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Formanden
har ordet
Det havde jo været rart
at kunne starte dette
indlæg med at nu er
sommeren snart ovre,
men med de temperaturer som vi har haft i
år, vil det jo nok blive
lidt af en tilsnigelse.
Håber alligevel at alle
har haft en god ferie i
år.
Bukkejagten I St. Restrup er gået over alle
forventninger, da det lykkedes at nedlægge
ikke mindre end 13 bukke, og i Kollerup
Plantage blev det nogenlunde som sædvanligt, med 7 nedlagte bukke.
Foreningen har hen over sommeren været
på udkik efter mere jagt, og har haft følere
ude flere steder, men intet af det er lykkedes at få i hus, af forskellige årsager.
Når I sidder med dette nummer af Omegnsjægeren, vil der ikke være længe til
efterårsjagterne begynder for alvor, og
ande og gåsejagten er et godt stykke henne
i sæsonen, med et forhåbentlig udmærket
udbytte, selvfølgelig efter hvad de forskellige jægere, har ydet af indsats.
Inden efterårsjagterne går i gang, vil der i
foreningen blive afholdt 2 kurser, i jagtledelse og hjælpere, d. 26 og 27 September,
hvor der skulle være plads på kurset d. 27
endnu, så ønsker du at deltage på kurset,
så tag en kontakt til Søren fra bestyrelsen.
Til sidst vil jeg ønske alle en god, og forhåbentlig udbytterig jagtsæson, men husk
at passe på hinanden og hundene derude.
Knæk og bræk til alle.
Jørgen Balser Jakobsen.

Bladudvalg:
Benny Vejlgaard, ansvarshavende redaktør
Boblerne:
Tommy Pedersen, tlf. 98 29 71 46
Forsidefoto:
Brian Lichon
Deadline:
Nr. 4 - 1. december

Forventet udsendelse:
16. december
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Ande- og gåsejagt

4

Sommeren rinder ud og vi har taget hul på
efterårssæsonen. For mange af os indebærer
det jagten på ænder og gæs. Allerede søndag
morgen var de første på plads på Kytterne,
hvor der blev lagt planer for tirsdag morgen
og hygget med gode jagtkammerater.

Jeg er på plads ud for kytterne omkring solnedgang og får lagt lokkeænder og gæs på
plads. Aften trækket er både stille og kort, så
forhåbningerne er ikke helt i top. Prammen
gøres klar til overnatning med presenning
og andet for at sikre en tør nat hvor der er lo-

Vejret var helt perfekt med sidste strøg af
sommer. Der blev sat telte og campingvogne op for nyde ventetiden i komfortable omgivelser.

vet både regn og blæst. Det blev heller ikke
til meget søvn med blæst op til 11-12m/s og
10-20mm regn i løbet at natten.
Ca. kl 4:00 kommer de sidste på Kytterne
og flere pramme kommer på plads hvor vi
signalerer til hinanden så vi ligger i sikker
afstand.
Kl. 4:52 bliver det skyde tid og pandelamperne bliver slukket og folk søger ned i
prammene eller skjul på land. Alle venter
spændt, men denne morgen er det stadig
overskyet og meget mørkt i vejret. Første
skud lyder først efter ca. 45 min. Der begynder småt at komme ænder og senere gæs.

Ud over Kytterne er der også fjordjagten
omkring Kytterne, så de første af os sejlede ud allerede mandag aften. Vinden kom
fra nord nord øst hvilket giver relativt lav
vandstand omkring Kytterne så det var ikke
muligt at sejle ud fra Østerkær som ligger
ved Kytterne. I stedet måtte vi sejle ud fra
Nørresundby eller Gjøl, hvilket giver en noget længere sejltur.

Kytterne/Nørholm
i topform

Mange ænder og gæs kommer dog højt og
undgår lokkerne. Der bliver dog skudt nogle
få ænder og gæs, men vejret har nok været
årsag til, at trods det fine udbytte, var det en
relativt stille 1. September.
For mit eget vedkommende blev det til denne krikand. Der skal nok komme flere ænder
i løbet af de næste 5 måneder hvor vi kan
jage ænder og gæs på og omkring Kytterne.
Knæk & bræk
Benny Vejlgaard

Hundetræner!!

Da vores nuværende leder af vores
hundetræningen stopper sin gerning
til oktober, står vi altså og mangler en
efterfølger til Brian. Vedkommende er
påtænkt rollen som daglig ansvarlig for
vores hundetræning, såvel marktræning som lydighedstræning. Pt. råder
vi over træner som forestår marktræningen. Den nye mand/kvinde vil være
ansvarlig for indkaldelse til møder i udvalget, samt skulle sørge for at der bliver foretaget den fornødne annoncering
i forbindelse med træningen. Ligeledes
skal der deltages i de årlige møder i følgende foreninger: Foreningen af Nordjyske dressurklubber, Alliancen, Rold
Skov Matchen og Fællesforeningen i
Voerbjerg. Alt i alt skal vedkommende
sørge for at tingene kommer til at fungere i hverdagen. Skulle dette have din
interesse, bedes du kontakte Brian på
tlf. 40477418 eller mail a-o-j@live.dk
Bestyrelsen

Atter stod vi foran en ny sæson af ande og
gåsejagten, som jo er det der er i focus på
disse arealer. Vi skulle igen en tur rundt på
engene for at få sat alle skjulene i en brugbar stand. Allerede i starten af august havde
Kenneth og Lasse været en tur rundt både i
Nørholm og hele vejen rundt på Kytterne, så
der kunne skabes et overblik over vinterens
skader på vore skjul. Vi havde jo selvfølgelig efter sidste års store indsats, ikke troet
der ville være det helt store i år. Sådan var
det ikke. De fleste skjul havde det faktisk
fint, desværre havde fjorden atter ædt lidt af
Kytterne på sydvest-siden, og dette gjorde
at vi igen havde 2 skjul som måtte flyttes
ind. Så var der ellers almindelige småreperationer, en ny bund i et skjul, da der altid
var utroligt mudret, og en forhøjelse så man
ikke skulle kravle helt ned i bunden når
gæssene viste sig, og et enkelt skjul som
havde arbejdet sig op af jorden.
I Nørholm stod begge skjul oppe på jorden,
og der har været mange gisninger om hvordan dette har kunnet gå til. Der har været
rygter om at landmanden havde trukket dem
op, at det var isen, og det sidste vi har hørt
er, at en emsig mand havde gravet dem op,
da han ikke mente de stod på den jord vi
havde lejet, da de stod uden for hegnet. Mig
bekendt har vi nu jagtretten ned til højeste
daglige vandstandslinje, og den er da foran
skjulene.
Der skal lyde en stor tak til brugerne af vore
arealer i den forgangne sæson. For første
gang i de år jeg har været med til at efterse
skjul og rydde op, har ikke været nævneværdigt affald i eller omkring skjulene. Lad
os fortsætte den fine linje, så vi kan være
bekendt at der kommer nye folk i skjulene.
Der skal også lyde en stor tak til dem som
efter en efterlysning af arbejdskraft, meldte sig til at give et nap med på dagen. Vi
gav dog også dem lidt tilbage på dagen. De
blev simpelthen tændt af jagtfeber, da de så
hvilket antal af grågæs der sad på arealet, og
ikke det vedvarende træk der var mens vi
lige fik os en snak om dagens opgaver over
en kop kaffe og et rundstykke.
På udvalgets vegne Brian Lichon
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Hundetræningen 2015
Hundetræning foregår hele året, men den
del som foregår i foreningsregi har nu været
ovre i nogle måneder. Vi havde nogle skønne timer i selskab med nogle dejlige hunde
og deres førere. Atter var vi heldige med
vejret til vores afslutning på dressurkurset.
Vi havde fornøjelsen af at have tilmeldt 10
unghunde og 4 åben klasse-hunde til afslutningen. Vi havde i år valgt at lægge afslutningen på en hverdagsaften, og om dette var
medvirkende til den trods alt pæne opbakning kan jo sagtens være.
Efter en veloverstået prøvedel, rykkede vi
sammen i klubhuset for at få lidt godt at
spise. Vi havde været så heldige, at Rene
Andersen havde meldt sig som frivillig, til
at grille det leverede kød fra Slagter Ole,
hvortil der var noget skønt tilbehør.
Det sidste der så skulle ske, var selvfølgelig
selve gennemgangen af det deltagerne havde præsteret. De fire dommere gav alle deres
lille ”kritik” af hver enkelt hunds præstation
ved de opgaver der skulle løses. Dette først
og fremmest for at hjælpe førerne videre i
deres træning. Da vi jo havde stor spredning
rent aldersmæssigt, havde vi valgt at dele
dette hold op i under og over 1 år, hvorfor vi
selvfølgelig også har en pokalvinder mere.
Hvalpeholdet blev vundet af Blakie ført af
Hans Jørgen Sørensen. Unghundeholdet
blev vundet af Pippin ført af Bo Kristiansen, og endelig blev åben klasse vundet af
Emma ført af Tage Poulsen, så hun fik poka-

len med hjem igen. Der følger jo gerne nogle forpligtelser med det at vinde, og derfor
blev vinderne da også bedt om at stille op
til prøverne i henholdsvis Arden (Rold Skov
Matchen) og i Dorf (Nordjyske dressurforeningers fællesprøve). Vi ved dog godt, at
det ikke er alle der har den ånd der skal til,
og vi ved også, at der er tale om sommerferietid, hvorfor vi må sende dem af sted som
kan og vil. Bo, Benedicte og Tage var en tur
i Arden. Det er jo toppen af hunde fra de
forskellige foreningers træning som mødes
her, og der er ikke plads til de store smuttere. Men i sporten er det jo med at deltage,
og ikke nødvendigvis om at vinde. Vi kunne jo desværre ikke stille hold, som kræver
2 unghunde og 2 hunde i åben klasse, men
dette forhindre ikke nogen i at kæmpe om
både ære og pokal individuelt. Desværre var
de små marginaler ikke på vore hundes side
denne dag, og ingen af dem kom med i opløbet, selv om Emma kun missede et enkelt
point.
I Dorf blev det desværre kun til 2 deltagere,
da de øvrige som måske kunne have gjort
sig gældende ikke kunne på dagen. Vi fik
sendt Ronnie af sted med Milo, og Tage
måtte jo op og forsvare titlen som vinder
2014 med Emma.
Desværre vokser træerne jo ikke ind i himmelen. Tage lagde ellers stærkt ud, med at
score 10 i slæb, 20 i duerne og 10 i lydighed.
Så kom turen til vandet, som desværre på
det seneste har været lidt af en udfordring
for Tage. Tidligere havde parret absolut
ingen problemer med at løse opgaverne på
vand, men de sidste gange til træning, havde
vi set at Emme efterhånden ikke var så vild
med vandet, og et opgør med en svane hjalp
selvfølgelig ikke på dette. På dagen ville
Emma desværre slet ikke i vandet, hvorfor
de opnåede resultater ikke rigtig kunne bruges til noget.
Ronnie og Milo levede stort set op til deres
vanlige standard, men det er jo absolut de
bedste hunde fra kurser i Vendsyssel som
dyster, hvorfor man ikke kan tillade sig at
smide sølle 4 point, hvis man vil på podiet.
Tak til alle, Brian Lichon
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Fiske konkurrence 2

Der var fint fremmøde til en hyggelig dag ved Villestrup gods.
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Lørdag d. 6.juni 2015 var det igen blevet
tid til den store fiske konkurrence ved Mede
stedet på Villestrup gods. Leon havde modtaget 22 tilmeldte og nogle havde valgt at
tage fruen med så der var 27 til morgenkaffe
og rundstykker.
Konkurrencen startede kl. 08.00 og sluttede
kl. 14.00, vejret var delvis overskyet men
med solen som gæst noget af tiden men også
lidt regnvejr blev det til.
Det blev til 9 flotte fisk hvor der var præmie til de 3 største fisk med Klaus Godiksen
med en fisk på knap 6 kg. som vinder og
derud over var der præmie til de 2 yngste
deltagerer.
Sædvanen tro var der pølser og brød til middag, leveret af Ole Slagter (Leif Tranholm)
samt øl og vand og naturligvis en lille en til
halsen.

Igen i år havde Leon været på jagt efter
nogle fine præmier til konkurrencen, Jægeren og Lystfiskeren, Finn’s Fiskegrej samt
Filskov Fiskesø havde sponsoreret. Tænk
på det når i mangler grej.
Alt i alt en fin dag også selv om ikke alle fik
bid, vi ses til næsteårs konkurrence.
Søren & Leon

2015

Jagtledelse
og sikkerhed
ved jagt
Stadig ledige pladser d. 27/9!!

... klar til fisketur.
Man er vel lidt stolt !

Sted:
Jægerhuset v. Gigantium
Willy Brandts vej 26, 9000 Aalborg
Start:
Kursus 1: 26/9- 2015
Kursus 2: 27/9- 2015
Slut:
Begge dage 08.00-16.00
Formål: At give et grundlæggende
kendskab til og forståelse for almindeligt forekommende jagtformer samt
en grundig indføring i ledelse og planlægning af selskabsjagter. Fokus lægges særligt på sikkerhed, jagtteknik og
tilrettelæggelse af jagt. Kursisten får
desuden et kendskab til, hvordan man
som jagtleder forholder sig korrekt i
forbindelse med eftersøgning af nødstedt vildt.
Målgruppe: Jægere, der ofte står i rollen som jagtleder, og andre interesserede.
Bestilling: Søren Christensen,
sch@ccaa.dk
Pris: kr. 50,- til fortæring.
For ikke medlemmer 300,Underviser: Jacob Skovmand,
Danmarks Jægerforbund.
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Kort nyt !
Riffelskydning
Søndag den 20. september er årets sidste ind/
kontrol skydning på riffelbanen i Hvorup.
Der skydes på 100 meter fra kl. 09.00 til kl.
12.00. Klokken 12.00 rykker vi ud på 200
meter hvor der skydes så længe der er skytter, dog ikke længere end til kl. 14.00. Der
kan på dagen købes øl/vand, pølser og brød.
Skydningen koster 40,- kr. Alle er velkommen, husk våben tilladelse og jagttegn.
Riffeludvalget
Benny Sørensen - 28404542

Riffelskydning i Hadsund
Den 15. august havde vi lejet riffelbanen i
Hadsund – denne dag var der adgangsbegrænsning ifht. tilmelding, for at alle kunne
få tid og ro til at skyde på forskellige skiver
og på løbende mål, derfor var det ærgerligt
at 5 af de tilmeldte udeblev på dagen.
De fremmødte havde en rigtig god dag, med
tid til alt den skydning som der var lyst til.
Der blev indskudt og skudt lidt til bukkeskiven inden vi lavede en konkurrence – hvor
der skulle skydes, til en lille ballon der bevægede sig i vinden, til vildsvineskive, bukkeskive og til trekant skive hvor spidsen var
10 eren, til slut var der afgivelse af så mange
skud som muligt på 30 sekunder til bukkeskiven. Til denne lille konkurrence havde
vi fået et par præmier fra Morten/Jægeren
og lystfiskeren. 1. præmien blev vundet af
Tommy Axelsen, og 2. præmien gik til Iben
Olesen, stor tillykke til dem.
Efter konkurrencen var der mulighed for at
skyde mod bevægeligt mål.
Riffeludvalget
– Benny Sørensen tlf. 28404542

Er uheldet ude
hvis du har tabt et smykke eller Bundstykke til din Riffel eller andet af metal har jeg
en metaldetektor som måske kan finde det
igen så kan du ringe til mig på mobil nr.
41235861 så finder vi ud af noget.
ps. skulle der være en som har en mark som
jeg kan få lov til og gå på med metaldetektor
må du også gerne give mig et kald.
Johnny Jensen

Kytterne og Nørholm
Når du læser dette er ande og gåsejagten
godt i gang. Hvis du endnu ikke har betalt
for jagt på foreningens arealer og har lyst
til denne spændende jagtform kan du stadig nå at være med. Det koster, henholdsvis
250,- kr. for Kytterne og 200,- for Nørholm
enge – for det beløb kan der drives fri jagt
på alle trækfugle i hele sæsonen. Beløbet
skal indbetales på reg.nr. 9280 kontonr.
4565789339 - der printes en kvittering ud
som SKAL medbringes på jagt. Der vil blive foretaget kontrol – og husk at alle der har
en gyldig kvittering kan forlange at se andre
jægeres kvittering.
Da jagten på Kytterne og i Nørholm enge er
et tilbud til foreningen medlemmer, skal du
have et medlemskab. Har du en kammerat
du gerne vil have med skal han derfor indmeldes i foreningen og betale jagtafgiften
inden du kan tage ham med. I sidste sæson
var der en del svineri på både Kytterne og
Nørholm enge, husk at medtage dit affald
når du forlader jagten, dette gælder også
tomme patron hylster. Der vil også i år blive en rundvisnings dag på kytterne, nemlig
den 27. september, med efterfølgende jagt,
se artikel andet sted i bladet, eller kontakt
Lasse og Brian på tlf. 40477418.
Benny Sørensen tlf. 28404542
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Ny jæger på Kytterne
Der er jo efterhånden skabt tradition for, at
foreningen afholder en rundvisning med efterfølgende aftentræk på vores areal på Kytterne. Denne tradition skal der selvfølgelig
ikke laves om på. I år bliver datoen søndag
den 27. september.
Vi mødes på p-pladsen for enden af Kytternevej kl. 16.30. Her vil jeg kort fortælle
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 fornuftige penge. I
sidste sæson var prisen for et jagtkort til arealet kr. 250, 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 deltage i det
omfang der er plads, og skulle der stadig
være ledige pladser, skal interesserede som
endnu ikke er medlem af vores forening 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 forfriskende til halsen, mens vi lige tager en snak om hvad der
måtte vise sig af spørgsmål. Efterfølgende
vil vi trække lod om rækkefølgen til at vælge
skjul til aftenens trækjagt.
Medbring jagtgevær, gyldigt jagttegn, fornuftig påklædning, minimum skridtstøvler
og gerne kikkert. Skulle du have hund, er
den selvfølgelig også meget velkommen. 1½
time efter solnedgang, pakkes der sammen,
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
a-o-j@live.dk , i undtagelsestilfælde på tlf.
40477418, hvortil også spørgsmål kan stilles. Sidste tilmeldingsfrist er søndag d. 20.
sep.
Denne dag vil Kytterne være lukket for foreningens øvrige medlemmer fra kl. 12.00 og
resten af dagen.
			

Brian Lichon

Jægermarked i Jægerhuset
tirsdag den 8. december kl. 19
Vi kender det alle.. noget vi kar købt fordi vi ikke lige kunne undvære det, ligger/
hænger og fylder i skabet, noget vi har brugt er blevet for lille/stor eller bare uinteressant, måske var det bare et fejlkøb??
Vi vil prøve at genoplive vores jægermarked d. 8.december 2015 hvem ved om der
skulle være en ny haglbøsse til lillemor i julegave eller genladningsudstyr til svigermor…. Kom med dine effekter og lad os prøve at omsætte det til noget andet vi
måske heller ikke har brug for, måske er det lige det du mangler.
Måske kan vi få Leif til at finde lidt fast føde til, så kan det blive rigtig godt!
Det var d. 8. december kl. 19.00 i Jægerhuset - husk det!
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St. Restrup skov
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Endelig. Efter en forrygende pürsch skal vi
til at gå på jagt igen og det er ved at være tid
til at finde haglbøssen frem.
Første jagtdag er 4.oktober og vi mødes til
rundstykker i Jægerstuen kl. ca. 08.00, jagten starter ved savværket kl. 09.00
For de 40 som har anparter i jagten er torsdag d. 24.september 2015 sidste dag for tilmelding til jagtlederen som traditionen tro
er Jørgen Balser Jakobsen, han tager imod
tilmeldinger på telefon 22324240 eller mail
balser@jakobsen.mail.dk husk at oplyse om
du har hund med.
Gæstepladser på første jagt er anpart nr. 25 –
32, Gæstepladserne har som udgangspunkt
ikke hund med (kun hvis jagtlederen udtrykkeligt beder om det) husk også at tilmelde
gæst.
Vi afholder jagtleder kursus d. 26 og 27 september så har du planer/opgave som jagtleder eller hjælper eller blot gerne vil vide
noget mere om sikkerhed på jagt så tilmeld
dig. Se anden artikel i bladet.
Vi ses d 4.oktober
Søren Christensen

Aalborg og Omegns
Jagtforening
generalforsamling i Jægerhuset
den 13. oktober 2015
Dagsorden:
1.

Valg af dirigent

2.

Godkendelse af protokol

3.

Beretning om foreningens virke

4.

Indkomne forslag

5.

Fastsættelse af kontingent (orientering)

6.

Valg af hundeudvalg, på valg er:
Brian Lichon, Jens Hvass, Benny Elmengaard, Jens Todberg,
Jesper Andersen, Mie Wæver

7.

Valg af riffeludvalg, på valg er:
Rene Andersen, Benny Sørensen, Casper Henriksen,
Benny Veilgaard, Rasmus Emanuelsen,
Jørgen Balser Jakobsen

8.

Valg af Kytterudvalg, på valg er:
Kenneth Sloth, Henrik Asp Nielsen, Henrik Gårdbo Nielsen,
Lasse Lichon, Brian Lichon.

9.

Valg af repræsentanter til kredsmøde i 2016.

Rorgross_2x2710. 02/03/09
Eventuelt.

14:15

Side 1

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
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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

