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Formanden
har ordet
Håber alle har haft en
god sommer, selv om
vejret kun momentvis
har vist sig fra sin bedste side, jeg vil nok påstå, at vi absolut ikke
er i underskud med
regn.
Bukkejagten er overstået for noget siden,
og vores konsortie i St. Restrup kom op
på 11 bukke, mens Kollerup næsten eksploderede med 15 bukke, dette skyldes for
en dels vedkommende at der stort set ikke
blev skudt bukkelam på efterårsjagterne i
den forgangne sæson, men mere om dette
i andre indlæg i dette nummer af Omegnsjægeren.
I opfordres også til at bruge muligheden
for at komme på ande og gåsejagt på vore
arealer på henholdsvis Kytterne og Nørholm, der kan købes sæsonkort til begge
arealer, og sidste år blev der skudt pænt
med gæs begge steder.
Som I har kunnet følge med i, har foreningen fået et nyt stykke jagt oppe ved Børglum Klosterskov på ca. 142 hektar, der har
været holdt orienteringsmøde for interesserede om jagten, og vi forventer at få de
15 anparter solgt, således at vi kan komme
i gang med jagten deroppe, det er nok mest
for riffeljægere, da der er både råvildt, dåvildt samt kronvildt på arealerne.
Danmarks Jægerforbund har nu fået overdraget nøglerne til det nye Jagtens Hus på
Kalø, og der afholdes fremvisninger af det
nye hus for interesserede, I kan se datoer
i Augustnummeret af Jæger, hvis I skulle
være interesseret i dette.
Til sidst vil jeg ønske alle en god jagtsæson som netop nu står for døren, med knæk
og bræk til alle, samt et godt efterår til alle
vore medlemmer, og deres familier.
Jørgen Balser Jakobsen.

Forventet udsendelse:
16. december
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Kytterne er at
Da der jo er rigtig mange der har stor glæde af foreningens arealer på Kytterne, er
det selvfølgelig også vigtig at forholdene
er i orden. Det er jo også derfor at vi for et
par år siden fik nedsat et udvalg der skal stå
for vedligeholdelsen af skjulene. Dette blev
desværre nødvendig, fordi de gæve gutter
som gennem en menneskealder har stået for
dette desværre ikke længere havde lyst til
denne opgave.
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Der var dog ikke så meget vi skulle have
gjort i år. Der er selvfølgelig altid nogle
skjul som er blevet lidt fyldte, og nogle er
groet lidt efter med siv og græs, og så var
der i år atter to skjul der havde forladt deres
plads i den danske engjord.
I år var vi dog udsat for en lidt udsædvanlig
opgave. Til glæde for mange kan jeg nemlig berette, at bondemanden har hentet sine
kreaturer ind. Dette skete den dag vi havde
valgt at reparere skjul. Nu havde bonden
desværre glemt at have en aftale med køerne om at de skulle hjem. Derfor drev køerne
lidt gæk med de efterhånden noget trætte ”kodrivere” ved gang på gang at bryde
gennem kæden og forsvinde ud på Kytterne endnu en gang. Under en af disse jagter
blev en kalv grundet udmattelse væk fra sin
mor. Da den ville videre valgte den desværre en gal retning og gik under hegnet og op
over diget. Da der jo bag diget er en kanal,
vakte dette en vis bekymring. Jeg eftersatte
kalven, som midlertidigt var som sunket i
jorden. Vi fandt den dog og kunne få sat et
reb på den og tøjrede den til et træ, så den
senere kunne blive forenet med sin mor.
Nå tilbage til det vigtige. Skjulene er gået
efter og er atter klar til brug. Der er som I
kan se på forsiden atter kommet gæs til
landsdelen, og vi kunne da gennem dagen
også konstatere, at der selv om det var en
lavvandsdag, så var der ganske pænt med
både krik- og gråænder i luften rundt om
Kytterne.
På udvalgets vegne, knæk og bræk
Brian Lichon

tter i topform

Efterårsgeneralforsamling
tirsdag den 11. oktober 2016
Der afholdes generalforsamling
tirsdag d. 11. oktober i Jægerhuset ved Gigantium kl. 19,00.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden i hænde senest d. 4 oktober.
På bestyrelsen vegne
Jørgen Balser jakobsen.
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Jagten i Kollerup Plantage
Så er vi kommet i september, og årets bukkejagt er for længst overstået. Det har været et fortrinligt år med hensyn til succes i
bukkejagten i Kollerup. Succesen blev så
stor, at jeg var nødt til at lukke for jagten en
uge før den egentlig stoppede. Vi har ikke
oplevet noget lignende i de 4 år vi har haft
jagten i plantagen. Der har jo været en udpræget bekymret stemning i konsortiet, efter
der blev anlagt en MTB bane i plantagen, og
vi kender selvfølgelig endnu ikke det fulde
billede af konsekvenserne af dette, men kan
helt klart konstaterer, at råvildtet på ingen
måde er skræmt ud af plantagen. Dette har
nu hele tiden været min klare overbevisning
med hensyn til råvildtet. De var ligesom lidt
nervøse i starten, men har nu vænnet sig til
dem som kommer farende gennem skoven
og som ikke larmer særligt meget. Min klare
bekymring ligger derimod hos kronvildtet.
De tåler ikke de store forstyrrelser gang på
gang i de områder de foretrækker at opholde
sig i. Dog har vi i år set, at de på ingen måde
lader sig skræmme af landmandens opsætning af hvide poser på de tilstødende marker.
Her er kronvildtet gentagne gange set i umiddelbart nærhed af disse når der skal fyldes i
maven. Med hensyn til dåvildtet, er der set
ganske pænt her i bukkejagten, og de virker
umiddelbart ikke som om de føler sig truede
af de gentagne forbikørsler af cyklister.
Nå tilbage til bukkejagten. Den 16. maj blev
der nedlagt 3 bukke, ligeså den 17. maj. Så
blev der lidt mere normale tilstande, og følgende dage blev der derefter skudt buk. 19.
maj, 28. maj, 31. maj, 11. juni, 28. juni, 2.
juli, 3. juli, 8. juli og så den 9. juli. Så var
vi oppe på 15 bukke, og derfor lukkede jeg
for bukkejagten. Det kan umiddelbart lyde af
forfærdelig mange, men set i forhold til arealets størrelse, er det ikke alarmerende. En
succes som dog ikke er uden udfordringer.
Vi vil jo meget gerne gøre vores bedste for at
opfylde jægerforbundets, og naturstyrelsens
anvisninger med hensyn til fordelingen af afskudte dyr. Hvis vi skal leve op til dette, skal
vi i efteråret skyde 15 råer og 30 lam, hvilket vi er meget overbeviste om ikke kommer
til at ske. Derfor skal vi jo have revurderet
vores opfattelse af hvor mange bukke vi

fremover med sindsro kan skyde i plantagen.
Jeg har allerede nu gjort anpartshaverne opmærksomme på, at de ikke som tidligere vil
få lov til at skyde bukke på enkeltmandsjagterne her i efteråret. På vore fællesjagter vil
der altid være risiko for at der falder en buk,
også selv om vi henstiller til folk om ikke at
skyde buk hvis de kan se det. Til tider går
det jo meget stærkt på en hagljagt, hvorfor
vi ikke vil laste nogen hvis dette skulle ske.
På vore riffeljagter er der jo derimod ofte
lidt længere tid til at vurdere hvilket køn det
enkelte dyr måtte have, hvorfor der her kun
undtagelsesvis bør falde en buk.
Vi vil som de sidste 2 år atter afvikle 3 hagljagter først, for derefter at afholde vore 3
riffeljagter. Vi håber selvfølgelig atter Diana
vil smile lidt over Kollerup Plantage, da vi
mangler lidt succes med hensyn til de store
hjortearter. Det kunne være helt skønt, hvis
vi fik lov at opleve både då- , og kronvildt på
vores vildtparader i dette efterår/vinter.
Knæk og bræk til alle jer som læser disse
linjer.
Brian Lichon

Nyt konsortium
søger riffeljægere
Aalborg og omegns jagtforening har
indgået aftale om leje af et 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.
Prisen vil for den kommende sæson være
ca. 4400,- per anpart og 5840,- fremadrettet. Derfor tilbydes ledige pladser til
alle med interesse i primært riffeljagt.
Alle der ønsker mere information bedes
kontakten Benny Vejlgaard på:
benny@vejlgaard.org
På Bestyrelsens vegne
Benny Vejlgaard
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Sommer fisketur
Traditionen tro var der igen i år arrangeret
fisketur i juni, Leon havde booket Medestedet ved Villestrup gods, lørdag d. 18.juni kl.
08.00 – 14.00.
Der var 23 deltagere som havde valgt at bruge dagen i hyggeligt samvær ved søen. Vejret
var fint uden regn men heller ikke vildt varm.
Kl. 08.00 startede konkurrencen og allerede
08.30 var der ”bid” der havde Leon og Tove
(Leon’s hustru) nemlig arrangeret morgen
mad med rundstykker og kage samt en lille
en til halsen.
Konkurrencen fortsatte frem mod middag
med rimelig fangst af fisk som blev vejet
ind hos Tove som førte protokol. Kl. 12.15
var det galt igen, det var blevet spisetid og
med pølser fra Ole slagter (Leif Tranholm)
blev alle mætte. Derefter igen til fiskeriet,
Hmmm. svært at få tid til med alt det mad
mm. kl. 14.00 blev det så tid til at finde resultatet.
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for familien 2016
Igen havde Leon været på jagt efter præmier og havde igen i år fundet fine præmier
til konkurrencen fra vores sponsorer. Tove
havde der ud over sørget for en slikpose til
børnene.
Det viste sig at der var blevet landet 19 fisk
og der blev uddelt præmier til den første,
største, mindste, yngste som vi godt kan lide
det.
Tak for en dejlig dag, og på gensyn 2017
Søren Christensen
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Kort nyt !
Jubilarer

Hermed liste 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
50 år Karl Jensen
De som ønsker at modtage nål og diplom,
bedes rette henvendelse til undertegnede, og
jeg vil sørge for at bestille materialerne.
Skulle der være nogle som mener de har jubilæum, uden at være nævnt her på listen,
og ønsker at modtage diplom, bedes de rette
henvendelse til undertegnede.
Jørgen Balser Jakobsen

Nyhedsbrev
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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. 150 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
Bestyrelsen

Riffelskydning

Søndag den 24. september er årets sidste
mulighed for at træne med din riffel
Vi har banen fra klokken 09.00 til klokken
14.00 på militærets areal i Hvorup.
Følgende plan på dagen 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.
Riffeludvalget

Skydevogn 18. september 2016

Søndag d. 18 September afholdes der arrangement med Danmarks Jægerforbunds skydevogn kl. 9,00 til ca. 12,00.
Der bliver individuel instruktion på pladsen,
så hvis du synes at du trænger til at blive
”opdateret” på haglskydning er det sikkert
en god ide at tilmelde sig dette arrangement.
Der kan købes patroner til lerdueskydning,
men jagtpatroner medbringer du selv, så du
kan få netop dine patroner testet på papirskive.
Tilmelding til undertegnede senest d. 10.
september.
Jørgen Balser Jakobsen

Kytterne og Nørholm
Når i læser dette er ande og gåsejagt på foreningens arealer startet men du kan stadig
nå at være med.
Det koster, henholdsvis 250,- kr. for Kytterne og 200,- for Nørholm enge – for det beløb
kan der drives jagt 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.

Har du en kammerat du gerne vil have med
skal han indmeldes i foreningen og betale
jagtafgiften inden jagten. Kontakt kassereren.
For at holde Kytterne og Nørholm rene skal
du huske at medtage dit affald når du forlader jagten, dette gælder også tomme patron
hylster.
Kasserer
Benny Sørensen tlf. 28404542

Nyt fra St. Restrup skov
Jagtsæsonen 2016/17 står for døren, i juni
blev der udsat 110 fasaner som foderudvalget har bugt tid på at holde i en god foderstand til vi skal i gang d. 1.oktober med
Jørgen Balser Jacobsen som jagtleder. Vi afholder møde for jagtleder og hjælper tirsdag
d. 20.september kl. 20.00 hvor vi sammen
vil gennemgå vores aftaler fra anpartsmødet
i marts.

Husk tilmelding til Jørgen inden den 22.september, mht. til madpakker rundsender jeg
info fra Leif slagter inden jagten.
Vores udgangspunkt mht. til vild statistikken er vi lidt bagefter i forhold til sidste år
men der er stadig gode muligheder for et
godt udbytte, der er en der observationer på
både dyr, ræv og fugle så hvis vi ellers gør
det vi gerne vil så er jeg sikker på at Diana
vil tilsmile os.
Vi har i år udstedet et ekstra gæstekort til
alle anpartshavere så det er mulig for kr. 50,at medtage en ekstra gæst, beløbet afregnes
med kasser Per Haugaard sammen med sedlen (gæstekortet) og der aftales med jagtlederen om det er muligt af have gæst med på
den ønskede jagt.
D. 9.oktober har vi en harejagt på programmet i såt 8, vi må have planlagt hvordan vi
arrangerer det når vi mødes d. 1.oktober, jeg
er desværre ikke selv til stede på første jagt,
der er kommet en jagt på sikahjort i Skotland
i vejen og vi er først hjemme d. 2.oktober.
Ellers har jeg kun et knæk og bræk til jer
alle, husk at tilmelde jer til jagten d. 1.oktober (med/uden hund, gæst, etc.)
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Hundetræning årgang 2016
Atter i år har der været både marktræning og
lydigheds/apporteringstræning. Der var som
vanligt en fornuftig opbakning til den marktræning som Jens Hvass gennem en årrække
har stået for. Han har dog nu måttet sande, at
det er blevet meget vanskeligt at skaffe terræner til træningen, hvorfor vi på nuværende tidspunkt ikke ser os i stand til at tilbyde
marktræning i den kommende sæson. Hvis
der skulle dukke noget op, som skulle gøre
det muligt, vil vi selvfølgelig straks melde
det ud.
Vi har også overstået årets dressurtræning.

Der har desværre vist sig en vigende interesse for dette, eller der er pt. ikke så mange der har fået ny hund, da der i år ikke var
den store fremmøde til dette. Dette gjorde
sig derfor også gældende til årets afslutning,
som var så dårligt besøgt at der ikke kunne
findes deltagere til de traditionelle deltagelser i Rold Skov Matchen eller prøven i Dorf
Mose. Man valgte af samme grund ikke at
afholde nogen decideret afslutningsprøve,
men gjorde det eneste rigtige, nemlig at gøre
den sidste samling til en hyggelig sammenkomst med lidt godt at spise.

Ny jæger på Kytterne
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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 25. 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. 18.
sep.
Denne dag vil Kytterne være lukket for
foreningens øvrige medlemmer fra kl.
12.00 og resten af dagen.
Brian Lichon

Aalborg og Omegns
Jagtforening
generalforsamling d. 11. oktober 2016
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:
Jens Hvass, Jens Todberg, Jesper Andersen.

7.

Valg af riffeludvalg, på valg er:
Rene Andersen, Benny Sørensen, Casper Henriksen, Benny Veilgaard,
Lars Rimmen, 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 2017.

10. Eventuelt. 02/03/09
Rorgross_2x27

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

