig heller ikke mange som havde
forventet at denne stigning af vildtudbyttet ville fortsætte men i 2014 blev det til
63 stykker vildt fordelt med 53 på fællesjagterne og 10 bukke i pürschen. Det helt
fantastiske er at vi faktisk fik 29 stk. rå vildt
mod tidligere 20 til gengæld blev det kun
til 3 fasaner hvor vi før har haft 9 – 15 på
udbyttelisten, vi må konstaterer at det ikke
nødvendigvis giver god fasanjagt at udsætte
fasaner men det at vi bør ”så når vi vil høste” er vel også grund nok for at fortsætte
med udsætning af fasaner. Helt præcis blev
det til 1 due, 29 råvildt, 21 snepper, 5 ræve,
4 harer og 3 fasaner.
Vi har i forbindelse med anpartstegningen
sagt farvel til 4 tidligere anpartshavere.
I januar mistede vi Poul Horsdal som døde
efter alvorlig sygdom (ære være hans minde) og Lasse Lichon, Søren Thornson og
Thomas Jensen har valgt at søge nye udfordringer, det har givet plads til 4 nye som har
ventet længe på at få lov til at deltage på
vores jagter, så velkommen til Jørgen Hedegaard, Henning Pedersen og Benny Vejlgaard, Finn S. Pedersen. Jeg håber i vil føle
jer velkommen og må nyde jagten, lige så
meget som os andre.
Vi har i lighed med tidligere år udsat voksen
fasaner i skoven (100 høner + 10 kokke) det
vil jeg opfordre til at vi fortsætter med, lige
som jeg mener at vi skal fodre i skoven alt
det vi magter speciel i den periode hvor vi
udsætter fasaner. Det er rigtig vanskeligt at
finde medlemmer til foderudvalget, jeg vil
derfor gerne stille et forslag til omkostnings
tilskud til medlemmerne i udvalget så det
ikke bliver pga. økonomiske årsager at der
ikke er flere i udvalget.
Arbejdsdagene gik rigtig godt, en del har
fået øje på Leif Tranholms Ungarske Gullas
suppe så det var ikke et problem at få sko-

ven gjort klar til jagt. Også rundturen i skoven foregik i hyggelig stemning. Vi må dog
også konstaterer at selv om vi forsøger at
tilrettelægge jagten så sikker så muligt, alle
udviser omhu og årvågenhed, kan det gå
galt alligevel. Vi havde desværre en jæger
der blev ramt af hagl på en af vores jagter,
dog ikke alvorligt men det bør dog medføre
at vi forsøger at stramme op på sikkerheden
i forbindelse med vores fællesjagter, vi arbejder pt. I bestyrelsen på nogle tiltag som
kan være med til at højne sikkerheden på
vores jagter.
Ellers har jeg kun tilbage at sige tak for et
forrygende jagt år både socialt og jagtmæssig, tak for indsatsen til vores kasser Per
Haugaard for et sublimt stykke arbejde, tak
til foderudvalg, tak til Leon mm. for mad og
fasanudsætning og tak til alle i brave jægere, jagtledere og hjælpere som hver for sig
er med til at lave gode jagter i skoven. Vi
ses i skoven til arbejdsdagen d. 19.april kl.
09.00
Søren Christensen
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Så ka’ han lære det…
En kold januar dag i 2015 havde vi trykjagt
i Sostrup Nederskov – en herlig skov som
”huser” alle fire hjortearter. Om formiddagen sad jeg i en stige ved en stor lysning og
holdt godt øje med skovkanten foran mig.
Efter ca. 1 time ser jeg tre dyr komme gående fra venstre mod højre lidt inde i skoven ca. 100 m ude, forrest en rå og 8-10 m.
bagefter to lam og jeg ser tydeligt de hvide
spejl. Jeg beslutter mig for et af lammene,
men der er imidlertid ikke frit skud. Når dyrene kommer lidt længere mod højre vil de
passere en lille lysning hvor jeg måske får
mulighed for skud. Dyrene er i bevægelse
og da de når frem til den lille åbning mellem træerne råber jeg dem and og de stopper
straks. Uheldigvis stopper begge lam bag to
store træstammer og er helt skjult hvorfor
jeg flytter fokus frem til højre på råen som
står stille op af en busk og jeg lader kuglen
gå. Det næste jeg ser er, at alle tre dyr går
fra stedet og et øjeblik efter forsvinder de
ind i skoven.
Da såten er færdig går jeg til skudstedet og
undersøger området samt lidt i den retning
dyrene er gået, men finder ikke råen hvorfor jeg ringer til vores faste schweisshundemand, Alan, og siger, at jeg har brug for
hans hjælp idet jeg har skudt til en rå og, at

jeg mener det har været et godt skud. Alan
var imidlertid optaget af andre opgaver men
lover at sende en kollega.
Umiddelbart efter kommer nogle af driverne mod udkanten af skoven, og jeg hører
den ene råbe – her ligger en død sikahjort.
Jeg skynder mig hen til stedet hvor nu flere
driver er kommet til og jeg udbryder:
– Er det en sikahjort!
En af driverne føler med hånden på dyret,
får blod på fingrene og siger - den er da
skudt.
– Er den skudt udbryder jeg!
Ja, og den er varm endnu.
– Er den varm endnu, gentager jeg!
Jeg bliver nu noget underlig til mode og
spørger om der er nogen som ved om der er
skudt til sikahjort. Ingen har dog hørt herom.
– Ja, så er det nok min ”rå” der ligger der,
siger jeg.
Der er kun små 50 m. hen til det sted hvor
jeg skød til ”råen”. I skudøjeblikket stod
den op mod en busk, og om det er det, eller
grene derfra der gør, at jeg ikke ser trofæet
af en flot 8- ender sikahjort ved jeg ikke. I
de præcis 60 år jeg har gået på jagt har jeg
aldrig oplevet noget lignende – men man
kan altså stadig lære.
Det er selvfølgelig noget skidt
at skyde et stykke vildt hvorom
der på parolen om morgenen
bliver oplyst, at dette denne
dag, ifølge de interne konsortieregler er fredet, idet den aftalte kvote er opbrugt. Jeg har
selv været med til at fastlægge
retningslinjer for overtrædelse
af konsortiets interne afskydningspolitik, så jeg måtte, helt
fortjent, ”skæppe” lidt ekstra i
konsortiekassen.
Så ka’ han lære det, ka’ han!
Carlo Ry.
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Årets første klubaften er
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Igen i år blev den første klubaften med bukkeopsatse som medlemmerne gerne ville
komme og fortælle deres historie om. En
rigtig god aften med rigtig pænt fremmøde.
Der er selvfølgelig plads til flere, og det er
jeg da også sikker på vi bliver til næste år.
Igen i år var der en bred viste af opsatse.
Det skal der jo også til for at vi kan uddele
præmier i vore 4 kategorier. Også skønt at
se, at vi atter havde nye ansigter blandt de
fremmødte. Og skønt at der var nogle som
”bare” kom for at hjælpe til med at skabe

den hyggelige stemning, på trods af at de
ikke havde været heldige at få nogen buk
i det forgangne år. Se alle billederne i galleriet.

afholdt
Vinderne i år blev
følgende:
Største buk:
Henning Jensen
Mindste buk:
Hans Jørgen Sørensen
Flotteste buk:
Per Christensen
Mest abnorme buk:
Per Christensen

Aalborg og Omegns Jagtforening

Generalforsamling
tirsdag den 14. april 2015
	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
		 Søren Christensen
		 modtager genvalg
		 Kasper Niemann
		 modtager ikke genvalg
7. Valg af 2 supleanter
8. Valg af 2 revisorer
9. Eventuelt
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Status Kollerup Plantage
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Endnu en jagtsæson er gået forbi os, og
som sikkert mange mener, alt for hurtigt.
Vi har atter haft en god sæson i Kollerup.
Hvad skaber så en god sæson. En af de afgørende faktorer, som jeg ved også betyder
meget mange andre steder jeg kommer på
jagt, er stemningen. Er der en god, hyggelig,
drilagtig, spydig hjælpsom stemning blandt
de deltagende, er en af grundpillerne for en
god sæson på plads. Disse ting er afgjort på
plads i Kollerup. Alle tager del i snakken,
arbejdet og drillerierne, og der er aldrig skulende blikke mellem folk som måske ikke
går så godt i spænd. En anden ting som selvfølgelig spiller ind på om der er tale om en
god sæson, er selvfølgelig vildtet som vi vil
efterstræbe. Det er måske ikke de kæmpe
store parader vi har brug for, men nok lige
så meget det, at vi på vore jagter, både enkeltmandsjagter som fællesjagter, ser vildtet
i ”pæne” mængder. Dette er såmænd også
tilfældet i Kollerup. Vi har måske nok ikke
set helt så meget af de store hjortearter som
sidste år, men vi ved også at de jo ikke er
helt så stationære som råvildtet, og derfor
måske ikke pga. vind ikke er på vores terræn den dag. Til trods for at vi fik fri enkeltmandsjagt i efteråret efter såvel råvildt,
dåvildt og kronvildt, blev der ikke på nogen
måde tale om misbrug af terrænet. Selvfølgelig har der være flere folk af sted end der
ville have været mulighed for tidligere, men
booking-kalenderen fortæller jo noget om
antallet af besøg. Der blev desværre heller
ikke skudt nævneværdigt meget på disse enkeltmandsjagter. Det blev såmænd kun til 1
stykke råvildt, en kronkalv og en kronkalv.
Jeg er ikke det mindste i tvivl om, at der har
været tale om væsentlig flere chancer, nok
specielt til råvildt, men sikkert også til de
større arter. Hvad folk så gør i disse situationer er selvfølgelig helt op til dem selv, men
hvis man tog af sted for at skyde kronvildt,
er det jo ikke sikkert man vil formindske
chancen ved at skyde et stykke råvildt. Alt
i alt syntes jeg som nævnt tidligere vi har
haft en god sæson. Men der er selvfølgelig
næsten altid plads til lidt malurt i bægeret.
Det blev der også brug for i vores konsortium. Vi har som de fleste jagtlejere af stats-

lige skovarealer, været udsat for mtb’er.
At mængden nu ser ud til at blive forøget
betragtelig, er selvfølgelig ikke noget vi
klapper i vore små hænder over. Staten har
givet tilladelse til etablering af en mtb-rute i
plantagen, og anlæggelsen er i fuld gang. At
hele sagen syntes at have en bismag af kommerciel virksomhedsdrift, gør ikke bekymringerne mindre. Skov og naturstyrelsen beroliger os godt nok med, at deres erfaringer
på området siger det ikke får nævneværdig
indflydelse på vore muligheder for at drive
fornuftig jagt i området, og at det heller ikke
vil skræmme vildtet ud af området. Dette
kan kun de kommende år overbevise os om,
men vi håber selvfølgelig de har ret i deres
profetier.
På konsortiets vegn
Brian Lichon

Lydighedstræning
Vi er nu lige akkurat startet på årets
hundetræning, når det gælder lydighed.
Du kan sagtens nå at være med endnu.
Vi træner søndag formiddag kl. 10 her
i marts, og overgår så til at træne om
aftenen onsdag den 1. april kl. 19. Vi
træner på arealerne på Voerbjergvej.
Alle med lyst til at træne hund skal
være velkomne, både medlemmer, men
selvfølgelig også andre som bare gerne
vil have en dygtigere hund. Prisen for
deltagelse er kr. 500, som dækker såvel
kurset, vildtet til apporteringsøvelserne
samt en smule at spise til vores afslutning, hvor vi ligeledes finder de hunde
der skal repræsentere foreningen i såvel Rold som Dorf. Eventuelle spørgsmål kan rettes til enten Mie Væver på
mbv@telenor.dk eller til undertegnede
på a-o-j@live.dk
På foreningens vegne
Brian Lichon

Kort nyt !
Nyhedsbrev
Som nogle af jer sikkert har set, har man
mulighed for at tilmelde sig vores nyhedsbrev på hjemmesiden. Det er jo den mulighed vi har for at komme i kontakt med
jer, hvis vi har nogle vigtige informationer,
som ikke lige kan vente til næste blad, eller bare lige sende jer en lille reminder om
et arrangement. Vi har nu ca. 130 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 tilmelde 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 kontakt med jer. Dette sendes på mail til hedeageren@gmail.com
Bestyrelsen

Generalforsamling
tirsdag d. 14 april
Der afholdes ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 14 april i Jægerhuset.
Mødet starter kl. 19,00, og dagsorden er
ifølge vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde
senest d 7 april.
Ligeledes skal krage og skadeben afleveres
til formanden senest d 1 april, således at pokalen kan udleveres på mødet.
På bestyrelsens vegne
Jørgen balser Jakobsen.

Kredsmøde 2015
Lørdag d. 28 februar deltog Aalborg og Omegns Jagtforening som sædvanligt i det årlige kredsmøde på Lundbæk Landbrugsskole,
vi var repræsenteret med 10 delegerede, og
der var i alt 119 deltagere.
I alt deltog 34 jagtforeninger ud af 117 mulige, så vores repræsentation må siges at være
i orden.
Vi får en grundig gennemgang af årets gang
i kredsen, suppleret med de seneste nyheder
fra Danmarks Jægerforbunds ledelse, da vi
altid har formanden og direktøren som deltagere.
Denne gang var Jagtens hus et af de store
emner, og tilsyneladende kører det efter en
lidt forsinket plan, men selve købet af grunden skal godkendes af finansministeriet, og
dette ventes at ske inden for de nærmeste
uger, og dagen efter godkendelsen vil arbejdet på Kalø gå i gang.

- ta’ med
ud og fisk...

Fisketur til
medestedet
Så det tid igen til en fiske tur til mede
stedet i Astrup ved Villestrupgods.
Milmosevej 2A, 9510 Arden.
Det er lørdag d. 6 juni 2015 fra kl 08.00
til kl 14.00.
Der er rundstykker til morgen og pølser til middag.
Det koster 110 kr. prs.
Der er sidste tilmelding den 28 maj
2015.
Tilmelding
Leon Nøhr Jensen
Tlf. 22853791
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Riffelskydning 2015
Så er det ved at tid til indskydning og træning med din riffel – inden det går løs i maj,
efter buk eller råger.
Følgende dage har vi indskydning og træning på banerne i Hvorup:
Tirsdag den 28. april klokken 17.00 – 21.00
OBS denne aften er der indskydning af salonriffel fra kl. 17.00-17.30, dette foregår på
50 meter’s afstand.
Søndag den 10. maj klokken 09.00 – 14.00
OBS denne dag skydes der på 200 m. fra kl.
ca. 12.30
Mandag den 11. maj klokken 17.00 – 21.00
Søndag den 20. september klokken 09.00 –
14.00 OBS denne dag skydes der på 200 m.,
fra kl. ca 12.30.
Det koster 40,- kr. at skyde – husk at medbringe våbentilladelse og høreværn.

Bukketræf
Den 16. maj klokken 10.00 ved
Jægerhuset er der bukketræf.
Hvad enten du har været på bukkejagt eller ej, om du har været en
af de heldige,
eller blot har haft en dejlig morgen, så kom til bukketræf i Jægerhuset og vær med til at beundre
de bukke som bliver præsenteret
og fortæl din historie, og måske
hvorfor du ikke blev en af de heldige.
Der vil være kaffe og rundstykker,
måske en lille en og mulighed for
at få en sludder med ligesindede.
Det er i år, Aalborg og Omegns
jagtforening som står for arrangementet, men det er naturligvis for
alle medlemmer i de 3 foreninger
som benytter jægerhuset.
Vi ses d. 16. maj
Benny Sørensen
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Alle dage kan der købes pølser/brød og øl/
vand.
Vi vil også på alle dage medbringe vores
Chronografh, således at der kan måles hastighed på projektiler hvis der er int.
Du kan med fordel reservere den 15. august
allerede nu, denne dag har vi lejet skydebanen i Hadsund. Vi vil denne dag skyde
på 100 meter efter stationær og bevægeligt
mål. Vi vil også denne dag lave konkurrence
skydning – hvordan er ikke bestemt endnu.
Hvis du er int. kan du med fordel tilmelde
dig ved Rene Andersen på tlf. 22446222 , da
der er begrænset deltager antal.
Riffeludvalget
Benny Sørensen
Tlf. 28404542

2015

Råge regulering

Vi har igen i år fået en invitation til at hjæl- Kraftigt luftgevær, kan efter aftale med
pe, skytte Klaus Godiksen, Aalborg kom- Klaus også bruges.
mune, med at regulere råger, i de forskellige Tirsdag den 19. maj vil der være et offentkolonier, der ligger i kommunen.
ligt rågearrangement, ved Infohuset i Øster
For at kunne deltage SKAL du kontakte mig å dalen– denne aften er alle velkomne.
og blive skrevet på en liste – foreningen må Der vil denne aften være smagsprøver på
deltage med 2 skytter, fra denne liste pr. dag. grillede rågebryster/ og kommunens naturNår vi nærmere os regulerings tiden, som vejledere, vil fortælle om rågen, som nytte
plejer at være i starten af maj, vil jeg kon- og skadefugl – der vil også være jagthorns
takte dig for at aftale hvilke dage du kan/ blæsning – hundeopvisning – m.m.
må, deltage.
Så vel mødt.
Reguleringen foregår med salonriffel, og
der
må kun bruges den ammunitation,
Benny Sørensen
Rorgross_2x27
02/03/09der 14:15 Side 1
udleveres på dagen.
96373521 / 28404542

Ræ

Grav-let Rævesnu..... hurtig

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

web
Vigrafiske
tagertotalløsninger
naturligvis hensyn
markedsføring
til natur og miljø...
bogbinderi
tryksager arbejdstøj
Tryksager med omtanke !

offsettryk
banner

dtp

digitaltryk flag

roll Up t-shirts firmagaver

Bøgildsmindevej 1 - 9400 Nørresundby
Telefon 7022 4142
Tlf.: 7022 4142 - www.solografisk.dk
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
10

15

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

