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Formanden
har ordet
Vi er nu godt i gang
med
bukkejagten,
og det ser ud til at gå
forrygende i vores
konsortier, i Kollerup
blev der d. 18. maj om
morgenen, skudt buk
nummer 7, hvilket var
hvad vi nåede op på i
sidste sæson, jeg var
heldig at få buk nr. 8 d. 28. maj om morgenen.
I St. Restrup er der på nuværende tidspunkt skudt 7 bukke, men der er jo stadig
lang tid tilbage af sæsonen, så held og lykke til alle.
Vi er i foreningen i gang med at se på noget nyt jagt oppe ved Lendum, men hvad
det ender med ved vi ikke før senere, det
er ca. 145 hektar, med lidt skov, og en del
markarealer, men der er både kronvildt og
dåvildt på området, så det bliver spændende, at se om det lykkes at få det i land, der
skulle være plads til 15 anpartshavere, dette vil nok primært være for riffeljægere.
I forbindelse med Jagtens hus, vil der være
åbent hus d. 10. september for delegere til
repræsentantskabsmødet, der vil desuden
være åbent hus for alle medlemmer af Jægerforbundet d. 17. og 24. september, samt
d. 29. oktober, og d. 5. november, om der
bliver tilmelding ved jeg ikke, men det vil
blive orienteret i Jæger.
Jeg vil gerne ønske alle vore medlemmer
og deres familier en god og forhåbentlig
varm sommer, på nuværende tidspunkt
har den jo vist sig fra lidt forskellige sider,
men der er jo altid plads til forbedring.
Til sidst et ønske om en god afslutning på
bukkesæsonen, med knæk og bræk til alle.
Jørgen Balser Jakobsen.

Boblerne:
Tommy Pedersen, tlf. 98 29 71 46
Forsidefoto:
Uffe Jøns
Deadline:
Forventet udsendelse:
Nr. 3 - 1. september 16. september
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Bukketræf i
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Der har nu i efterhånden mange år, været
tradition for at man mødes til bukkepral i
Jægerhuset den 16. maj kl. 10. Sådan var
det selvfølgelig også i år. Det går på skift
mellem os og vore søsterforeninger, hvem
der er vært ved årets bukketræf, og i år var
det så vores forening som skulle stå for seancen.
Vi var 3 fra bestyrelsen som mødtes i huset
kl. 9, da vi jo lige skulle have lavet kaffe og
gjort rundstykker og pålæg klar, og vi forventede da også lige at skulle beundre et par
bukke når vi kom. Der plejer næsten altid at
være 1-2-3 stykker som ikke gad tage hjem
inden de skulle af sted, og derfor havde valgt
at tage direkte fra jagten og ud i Jægerhuset.
Dette var så ikke lige tilfældet i år. Kl 20
min i 10 var vi ved at blive bekymrede for
det indkøbte antal af rundstykker, desværre
ikke i frygt for mangler, men i frygt for stort

Jægerhuset
overskud, da der på dette tidspunkt kun var
kommet 2 bukke og måske 7 tomhændede
jægere. Men sådan skulle det ikke gå. Lige
pludselig kom der bukke på rad, og kl. 10
var der 6 bukke på paraden. Vi blev dog lige
gjort opmærksom på, at en syvende buk var
på vej, den var skudt men desværre ikke lige
fundet. Vi havde ikke specielt travlt, hvorfor
vi bød de gæve mennesker, på nuværende
tidspunkt var vi vel omkring 50, blev budt
indenfor til rundstykker, og så kunne vi få
hornblæserne til at blæse samling når den
syvende buk havde indfundet sig.
Efter ankomsten af den sidste buk, blev
det tid til at beundre og bestemme sig for
hvem der i år skulle have de to gavekort

fra Jægeren og Lystfiskeren. Vi havde i år
valgt at premiere den mest særprægede, og
den mindste, men da dette var samme buk,
valgte vi derfor den største buk i stedet for
den mindste. Håber vi på sigt kan få flere
mindre bukke med på paraden, da de jo ofte
kommer med lige så stor en beretning som
de store bukke, og specielt for ham som var
heldig at nedlægge ham. Håber vi igen til
næste år kan få nogle gode timer til bukkepral, så kom ud af busken uanset om du fik
ham eller ej, der er røverhistorier nok der
fortælles denne morgen.
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Bukkejagt i Kollerup Plantage
Ja vi er jo nu kommet godt i gang med bukkejagten, og der er sikkert mange af jer som
har mistet megen god nattesøvn. Mange af
jer har sikkert også fået noget ud af jeres
anstrengelser, så heldig har undertegnede
desværre ikke været i skrivende stund. Når
I læser dette er halvdelen af bukkejagten
ovre, og det er bestemt blevet sværere at finde bukken.

Vi havde igen i år bestilt nye tårne til udskiftning af de gamle stiger, som ikke bliver
gamle i det meget saltholdige klima som er i
Kollerup. I år blev det til 6 nye tårne. Vi kunne jo desværre ikke så godt få dem bestilt
inden vi havde afholdt vores anpartsmøde i
marts måned, hvorfor vi i år desværre måtte
trække den meget længe med arbejdsdagen
inden vi kunne få de nye tårne. Nå pyt vi
fik jo tårnene op, og der syntes ikke at have
været for meget forstyrrelse, da der bestemt
er mange bukke i skoven. Det er første år
vi på nuværende tidspunkt (29/5) er skudt 8
bukke i plantagen. Første år skød vi 7 bukke
i sæsonen, året efter 9 stk, og sidste år igen
7 bukke i forårssæsonen. Så lige hvad der er
gået galt kan jeg selvfølgelig ikke spå om.
Jeg tror dog der er nogen som har fundet ud
af, at der er langt mellem de store seksendere, og at man måske nok lige skal stille
sig tilfreds med mindre i første omgang, for
måske derefter at gå målrettet efter den store
med potentiale af medalje. Under alle omstændigheder bliver det spændende at følge
resten af sæsonen. De skudte bukke for såvel St. Restrup Skov som Kollerup Plantage
kan ses på vores hjemmeside.
Knæk og bræk
Brian Lichon

Rågeregulering og
arrangement
Som det efterhånden er sædvane deltog foreningen også i år i regulering af rågekolonierne i de af Aalborg Kommune ejede områder. Hvor sæsonen sidste år gav sig udslag
i en del regn og blæst var vejret rigtig godt
de fleste dage af reguleringen i år. Alt i alt
blev det til ca. 2600 rågeunger.
Jer, der ikke tidligere har prøvet rågeregulering, skulle tage at melde jer til næste år.
Der er dog risiko for ondt i nakken efter at
have gået i timer og spejdet efter rågeunger
i trætoppene. Når det er sagt er der vist kun
det positive tilbage; hyggeligt samvær med

andre jægere, naturoplevelser, god jagtrelevant skydetræning og evt. mulighed for at
få trænet/luftet jagthunden. Kan det være
bedre?
En stor del af jægerne deltager også i det årlige rågearrangement, som i år løb af stablen
ved Hammerværket i Godthåb. Der var et
herligt forårsvejr med massevis af besøgende, som blev tilbudt friskskudte rågeunger
tilberedt over bål, jagthornsblæsning, jagthundeopvisning og meget andet.
Bestyrelsen
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Fisketur 2016

Smuk solopgang over Hirtshals.
Dagen for årets fisketur indfandt sig. Fredag
aften fik vi gode nyheder fra skipperen på
M/S Albatros – fisketuren ville blive gennemført om lørdagen. Det havde blæst en
del fredag, men vejrudsigten lovede aftagende vind med rigtig godt vejr lørdag eftermiddag. Vi var alle mødt til tiden, men
vi måtte dog vente til kl. 7:00 da det stadig
blæste 12 m/s fra vest kl. 6:00 om morgenen,
Godt halv 7 sejlede vi fra Hirtshals. Der var
gode bølger på 2-3m hvor nogle nød turen,
andre blev våde og sidst nogle der kiggede dybt i vandet over rælingen. Ud over det
blæsende vej viste solen sig fra den smukke
side.
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Hjemturen.

Vi sejlede en lille time hvor vi forsøgte at
fange de første fisk. Vi forsøgte flere steder
sydvest for Hirtshals, men uden den helt
store succes. Da vi nåede frokost havde alle
endnu ikke fanget torsk. Derefter sejlede
vi ned omkring Rubjerg knude ca 4 sølmil
mod vest. Der var fisk og alle fik gode torsk
indenbords. På vejen hjem havde vinden
lagt sig og vi nød forårssolen.

Efter sidste fløjten fik vi fiskene målt op og
Martin løb med præmien for største torsk.
På vejen tilbage til Hirtshals var alle dog
enige om at der igen havde været en fantastisk tur med gode torsk. Der blev tid til at
filetere fiskene på vejen hjem.

Igen en succes
”som
vi gentager
til næste år

”

Martin med den største torsk på ca. 5 kg.

Filetering af torsk på vejen hjem.
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Jagt Horn Aalborg
& Omegns jagtforening
Jagthornsblæsning i foreningsregi går lidt
trægt! Der har de sidste par år været tilløb til
at få noget startet op med det er ikke rigtig
lykkedes så på trods af flere tilkendegivelser
så har vi pt. ikke noget.
Vi har talt om at forsøge mandag aften kl.
18.30 til 19.15 i lokalerne på Techcollege så
vil Aabyblæserne møde ind kl. ca. 19.30 og
starte med jagtsignaler til kl. ca. 20.00 hvor
alle kan deltage og efter 20.00 vil Aabygruppen forsætte til kl. ca. 21.30 med de musikstykker der skal anvendes i konkurrencer.
Hvis det har interesse så ring eller mail til
mig så vil jeg lægge en startdato op på hjemmesiden.
D. 21 maj tog jeg med Aabygruppen og Aalborg blæsegruppe for at dyste om forbund
mesterskaberne på Gl. Estrup på Djursland,
med Aabygruppen skulle vi dyste i mesterrækken og med Aalborggruppen i Es-horns
rækken.
Vi havde i Aabygruppen B-horn) 2 faste signaler; Blishønen og gammel Estrup 2016 (et
nyt signal, skrevet til lejligheden) og af frie
signaler havde vi valgt Aaby blæsernes festfanfare og Auf, auf zum fröhlichen Jagen

Vores fremførelse fik fint, med nogle få småfejl og vi endte med en samlet 7’ende plads i
et stærkt felt med mange rigtig gode grupper.
I Aalborggruppen havde vi valgt 2 musikstukker af Per Iversen, den ene en Rapsodi
som hedder Svensk Rapsodi og det andet
stykke en symfoni som hedder skovsymfoni, det gik rigtig godt vi vandt (guld) Es
horns rækken med en pænt stykke ned til
nr. 2, derudover fik vi en sole præstation i
parforce horn ved Bitten Bagger som fik en
2 plads i mesterrækken samt en 2 plads til
Bjarne Rasmussen i B rækken parforce.
Nibe blæserne fik en flot 5 plads i mesterrækken så Nordjylland er stærkt repræsenteret.
Skal du være med næste år så lad mig høre
fra dig så vi kan få noget i gang for uden
træning går det ikke.
D. 28 og 29 tog Aalborg gruppen til Wilster
i Tyskland for at deltage i det store Tyske
mesterskab hvor det i Es-hornsklasse lykkedes at vinde en 3’rede plads og vi er her i
gang med at planlægge efterårets koncerter
og optræden.
ER du interesseret så kontakt Søren Christensen tlf 25266410/sch@tcaa.dk

Hermed list over de som kan modtage nål og diplom
på vores efterårsgeneralforsamling i oktober
25 år Lars Oskar Hoffmann Larsen
25 år Peter Seidel
40 år Finn Holst Andersen
50 år Ernst Madsen
50 år Leif Sørensen

De som ønsker at modtage nål og diplom, bedes rette henvendelse
til undertegnede, og jeg vil sørge for at bestille materialerne.
Jørgen Balser Jakobsen.
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Kort nyt !
Nyt konsortium
søger riffeljægere
Aalborg og omegns jagtforening har netop
indgået aftale om leje af et nyt stykke jagt
og søger derfor medlemmer til et nystartet
konsortium.
Kort om jagten.
Jagten er beliggende i området omkring
Børglum klosterskov, ca. 142 hektar med
primært agerjord, dog er der flere gode
læbælter, remisser og mindre skovstykker.
På arealet træffes der råvildt, dåvildt og
kronvildt.
Derfor søges 15 mand med interesse i primært riffeljagt, og Bestyrelsen inviterer derfor til stiftende anpartsmøde tirsdag d. 16
August kl 19.00 i Jægerhuset hvor der vil
blive trukket lod om pladserne såfremt flere
skulle have interesse.
Alle der på forhånd vil tilmelde sig denne
aften er meget velkomne til at give besked
herom til Michael Thorhauge på: michaelthorhauge@outlook.dk
På bestyrelsens vegne
Michael Thorhauge

Repræsentantskabsmøde 2016
Der blev d. 29. april afholdt repræsentantskabsmøde i Danmarks Jægerforbund, på
Vingsted Centeret.
Vores forening var repræsenteret af Michael
Thorhauge, Brian Lichon, Gitte Balser Jakobsen, samt undertegnede som formand for
Jægerråd Aalborg.
Der var ikke meget på programmet, Claus
Lind var eneste kandidat til formandsposten,
så alt gik rimeligt hurtigt.
Programmet var sat til at slutte kl. 16,00,
men mødet blev hævet kl. 14,30, så alt i alt
en stille dag på ”kontoret”.
Jørgen Balser Jakobsen

Skydevogn 2016
Søndag d. 18. september afholdes et arrangement med Danmarks Jægerforbunds skydevogn, der vil være individuel instruktion
i haglskydning, så hvis du trænger til lidt
hjælp på dette felt, vil det være oplagt at tilmelde sig til dette.
Medbring dine egne jagtpatroner til prøveskydning, patroner til lerdueskydning kan
købes på dagen.
Tilmelding til undertegnede senest d. 12.
september
Jørgen Balser Jakobsen

Riffelskydning
Lørdag den 13. august og lørdag d. 24. september – fra klokken 09.00 til klokken 14.00
er der riffelskydning, på ny renoveret bane
A, på militærets areal i Hvorup.
Følgende plan på dagene i ca tider:
• Vi vil starter klokken 09.00 på 50m til
kontrol og træning med rødpunktskikkert
• Ca. Kl 10:00 rykker vil på 100m med
kontrol/ind eller trænings skydning
• Klokken 12.00 rykker vi ned på 200 meter
og ser hvad det gør ved træfpunktet.
Vi har lov til at skyde til klokken 14.00, men
når der ikke er flere der vil skyde stopper vi,
så kom så tidligt som muligt.
Der kan på dagen købes øl/vand og grillpølser, fra Slagter Ole i Nr. Sundby.
Skydningen koster 40,00 kr.
Husk jagttegn og våbentilladelse.
Måske laver vi lidt anderledes skydning på
andre mål(dette er ikke på plads endnu)
Riffeludvalget
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Bukkejagt i St. Restrup skov

12

Bukkejagten i st. Restrup er godt i gang, vi
har d.d. (1.juni) nedlagt 9 bukke i skoven. Vi
startede allerede d. 10.april med vores første
arbejdsdag, hvor vi gjorde skoven ren samt
begyndte at gøre vores stiger klar, vi havde allerede inden arbejdsdagen fået besked
om at de nye tårne vi har besluttet at købe,
ikke ville nå at ankomme til arbejdsdagene,
men arbejdet med at finde ud af hvor de så
skulle såt og hvordan det så skulle gøres var
et af de emner vi arbejde med under vejs.
Der var ca. 25 deltagerer og middagen stod
på Chili con Carne leveret af Ole Slagter i
Nørresundby (Leif Tranholm) ”Fantastisk
lækkert”
Næste arbejdsdag var d. 18.april kl. 17.00
hvor vi forsatte vores arbejde og denne dag
var der kommet container, leveret af Aalborg
Kommune som samtidig havde sponsoreret
kr. 500,- til fortæring til de hårdt arbejdende
jægere som var mødt frem igen havde Ole
Slagter, Nørresundby været i gang og menuen stod på Ungarsk gullassuppe til ca. 15

personer (regnvejr) (Tak til Aalborg Kommune for sponsoratet)
D. 26. april var der så rundvisning i skoven
som blev til en lille frisk gåtur på ca. 13 km.
Med deltagelse af 7-8 jægere (nye/gamle)
men da stigerne først ankom d. 29. var det
stadig ikke muligt at se alle stiger. Alt i alt
en fin tur hvor vi fik set skel, såt inddeling
og stigeplacering.
D 12. maj var vi så klar til opsætning af de
nye tårne og heldigvis var den hårde kerne
mødt frem så det var muligt at få dem læsset og transporteret ud i skoven, pillet den
gamle ned og den nye opsat og derefter finde
placering til den der blev ledig. Det resulterede i at vi pt. har 19 stiger/tårne i skoven.
Så kom dagen, d. 16 maj hvor vi skulle starte, det blev i år en lidt anderledes start da
vi allerede ved lodtrækningen besluttede
hvilken stige de enkelte jægere skulle sidde
i, det betyd at der ikke længere er lodtrækning d. 1.dag, og derfor ved vi faktisk ikke
om alle var på plads, hvilket også har givet
anledning til et par spørgsmål men min fornemmelse er at der faktisk far fyldt op både
morgen og aften.
Resultatmæssig er vi kommet lidt stille i
gang, men det er så gået jævnt indtil nu, sidste melding er at Poul Jacobsen har skudt en
buk fra øverste stige i såt 4 (ny stige da en rå
har valgt at holde til under den anden stige
i såt 4 og den vil vi ikke forstyrrer, godt set
Poul) der ud over er resultatet:
d. 16. morgen skød Tommy en buk i såt 2
d. 17. morgen skød Casper en buk i såt 6
d. 17. aften skød Finn en buk i såt 6
d.19. morgen skød Bjarne en i såt 7
d. 20. morgen skød Peter en i såt 1
d. 26. aften skød Benny V en i såt 1
d. 26. aften skød Kasper N. en i såt 7
d. 30. skød Carsten en i såt 4
Og så Pouls buk d. 1 juni i såt 4 alt i alt 9
bukke af varierende størrelser men bestemt
spændende bukke og gode trofæer.
Forsat god jagt samt knæk og bræk til jer
alle, husk du kan se de flotte bukke på vores
hjemmeside A-O-J.dk

Riffelskydning
Forårets skydninger er nu ovre hvor vi har
indskudt og trænet på 50m, 100 samt 200m.
Der har været over 100 skytter i de tre skydninger vi har haft. Vi har igen haft mange fra
foreningens konsortier hvor vi bla. har udfyldt riffelkontrollisten til St. Restrup. Der
har været en rigtig god stemning ved alle
skydningerne, og salget af pølser og vand er
gået strygende, så det fortsætter vi med.
Husk at vi har en skydning i august og september måned, se annoncering i dette blad
Vi
fra riffeludvalget siger tak
for et godt for-14:15
Rorgross_2x27
02/03/09
år og glæder os til at se jer efter sommerferien.
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Grav-let Rævesnu..... hurtig

nedgravning af rævegrave i lukkede
plastdrænrør.
Ø 200mm - 20 meter pr. rulle.
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Vigrafiske
tagertotalløsninger
naturligvis hensyn
markedsføring
til natur og miljø...
bogbinderi
tryksager arbejdstøj
Tryksager med omtanke !
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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

