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Formanden
har ordet
Så er vi godt ude af
jagtsæsonen 2016/
2017, og der venter
nye og spændende oplevelser forude.
Lidt tilbageblik, så
havde vi forrygende
jagter i både St. Restrup og Kollerup med
fine afskydninger, det
kneb lidt mere i Stubben, så her har vi en
opgave som helst skal løses.
Foreningen har som vanligt deltaget i
kredsmødet, dette fandt sted lørdag d. 4
Marts på Lundbæk landbrugsskole, og
havde deltagelse af 129, vi var fra foreningen repræsenteret med de 11 som vi måtte,
samt undertegnede som jægerrådsrepræsentant, det blev et stille og roligt møde, da
der ikke var den store spørgelyst, og vi afsluttede mødet kl. 13,00 hvorefter der var
frokostmeny, og derefter kørte vi hjem, en
fin dag med gode informationer fra hovedbestyrelse og kredsformanden.
Det er nu blevet tid til at skue fremad, og
der venter jo lige om lidt en bukkejagt,
som forhåbentlig bliver spændende og
gerne skulle give en buk til både fryser
og opsatsvæg, det er jo altid spændende
at sidde i tårn, stige eller bare pyrche lidt
rundt i terrænet, der er jo gode muligheder
i både St. Restrup og Kollerup, og det bliver spændende at se om Stubben også kan
levere i dette år, da det er første bukkejagt
vi har deroppe.
Med disse ord vil jeg sige knæk og bræk til
alle, med ønsket om en god bukkejagt, og
et godt forår til alle medlemmer og deres
familier.
Jørgen Balser Jakobsen.

Forsidefoto:
Martin Lund
Deadline:
Nr. 2 - 1. juni

Forventet udsendelse:
16. juni
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Beretning for St. Restrup skov
foråret 2017
Jagt året 2016 17 er over, vi har i årets løb
haft nogle rigtig gode jagter uden de store
udfordringer.
Vildtmæssig har vi ikke slået nogen rekord,
men alligevel en god session, der blev i bukkejagten nedlagt 9 bukke, nogle af dem rigtig
flotte bukke men også nogle små som måske
havde haft godt af at gå et par år, jeg havde
selv muligheden for en lille buk, blot for at
konstaterer at den blev nedlagt næste morgen.
På vores efterårs jagter fik vi også nogle fine
vildt parader, alt i alt en fin session med 24
dyr (Buk, Rå, lam) 5 hare, 6 ræv, 4 fasaner og
14 snepper. Det blev så til 53 stykker vildt,
så et gennemsnit på 1,325 pr. jæger.
Vi havde naturligvis også et par mindre behagelige oplevelser, en af vores kammerater
havde en hård tur på hospitalet sidste sommer og en anden faldt om ude i skoven med
hjerte problemer. Men heldigvis er de begge
på højkant igen, det er nok naturlig at der
kommer nogle af disse oplevelser når vi ser
på antallet af alders sammensætningen af anpartshaverne i skoven.
I forhold til sikkerhed havde vi ikke nogle
graverende uheld i år, et hagl på afveje som
vi efterfølgende ikke helt forstår (Den må
jo nærmest have fløjet baglæns) Det er min
fornemmelse at alle tager sikkerheden meget
seriøst og er med til at vi undgår uheld.
Vi har i flere år fået mad fra Ole Slagter i
Nørresundby (Leif Tranholm) men Leif er

stoppet i Nørresundby og har sammen med
sin søn åbnet ny butik i Sæby, Leif har bedt
os om at finde en anden måde at mad på da
de har rigtig travlt der oppe i Sæby så et af de
emner vi skal diskuterer på vores anpartsmøde d. 7.marts 2017 i jægerhuset bliver mad.
PT. Er der sendt besked ud til medlemmerne om betaling for 2017/18 men vi ved ikke
præcist hvor mange der har valgt at forsætte
som anpartshaver i St. Restrup, men med 28
på ventelisten skal vi nok få fyldt op.
Der er lavet plan for jagtdagene i næste sæson, arbejdsdagene, rundvisningen, jagtledermødet er også på plads. Vi mangler bare
at få det stemt af på vores anpartsmøde hvor
vi også skal trække lod om pladserne på præmiere dagen d. 16.maj.
Tak til jer alle som har været med til at bidrage til et fantastisk sammenhold og nogle
rigtig hyggelige jagter, når vi alle bidrager
med det vi hver især er gode til/har interesse
i så bliver det også nogle gode jagter. Tak for
i år, jeg her indbetalt min jagtleje og glæder
mig til at komme i gang igen, håber i har det
på samme måde.
God jagt samt knæk og bræk til jer alle, husk
du kan se mere om skoven, ventelisten samt
kontakt info på vores hjemmeside A-O-J.dk
Tak for i år

Søren Christensen
Formand
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Råge regulering

Vi har igen i år fået mulighed for 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 hver dag.
Når vi nærmer os den 1. maj, vil jeg kontakte jer der er på listen, for at aftale nærmere
hvilke dage du kan/må deltage. Reguleringen
foregår med salonriffel, indskudt på ca. 40
meter, og der må kun bruges den ammunition
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.

Tirsdag den 23. maj vil der være et offentligt
rågearrangement, ved Naturens hus, Egholm
Færgevej, 9000 Aalborg. Arrangementet
starter klokken 18.00 – denne aften er alle
velkommen. Der vil i løbet af aftenen være
Smagsprøver på rågebryster, og kommunens
skytte/naturvejleder vil fortælle om rågen,
som nytte og skade fugl – der vil være jagthorns blæsning – hundeopvisning m.m.
Benny Sørensen
Tlf 28404542
Email bes-fb@aalborg.dk

Kollerup Plantage
Lige nu hvor jeg sidder og skriver disse linjer,
har jeg mange af begivenhederne fra sæson
2016 i Kollerup Plantage i frisk erindring.
Det skyldes selvfølgelig mest, at jeg lige har
færdiggjort min beretning til vores anpartsmøde som vanen tro falder 3. tirsdag i marts
måned. I år må vi så undvære det punkt, som
hedder velkomst til nye anpartshavere da vi
ikke har haft nogen der ikke kunne holde selskabet ud længere. Vi skal selvfølgelig som
vanligt have en konstruktiv snak om forløbet
af sæson 16, og om hvad vi kunne tænke os
at gøre anderledes. Vi havde en fin sæson 16,
hvor vi udbyttemæssigt, ligger noget over
sidste års, men til gengæld ligger meget tæt
på de første 2 års afskydning. Det eneste

der skiller sig bemærkelsesvis meget ud er
afskydningen af bukke i foråret, hvor vi jo
skød 15 bukke mod tidligere års tal på henholdsvis 7, 9 og 7. Ud over bukkene, blev
resultatet følgende. Snepper, desværre kun 1,
1 hind, skudt på sidste jagt, 1 då-spidshjort, 1
då og 1 dåkalv. 10 råer, 13 lam. 2 fasankokke
og 2 høner samt 2 harer.
En anden ting som vi skal have en snak om,
er den mulighed vi har fået fra Skov og Naturstyrelsen, der omhandler skrotning af en
hagljagt og dermed en riffeljagt mere. Der er
som vanlig emner nok der skal til debat, og
mon ikke nok vi undre os over hvor den aften
pludselig blev af.
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Kom med din buk!
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2. tirsdag i januar var første klubaften som
sædvanligt, og emnet var også det vanlige,
nemlig bukken fra året før. Atter var flere
”gamle” kendinge mødt op, desværre ikke
rigtig nogle nye ansigter. En hyggelig aften med masser af røverhistorier, og gode
beretninger fra da bukken blev nedlagt.
De 4 præmieringer som er sponcereret
af Jægeren og Lystfiskeren blev. Største
buk - Uffe Jöns, pæneste buk - Uffe Jöns,
mest særprægede buk - Carsten Pedersen
og mindste buk - Brian Lichon. Vi takker
både de fremmødte som var med til at
skabe en god aften, og Morten for de fine
præmier.
Pbv. Brian Lichon
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Kort nyt !
Konsortium søger riffeljægere

Aalborg og omegns jagtforening søger 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. 5500,- per anpart. Derfor tilbydes ledige pladser til alle med interesse i primært
riffeljagt.
Alle der ønsker mere information bedes
kontakten Benny Vejlgaard på:
benny@vejlgaard.org

Bukketræf

Den 16. maj klokken 10.00 ved Jæger- huset
er der bukketræf. Hvad enten du har været
på bukkejagt eller ej, om du har været en
af de hel- dige, 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, må- ske
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 Sørensen

På Bestyrelsens vegne
Benny Vejlgaard

Havfisketur d. 8. april 2017

Foreningen arrangerer igen en
tur på havet med Albatros, som
sejler ud fra Hirtshals lørdag d. 8.
april kl. 6,00 og er i havn igen kl.
16,00 altså en tur på 10 timer, til
en pris af kr. 500,00, tilmelding
til undertegnede senest søndag d.
26. marts, gerne på mail
balser@jakobsen.mail.dk
Jørgen Balser Jakobsen.
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Træningsdatoer for

riffelskydning i 2017

Der er i år planlagt følgende datoer til
indskydning af riffel på banen i Hvorup
Aalborg og Omegns Jagtforening:
Lørdag den 29.04.2017 fra kl. 09.00 – 14.00
– den første time skydes der på 50m (salonriffel)
– fra klokken ca. 12.30 skydes der på 200 meter
Lørdag den 06.05.2017 fra kl. 09.00 – 14.00
– fra klokken ca. 12.30 skydes der på 200 meter
Tirsdag den 09.05.2017 fra kl. 17.00 – 21.00
Lørdag den 12.08.2017 fra kl. 09.00 – 14.00
– fra klokken ca. 12.30 skydes der på 200 meter
Lørdag den 23.09.2017 fra kl. 09.00 – 14.00
– fra klokken ca. 12.30 skydes der på 200 meter
Det koster kr. 40,- at indskyde.
Alle dage kan der købes pølser/brød – øl og vand.
Som noget nyt har vi indkøbt en Chronografh
– den måler hastigheden på projektilet, den vil være med alle dage.
Husk våbentilladelse - uden den, ingen skydning.
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Arbejd med din hund
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Ja så er solsorten begyndt at synge for os når
vi går morgentur med hunden, og derfor ved
vi at foråret er på vej, og dermed også tiden
hvor vejret igen indbyder til at vi skal ud at
arbejde lidt med hunden. Det gælder selvfølgelig os der har atter må starte forfra fordi
vores gamle følgesvend ikke kunne mere,
men selvfølgelig også jer der har en hund
der lige nu topper. Uanset hvor på skalaen
man befinder sig, er der altid en gud grund
til at komme afsted og hente ny inspiration
til træningen.
Når I læser disse linjer, er vores hundetræning lige kommet i gang. Vi træner søndag
formiddag her i marts, hvor vi mødes klokken 10 på Aalborg hundesportscenter på Voerbjergvej i Nørresundby. Når vi atter når til
sommertiden, vil vi overgå til aftentræning.
Hvilken dag dette falder på, kan jeg desværre
ikke afsløre på dette tidspunkt, da jeg i skrivende stund endnu ikke har modtaget infor-

mationer om udfaldet af forhandlingerne om
træningsarealerne. I år kan der nemlig godt
blive lidt rift om pladserne, da Aalborg kommune har spillet ud med, at der skal kreaturer
til at afgræsse nogle af vore træningsarealer
pga forekomsten af bjørneklo. Kom nu ud af
busken, da vi selvfølgelig har plads til alle,
både dem med de store erfaringer (som måske har lidt svært ved at indrømme, at der
stadig er meget at lære) og de helt grønne
som står med deres første hund, og syntes
udfordringerne er blevet meget større end de
havde forestillet sig. Eventuelle spørgsmål
eller tilmelding skal ske til Jens Thodberg på
tlf 23394906. Der vil i år max blive plads til
20 hunde.
På udvalgets vegne
Brian Lichon

Jubilarer 2017
Der er i 2017 mange som har jubilæum i
vores forening, dette skyldes sikkert at det i
år er nøjagtig 25 år siden Danmarks Jægerforbund blev dannet, det er stadig således at
for at modtage diplom og nål, skal man rette

henvendelse til undertegnede, med navn og
medlemsnummer, dette sker på mail, senest
d. 1. april balser@jakobsen.mail.dk
Jørgen Balser Jakobsen.

25 års jubilæum

40 års jubilæum

Rene Andersen

Jan Andreasen

Lars Andersen

Tommy Pedersen

Tonny Andersen

60 års jubilæum

Henning Christensen

Willi Svendsen

Palle Fjeldgaard
Claus Frahm

Morten Rex Frederiksen
Casper Henriksen
Tom Houen

Gitte Balser Jakobsen
Leon Nøhr Jensen

Claus Svensk Jessen

Svend Aage Johansen

Jubilæum
2017

Steen Nyby

Kjeld Raffn

Klaus Hjort Thomsen

Jørgen Aaen
Rorgross_2x27

02/03/09

Vi ved godt at vi har 3 som skal modtage diplom og nål, på grund af fejl i systemet, dette bliver der også rettet op på
til generalforsamlingen, skulle der være
nogle som mener sig berettigede til jubilæum, uden at være nævnt her, hører vi
meget gerne fra jer.
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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
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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

