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Formanden
har ordet
Nu er vi kommet godt
over
jagtsæsonen
2015 / 2016, og har
fået gjort status, og så
kommer alle ideerne
og tankerne om hvad
der skal ændres til den
næste sæson.
Det kan være en stige
eller et tårn der skal
flyttes, eller nogle grene der skal fjernes
for lige at få lidt bedre skudfelt fra tårnet,
nå men heldigvis er der jo længe til den
nye sæson begynder, eller er der?
Tiden flyver jo afsted og lige pludselig står
bukkejagten igen for døren, så det er faktisk bare med at komme i sving.
Jagtforeningen har som sædvanligt deltaget i både Jægerrådsmøde der i år blev
afholdt på Shell Motel i Støvring sammen
med Jægerråd Rebild, dette viste sig at
være en god ide da der deltog ca. 30 fra
hver af de 2 kommuner, så vi blev ca. 60
til selve informationsmødet. På mødet blev
der lavet indstillinger til repræsentantskabsmødet i april, vi fik udpeget Brian
Lichon- Michael Thorhauge- Gitte Balser
samt undertegnede der deltager som kredsbestyrelsesmedlem.
Vi deltog desuden i kredsmødet som blev
afholdt på Lundbæk Landbrugsskole, mere
om kredsmødet andetsteds i bladet.
På Jægerrådsmødet blev undertegnede
indsat som formand igen, da Ole Thomsen
ønskede at stoppe efter 4 år på posten, så
må vi se om det er blevet nemmere med
dialogen med Aalborg kommune omkring
jagtmuligheder.
Jeg vil slutte med at ønske alle en god bukkesæson, når den tid kommer, desuden ønskes alle medlemmer og deres familier et
godt og forhåbentlig lunt forår.
Knæk og bræk til alle.
Jørgen Balser Jakobsen.

Forventet udsendelse:
16. juni
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Råge regulering

Bukketræf 2016

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 naturligvis for alle medlemmer i
de 3 foreninger som benytter jægerhuset.
Vi ses d. 16. maj
Benny Vejlgaard
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Vi har igen i år fået en invitation til at hjælpe, skytte Klaus Godiksen, Aalborg Kommune, med at reguler rågerne i de kolonier
der er i kommunen.
For at kunne deltage skal du kontakte mig
senest den 15. april , gerne på mail for at blive skrevet på en liste – foreningen må deltage med 2-3 skytter, fra denne liste pr. dag.
Når vi nærmer os den 1. maj, vil jeg kontakte dem der er på listen, for at aftale nærmere
hvike dage du kan/må deltage.
Reguleringen foregår med salonriffel, indskudt på ca 40 meter, og der må kun bruges
den ammunitation der udleveres på dagen
(det er de helt langsomme).
Kraftige luftgeværer kan efter aftale med
Klaus evt. også bruges.
Reguleringen starter ca. d. 10 maj +/- nogle
dage, men det i få nærmere besked om.
Onsdag d. 18 maj vil der være et offentligt
rågearrangement, ved Godthåb Hammerværk, Zincksvej 1. – denne aften er alle velkommen. Der vil denne aften være Smagsprøver på rågebryster, og kommunens
naturvejleder vil fortælle om rågen, som
nytte og skade fugl – der vil være jagthorns
blæsning – hundeopvisning m.m.
Så vel mødt.
Benny Sørensen

Kom med din buk
Atter blev der kaldt sammen til pral og hygge. Ja vi snakker selvfølgelig om årets første klubaften, hvor der var bukke på bordet.
Som de senere år var der et godt fremmøde
til denne aften, og det er jo skønt at se nogle af vore medlemmer til denne aften, som
vi måske nok ikke ser så meget til ved vore
andre tiltag.
Jægeren og Lystfiskeren havde atter haft den
gavmilde kasket på, da Morten atter havde

sponseret de uddelte præmier til vore 4 kategorier. Uffe Jöns vandt med den mest udsædvanlige buk. Præmien for pæneste buk
blev afleveret til Jan Andreasen. Mindste
buk kom Benny Vejlgaard med og endelig
var det Tage Hausager som atter havde den
største buk. Se alle billederne på hjemmesiden under galleriet.
					
Brian Lichon
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Kredsmøde
Lørdag d. 27 februar var Foreningen repræsenteret med 11 deltagere ved dette års
kredsmøde i kreds 1. Vi indledte kredsmødet med formandens beretning hvor særligt
de netop afholdt Jægerrådsmøde fyldte e n
stor del da de stod frisk i hukommelsen og
ikke mindst havde været præget af god og
saglig debat blandt de mange fremmødte
Et kredsmøde som skulle tage stilling til
hvem kredsens nye formand skulle være
idet Per Henriksen efter 6 år på posten havde valgt ikke at genopstille for at hellige sig
andre opgave. Jeg vil hurtigt røbe at valget
stod mellem Per Lindegaard og Grethe Jacobsen som i mange år har været et stort aktiv for kredsen. Et valg som Grethe trak sig
sejrigt ud af med klart stemmeflertal blandt
de delegerede.
Grethe er uden tvivl en dygtig formand som
vi ser frem til at arbejde sammen med.
Efter et spændende valg var det Formanden
for Danmarks Jægerforbund som gav en
orientering omkring hovedet bestyrelsens
arbejde. Det er tydeligt at vi har en HB som
arbejder struktureret for at løse de mange
opgaver som ligger forude. Forhandling om
nye jagttider, vildtforvaltningsråd som ønske en ny hjorteforvaltning, nye forhold til
trækvildt og europæisk forvaltning for blot
at nævne nogle få af de emner som fylder en
del i debatten.
Slutteligt fik forsamlingen mulighed for at
se en lille videosekvens fra byggeriet af Jagtens hus. Her gav Michael Stevns en virtuel
rundtur i de lokaler som netop nu er under
opbygning, tidsplanen er stram men bliver
fulgt og har man lyst til at følge med kan
det ske via jagtenshus.dk hvor der jævnligt
opdateres på status.
En god lørdag i jagtens tegn.

Aalborg og Omegns Jagtforening

Generalforsamling
tirsdag d. 12. april 2016
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:
Leon Jensen
modtager genvalg
Benny Sørensen
modtager genvalg
Benny Veilgaard
modtager genvalg
Jørgen Balser Jakobsen
modtager genvalg
7. Valg af 2 suppleanter
8. Valg af 2 revisorer
9. Eventuelt
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Jagten i
Som I jo alle er bekendt med, har foreningen nu i en årrække haft jagten på et stykke
jord ude i Nørholm. Næsten lige så længe
har vi efterlyst nogle historier derude fra,
både for at konstatere om det er en god ide
fortsat at leje jagten, men selvfølgelig også
for at udbrede kendskabet til muligheden
blandt vore medlemmer.
Når man så som mig er så privilegeret,
at være far til en søn som har slået sig på
gåsejagt, lidt ud over det sædvanlige set i
forhold til den brede mængde af jægere, ja
så er man noget heldig. Gåsejagt er selvfølgelig lige så spændende som mange andre
former for jagt, men jeg må indrømme efter
det jeg har oplevet sammen med Lasse, kan
jeg nu godt følge ham langt hen ad vejen.
Det kræver dog en del udstyr at gå på gåsejagt, i hvert fald hvis man vil optimere sine
chancer for udbytte. I den forbindelse er det
jo ekstra skønt, at Lasse har så utroligt gode
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jagtkammerater, at det der med at låne noget
udstyr af disse ikke er noget problem.
Der kræves selvfølgelig et ”passende” antal
lokkefugle, både gæs i flere variationer, men
også hen på sæsonen nogle svaner. Ligeledes er der i mange tilfælde brug for kunstige
skjul så man kan ligge ude på selve marken,
da gæssene ikke er så pjattede med at slå på
fugle som sidder lige op og ned af et læbælte eller en grøft. Alt dette skaffes til veje,
når der er brug for det. Så langt så godt.
Der er dog lige en ting mere som er så godt
som uundværligt. Ja måske nærmere 2 ting.
Gåsekald til de enkelte arter, og evnen til
at bruge dem. Også her er jeg privilegeret,
Lasse har kald der passer til de arter som er
jagtbare her i landet, og han kan også finde
ud af at bruge dem. Det har han bevist op til
flere gange ved de lejligheder jeg har oplevet at komme af sted sammen med ham.
Vi var kommet hen i januar, og gæssene havde nu valgt at lægge deres trækrute hen over

Nørholm
det stykke foreningen har ude i Nørholm, så
Lasse havde gjort forarbejdet, som jo netop
består i at studere fuglene, hvor kommer de
fra og hvor vil de hen. Har man ikke jagten
hvor de vil hen, må man nøjes med det næstbedste, nemlig et sted de passerer mellem
nattesæde og ædeplads. Vi havde bilen fuld
af lokkefugle og skjul, som vi riggede til
på marken. Som tidligere nævnt er det ikke
optimalt når man må nøjes med et jagtareal
som fuglene bare flyver hen over, da de fleste fugle på ingen måde viser interesse for
de opstillede lokkefugle. Der kom ganske
pænt med gæs, både grågæs og cannadagæs,
men de ville dog ikke rigtig noget. Pludselig
kommer der to som siger en underlig lyd,
som vi ikke var bekendt med. De reagerer
dog på kald og lokkere, og da de er på skudhold bliver det tydeligt at der er tale om to
blisgæs, som blev dagens første skudchance. Et skud fra hver af os, og de to første gæs
var klar til paraden. Efterfølgende oplevede

vi mange gæs i luften. Nogle af dem viste
begrænset lyst til at kigge efter hvad som
skete nede på marken, og endelig var der
dem som ikke kunne stå for fristelsen, og
skulle ned for at være med til festmåltidet.
Det er en meget fed oplevelse, at ligge der i
de tillukkede skjul medens man studerer de
indflyvende fugle. Lige pludselig kommer
kommandoen så, nu!, og så er det bare med
at slå til. På billedet kan I se, at det godt kan
lade sig gøre selv om vi taler om en ganske
simpel mark.
					
Brian Lichon

9

Status i Kollerup Plantage
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Så nåede vi til vejs ende af denne jagtsæson,
og dette gør sig selvfølgelig også gældende
i Kollerup Plantage. Vi benyttede den sidste
dag i januar til sæsonens sidste jagt, atter en
riffeljagt. Vi har som tidligere nævn på disse
sider haft en fornuftig bukkejagt med 7 nedlagte bukke, hvoraf specielt den ene gjorde sig
bemærket ved udseende og størrelse. Mange
gode oplevelser blev det til for anpartshaverne, hvilket meget tydeligt skinner igennem når
du hører snakken gå blandt dem. Efteråret blev
desværre ikke helt så god som det tidligere har
været. Ja der er måske nok nogle som vil mene
det aldrig har været godt, men det lader vi os
nu ikke ryste af. Vi er en god blandet skare,
hvoraf vi er en god del som har mange års erfaring med jagt, og derfor ved at jagtheld ikke
er noget der kommer, men noget man er nødt
til at opsøge. Vi ved også at selv om man gør er
ihærdig indsats, er der ingen garanti for at man
kommer hjem med bilen fuld af vildt. Derfor
buser vi ufortrødent videre og håber selvfølgelig hver især, at jagtheldet tilfalder en næste
gang man er af sted.
Jeg skal nu ikke personligt beklage mig, da jeg
er indehaver af det kamera som tog forsidebilledet, og det var ikke engang for en kammerat.
Den dag tilsmilede jagtheldet mig. Jeg havde
valgt et tårn til dagens enkeltmandsjagt, som
det hedder i den jagtlejekontrakt vi er underlagt, og havde indfundet mig i tårnet omkring
en halv time før skydetid. Intet skete. Efter
små halvanden time havde utålmodigheden
indsneget sig, og jeg havde besluttet at prøve
lykken i en anden stige. Da jeg kommer ned ad
tårnet og ud på den nærliggende skovvej, må
jeg sande at tålmodighed lønner sig. To til tre
minutter efter jeg havde forladt tårnet står jeg
nu på vejen, og kan se en hind med kalv passere skovvejen ca. 150 meter længere oppe, jeg
kan også se der er et 3. dyr på vej. Det er lige
der man bander og svovler en hel del inden i
sig selv, men jeg opgav selvfølgelig ikke håbet, hvilket man endelig ikke må. I ganske lav
stilling bevægede jeg mig så hurtigt som jeg
syntes jeg kunne tillade mig tilbage til tårnets
stige, for somme tider kommer der jo en hel
rudel, og måske kunne man nå at være med
på et af de sidste dyr vis man var lidt heldig.
Jeg var så bare lidt mere heldig. Om hinden

anede uråd eller hun af andre uransagelige årsager fandt årsag til at revurdere hendes planer
ved jeg ikke, men virkeligheden var den, at
hun ganske kort før de atter var nået ind i skoven nu stod og vurderede hvad hun i grunden
ville. Jeg nåede op ad stigen, og brugte øverste trin til understøtte for riflen. Hinden stod
stadig og kørte lidt rundt om sig selv, kalven
stod perfekt til skud, og det tredje dyr, som jeg
faktisk aldrig fandt ud af hvad var stod skjult
bag et fyrretræ. I en sådan situation skal der
ikke være langt fra tanke til handling, for så er
det eneste man får ud af situationen en rigtig
god oplevelse. Korset blev placeret på kalven,
fingeren bøjede sig, kalven hoppede 2 gange
på bagbenene, hvorefter den sank livløs om
medens mor og det tredje dyr forsvandt tilbage
hvor de kom fra.
At der er andre i konsortiet som har haft rigtig
gode oplevelser ligger helt fast, men for dem
manglede den sidste lille smule af jagtheld
bare. Jeg kan bare lige nævne ham som kun
havde en bagende på en då at sigte efter, eller
ham som havde turister som kuglefang da han
havde en medaljedåhjort på kornet. Vi endte i
år ud med at vores afskydningstal på råvildt
svigtede, og her var der desværre tale om, at
vi fik skudt for lidt lam. Vi må se om vi kan
rette op på det i næste sæson. Når I læser disse
linjer, har vi netop afholdt vores anpartsmøde,
og vi har derfor også fået lagt planerne for den
kommende sæson. Dette være sig såvel arbejdsdage, som er i et hvert konsortium, som
hvem der har premieren på bukkejagten og vi
har aftalt jagtdatoer for efterårsjagterne.
Jeg vil gerne slutte med at takke mine jagtvenner i konsortiet. Vi har en utrolig god omgangstone, er utrolig hjælpsomme, hvilket jeg
selv lige oplevede på vores sidste jagt. Jeg
havde desværre fået anvist min gæst et forkert
tårn, og dette var selvfølgelig optaget da han
når frem. I stedet for at sende gæsten videre
på en tvivlsom tur gennem terrænet, pakkede
Iben sine grejer og flyttede selv. Rigtig mange tak for dette, og alt det andet dejlige vi har
sammen. Dette vil vi værne om, og ikke acceptere at der kommer nogle med i konsortiet som
modarbejder disse gode værdier.
					
Brian Lichon

Jægermarked
Tirsdag d. 8 december var der som vanligt
klubaften.
Denne aften blev der afholdt Jægermarked,
hvor alle var velkomne med deres grej som
de gerne ville bytte/sælge/købe.
Det blev en stor succes ikke mindst takket
være de mange af foreningens medlemmer
som havde valgt at tømme ud i skabe og andet samt Morten fra Jægeren og Lystfiskeren
som havde tømt ud i hans lager og havde
MANGE gode tilbud med. Der var alt lige

fra haglvåben og kufferter, kikkerter, sigtemidler, ammunition, tøj, sko, diverse kald
og bestemt et udvalg som viste at vi passer
godt på vores grej. Dette bevirkede at mange
af os fik lavet en god handel og mange havde
måske lidt mere med hjem end vi kom med.
Alle klubaftener er nævnt på foreningens
hjemmeside og der ligger allerede nu flere
gode arrangementer og venter. Som altid
starter klubaftner kl.19.00.

Riffelskydning
2016
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:
Mandag den 25. 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.
Lørdag den 30. april klokken 09.00 – 14.00
OBS denne dag skydes der på 200 m. fra
kl. ca. 12.30

Vi vil også på alle
dage medbringe vores
Chronografh, således at
der kan måles hastighed
på projektiler hvis der
er int.

Mandag den 2. maj klokken 17.00 – 21.00
Det koster 40,- kr. at skyde
– husk at medbringe våbentilladelse og høreværn.
Alle dage kan der købes pølser/brød og øl/vand.

Riffeludvalget
Benny Vejlgaard
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Nyt fra St. Restrup skov
Jagtåret 15/16 er slut. Vi har i de sidste år
haft en tendens til en stadig stigende udbytte
af vores jagter. Dette er ikke tilfældet i år,
dog uden at det har været et dårligt år, vi fik
faktisk 29 stk. råvildt. Helt præcis blev det
til, 58 stykker vildt fordelt på de jagtbare arter, dog med en pæn udbytte på rådyr.
Vi har også i 2015 udsatte fasaner og igen
uden det helt store udbytte, men har dog
besluttet at vi også i 2016 vil udsætte fugle i skoven, igen omkring de tønder vi har
valgt af foder i, desværre har vi rigtig mange
tønder i skoven som ingen rigtig ved hvor
står, de vil blive indsamlet efterhånden som
vi finder dem og vi vil koncentrer os om de
tønder som foderudvalget har udvalgt.
I forbindelse med anpartstegningen har vi
også i år sagt farvel til nogle tidligere anpartshavere, men vente listen er lang så der
er suppleret op med 3 nye således at vi igen
er 40 anpartshavere. Jeg vil bede jer alle
om at tage godt imod de nye så de for nogle
gode oplevelser både jagtmæssig men også
oplever kammeratskab når det er bedst.
Det har vist sig at nogle af de navne der stod
på ventelisten ikke har været medlem af vores forening, disse navne er blevet slettet så
det kun er vores egne medlemmer der kan få
ret til en anpart i skoven.
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Vi har på årets anpartsmøde d. 1.marts drøftet hvorledes vi i fremtiden vil drifte vores
jagter og en af de største ændringer er nok
at vi har indført nogle IT-regler som skal
modvirke at nettet bliver brugt til offentlig
skænderi om forskellige emner, reglerne går
ud på at det kun er formanden og den jagtleder som skal have jagten der anvender blokmail, resten må omkring formanden som så
må vurderer hvad/hvem der skal have informationerne. Der var også på anpartsmødet
om ikke at accepterer overtrædelse af de nye
regler. Der ud over er der nedsat et nyt foderudvalg som i det kommende år skal have
arbejdsro uden ”negativ” indblanding af resten af jagtgruppen. Pürschen d. 16 maj er
fordelt og som noget nyt ved jægeren allerede nu hvilken stige de skal have første dag i
bukkejagten.
Vi har arbejdsdag i skoven d. 10.april kl.
09.00 og igen d. 18.april kl. 17.00 hvor vi vil
rydde op og indsamle affald i skoven samt
klargøre vores stiger mm.
Rundvisning i skoven for nye/gamle anpartshavere er d. 26.april kl. 18.00
Tak for et godt år i skoven og en særlig tak
til alle jer som har bidraget positiv til den
gode stemning og (trods alt) mange gode
oplevelser. Uden jer går det ikke.

Kort nyt !
Hundetræningen

6. marts startede vores hundetræning, og
det var selvfølgelig lydighed og apportering
vi her taler om. Alle med lyst til at træne
hund er selvfølgelig meget velkomne. Der
trænes 3 søndage kl. 10.00 på arealerne ude
i Voerbjerg. Efter disse søndage, og når der
er blevet sommertid, overgår træningen til
onsdag aften kl. 19.00. første onsdagstræning bliver den 30. marts. Selv om vi er startet kan du sagtens nå at komme med. Der
bliver 2-3 hold, alt afhængig af de tilmeldte
hunde. Prisen er kr. 500, og kurset forventes afsluttet i starten af juni. Al henvendelse
ang. hundetræning samt tilmelding til Mie
Væver på mbv@telenor.dk eller på mobil
60506163.
			
bestyrelsen

Generalforsamling
forår 2016
Der afholdes forårsgeneralforsamling
tirsdag d. 12. april kl. 19,00.
Generalforsamlingen afholdes i Jægerhuset.
På bestyrelsens vegne
Jørgen Balser Jakobsen.

Havfisketur
9. april 2016

den
Lørdag d. 9 april afholdes hals,
rts
Hi
fra
r
etu
fisk
årlige hav
atros,
denne gang med skibet Albtagere.
del
25
til
ds
pla
hvor der er
tur
Turen bliver en 10 timers
med afgang kl. 06,00 og
hjemkomst kl. 16,00.
Prisen bliver kr. 500,00, de
ne
og tilmelding til underteg
senest d. 3 april.
.
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Jørgen Balser Jakobsen
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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

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

