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Formanden
har ordet
Så er alle godt i gang
med bukkejagten, og
på vore to ”gamle ”
revirer nemlig St Restrup og Kollerup, er
vi kommet lidt ned
på jorden igen, efter
en forrygende sæson
sidste år. Til gengæld
er der kommet hul på
bylden oppe på Stubben, der er i skrivende
stund nedlagt 7 bukke, men det er jo også
første sæson, hvor vi har bukkejagten med,
så lad os håbe at konsortiet deroppe bliver
fyldt helt op efter dette.
Vi har også deltaget i repræsentantskabsmødet i Fredericia, hvor der var formandsmøde om fredagen, og jubilæumsmiddag
om aftenen, med underholdning og levende musik, helt sikkert en hyggelig dag og
aften, selve repræsentantskabet blev afviklet om lørdagen, og da der ikke var ”vigtige” ting som valg eller andet, blev også
dette afviklet i noget nær rekordfart, og
sluttede først på eftermiddagen.
Vi er lige nu ved at undersøge muligheden
for at leje noget nyt jagt, nede ved Rold
Skov, men mangler tilbagemeldinger på
priser, og andre betingelser, men dette vil I
høre mere om hvis det skulle lykkes.
Til sidst et ønske om knæk og bræk i resten
af bukkejagten, og alle medlemmer og deres familier ønskes en god og forhåbentlig
varm sommer.
Jørgen Balser Jakobsen.
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Sølv til
Claus Frahm
D. 22. april deltog Claus Frahm i kreds1
jagtsti på øvelsesterrænet ved Hvorup
kaserne.

Konsortium
søger
riffeljægere

Claus opnåede en flot 2 plads (Sølv) kun
overgået med 1 point og med kun 1 point
ned til bronzepladsen.
Claus stiller den 17. juni op i FM i jagtsti
som afholdes i Elmalund, Odense.
PS. 3 pladsen gik til Ivar Høst

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
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På Bestyrelsens vegne
Benny Vejlgaard

Sommerhilsen

Vi vil gerne fra bestyrelsen ønske alle vore medlemmer, og deres familier,
samt vore samarbejdspartnere, en forhåbentlig rigtig god, varm og
begivenhedsrig sommer
På bestyrelsens vegne, Jørgen Balser Jakobsen.

Regulering af råger
Som det efterhånden er sædvane har foreningen også i år, stillet med jægere til regulering af rågeunger, i rågekolonierne i de
af Aalborg Kommune ejede områder. Hvor
sæsonen sidste år gav mange rågeunger
kom vi i år ”kun” op på knap 1500.
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, fra de 3 foreninger, gode
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, hvor byens borgere er
budt på grillet råger og friske flutes. I år blev
en ny opskrift afprøvet – råger i en flødesovs
med masser af ramsløg, jeg kan roligt sige
at det var en succes. I år var arrangementet
bestemt til at skulle være ved det nye naturens hus, ved friluftsbadet, men da dette
ikke var klar blev det flyttet til Østreådalen.
Der var et herligt forårsvejr med massevis
af besøgende, som blev tilbudt friskskudte
rågeunger tilberedt over bål og jagthornsblæsning.
Bestyrelsen
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Bukkejagt i Kollerup Plantage

Du sidder nu og læser i sommernummeret
af vores foreningsblad, og der skal som altid være en status på hvordan det er gået i
foreningens konsortier. I år har vi jo 3 konsortier at følge med i, så der er såmænd
også nok at kigge på på hjemmesiden. Nå
men denne lille historie handler selvfølgelig
om Kollerup Plantage. Som du måske husker, havde vi en helt forrygende bukkejagt
i 2016. På nuværende tidspunkt sidste år
havde vi skudt 9 bukke i Kollerup. Som du
måske også kan huske nåede vi op på i alt
15 bukke på de knab 2 måneder bukkejagten varer, og sæsonen sluttede 1 uge før tid,
da jeg lukkede for yderligere bukkejagt. Vi
skal værne om vores jagt, og såmænd også
om vores omdømme. Om et given terræn
kan bære den afskydning der forekommer,
kan der komme rigtig lange snakke ud af.
Jeg er dog ikke i tvivl om, at når vi meget
gerne vil tilstræbe at lave et korrekt køns/aldersmæssig afskydning af råvildtet, skaber
vi problemer for os selv når vi afskyder 15
bukke om sommeren.
På nuværende tidspunkt har vi i år nedlagt
4 bukke, fordelt på kun 2 såter. Den 18.
maj havde Hans Lasse held af at komme
på skudhold af en buk. Den 20. skød Karl
Henrik buk, og samme morgen fald der
også buk for en kugle sluppet af Brian. Så

gik der godt en uge inden Thorkild fik held
af at lokalisere en buk i enebærrene, hvor
han tilsyneladende ynder at jage, da flere af
de bukke han har skudt, er skudt i den del af
plantagen.
Vi har i år haft lidt indkøringsproblemer
med et nyt bookingsystem i vort konsortie.
Da vort terræn ligger ret langt væk for de
fleste af os, har vi valgt at have et system, så
vi hjemmefra kan bokke en plads hvorved
man ikke kører forgæves. Det system vi tidligere har benyttet os af, er faset ud, og da
det nye ikke har ret meget tilfælles med det
gamle, har det voldt til tider store problemer
for flere af vore konsortiemedlemmer. Der
arbejdes til stadighed med forbedringer, og
jeg har lige inden påbegyndelsen af denne
artikel afprøvet en nylig forbedring, som
Benny Vejlgaard har lavet. Ud over disse
forbedringer, er der et par stykker der frivilligt har taget tråden op, med hensyn til
at finde et system som ligner vort gamle system så meget som muligt, men måske er vi
blevet så meget venner med det nye, at vi
ikke vil tilbage, vi får se.
Fortsat knæk og bræk til jer alle den sidste
tid af bukkejagten
Brian Lichon
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Jagthorn
Lørdag d. 20.maj 2017 var datoen for FM i
jagt & Es horn, jeg skulle deltage i 2 grupper,
dels som parforce stemmen i Aabyblæserne
og dels på Eb horn i Aalborg Jægerklub`s
Es horns gruppe, i Aabygruppen skulle vi
forsøge og i A-rækken og i Eb horn skulle
vi forsvare mesterskabet fra 2016.
Der var på forhånd blevet trænet intens,
dels ved vores planlagte øve aftener men
også forskellige steder i Nordjylland hvor vi
bare havde aftalt at mødes. Det kostede så
undervejs en bøde, på vej til Bygholm Vejle
(at betale kr. 1000,- nå ja, jeg kørte nok for
stærkt, men der var jo ingen biler i sigte)
Mesterskabet var i år lagt til Reventlow-parken på Lolland så jeg (Hanne & jeg) havde
valgt at køre allerede om fredagen fordi der
faktisk er rigtig langt til Lolland. Med en
overnatning på Tåsinge og så færgen over
lørdag formiddag var vi klar til mesterskabet.
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A- klasse og yderst til venstre Aabyblæserne.

Med bedste nedrykker plads fra sidste år
i Mesterrækken på jagthorn og mester på
Eb-horn så var vi sidst i begge grupper fra
sidste var vi sidste gruppe som skulle på senen, i begge klasser så det der med tøjskifte
kunne gøres uden panik.
Musikstykkerne for jagthorn bestod af
2 faste signaler og 2 frie nummerer (Rågen + Dåhjorten og Gl. Estrup 2016 samt
Aabyblæsernes festfanfare) og i Aalborggruppen var valgt, Esserne på Elverhøj og
EU rapsodi for 3 Eb horn.
Vores fremførelse gik enlig helt fint, specie i
Abygruppen var vores rytme og start/afslutninger var meget præcise, og ja det skriver
dommerne sommetider stemmer vi faktisk.
I Es horns klassen var Umiddelbart før at vi
skulle på senen var det Brobyblæsernes Eb
horns gruppe som stillede 9 mand stærk og
havde valgt et par rigtig gode musikstykker
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Aalborg Jægerklub`s Es horns gruppe.
Fra venstre er det Knud Erik Tomra, Søren Christensen, Per Iversen, Bjarne Rasmussen og
Peter Kofoed.
(La Fete Chateau og Fionia Jägerpolka) så
der var lagt op til tæt konkurrence. (Man
kan vel sige at Brobyblæserne er ”Ærkefjenderne”) men det gik også godt selv om
vi var så få. Så var det bare at vente på dommerafgørelsen.
Så ca. 17.00 gik præmieoverrækkelsen i
gang i A-rækken blev bronze gruppen først,
og jeg var sådanset klar til at køre hjemover,
… På 2 pladsen, Aabyblæserne …. Så blev
det alligevel en god dag!! (Sølv og igen i
mesterrækken)
Bedste som vi var ved at fejre dette så igen,
Aalborg Jægerklub`s Es horns gruppe, 1

pladsen (Guld) Brobyblæserne fik 1275
point, Aalborg Jægerklub fik 1380 så…..
Guld igen.
Så et fantastisk mesterskab, har du fået lyst
til at være med så kontakt mig, så finder vi
ud af noget. Vi trænger til nyt blod, eller måske bare en fornyelse af dåbsattesten.
Søren Christensen
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Kytterne og Nørholm
Ande og gåsejagten på foreningens arealer
kan i år erhverves for henholdsvis 250,- for
kytterne og 200,- Nørholm enge. For dette
beløb kan der frit drives trækjagt i hele sæsonen. Beløbet skal indbetales på foreningens
konto i Spar Nord på reg.nr. 9280 kontonr.
4565789339 – der printes så en kvittering ud,
der sammen med jagttegn SKAL medbringes
på jagt/færdsel på arealerne – vær venlig at
påføre indbetaling dit navn, så bliver det lidt
nemmere at være kasserer.
Der vil på enkelte jagtdage blive foretaget
kontrol på området – og husk at alle har ret
til at se andre jægers kvittering på betalt jagtafgift.
Har du en kammerat du gerne vil have med
på jagt skal han meldes ind i foreningen og
betale jagtafgiften, inden han kan komme
med. Vi er har alle sammen et ansvar for at
områderne ser pæne og ordentligt ud, så tag
venligst dit affald med hjem
Benny Sørensen

Repræsentantskabsmøde
2017

10

Aalborg og Omegns deltagelse i Repræsentantskabsmøde 2017.
Lørdag d. 6-5-2017 deltog Aalborg og Omegns jagtforening i årets repræsentantskabsmøde i messe C i Fredericia. Danmarks
Jægerforbunds formand Claus Lind Christensen, åbnede mødet og gennemgik de
mange tiltag som jægerforbundet arbejder
med.
Det nye Jagtens Hus står nu færdigt, velfungerende og færdigbygget præcis til den
budgetterede pris.
En ny strategiplan for 2017 – 2021 blev
også vedtaget.
Et af mødets helt store punkter var jægerfo
rbundets 25 års jubilæum. Indtil 1992 var
jægerne delt i henholdsvis i Dansk Jagt-

forening, Landsjagtforeningen af 1923 og
Dansk strandjagtsforening. I rørende samtaler med henholdsvis formænd og næstformand i de tre foreninger fra dengang, kunne
de berette at de havde måttet kæmpe hårdt
for sammenlægningen, men efterfølgende havde oplevet et betydeligt stærkere og
samlet Danmarks Jægerforbund, som det vi
kender i dag.
Det hele blev afviklet i god ro og orden. For
yderligere info kan du læse Danmarks jægerforbunds fulde referat her:
http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/
nyhedsarkiv/2017/et-kvart-arhundredeer-naet/

Kort nyt !
Riffelskydning
I foråret var over 100 personer til indskydning og træning med deres riffel, men da der
er over 500 medlemmer i foreningen må der
være nogle der lige mangler lidt træning.
Den 12. august har vi skydning på bane A,
på skydebanen i Hvorup.
Vi starter kl. 09.00 på 100 meter og vil ca.
kl. 12.00 gå ud på 200 meter for at prøve
denne afstand.
Den 23. september har vi skydning på bane
A, på skydebanen i Hvorup.
Vi starter kl. 09.00 på 100 meter og vil ca.
kl. 12.00 gå du på 200 meter for at prøve
denne afstand.
Skydning koster 40,- kr.
Begge dage vil der kunne købes pølser, øl
og vand.
OBS vi må skyde til kl. 14.00 men vi pakker
sammen når der ikke er flere der vil skyde.
Havfisketur 2017
Vores årlige havfisketur lørdag d. 8. april
blev desværre aflyst på grund af vejret, da
det havde stormet fra vest i flere dage, så vi
fik en erstatningstur lørdag d. 13. maj, hvor
vi var mere heldige med vejret.
Vi sejlede ud fra Hirtshals kl. 6,00 og returnerede hertil kl. 16,00, lad det være sagt
med det samme, der var ikke så mange fisk
som der sommetider har været.
Nogle var mere heldige end andre, og fangede pænt med torsk, men alle havde fisk
med hjem, i antal fra 4 – 5 stykker og så
opad.

Bestyrelsen har afholdt deres første
bestyrelsesmøde siden generalforsamlingen og har på dette konstitueret sig
således.
Formand: Jørgen Balser
Næstformand: Brian Lichon
Kasserer: Benny Sørensen
Sekretær: Michael Thorhauge
Bestyrelsesmedlemmer:
Søren Christensen
Benny Vejlgaard
Leon Jensen
Suppleanter:
Jørgen Aaen
Flemming Madsen
Skydning i Hadsund
Vi har d. 26. august lejet banen i Hadsund.
Vi starter denne dag kl. 10 og må skyde til
kl. 16.
Der vil denne dag være mulighed for at kontrol skyde på 100 meter og derefter er der
mulighed for at skyde på løbende vildt.
Pris for skydning er 50 kr.
Da vi max kan være 20 skytter, vil det være
nødvendig med tilmelding til Rene på tlf.
22446222 eller til Benny på tlf. 28404542.
Denne dag vil der også være mulighed for at
købe øl/vand og pølser i klubhuset, ligesom
der også kan købes, en omgang lerduer.
Riffeludvalget

En fin dag på havet, som helt sikkert vil blive gjort igen til næste år, jeg mangler lige
at få bekræftet datoen fra skipper, men det
hører I mere om senere.
Jørgen Balser Jakobsen.

11

Stubben
Det var med en vis spænding at skulle starte
først sæson på bukkejagten på Stubben. Efter
at kun få anpartshavere fra efteråret havde
valgt at fortsætte i jagten på Stubben skulle
vi have rekrutteret nogle nye anpartshavere.
Der har været annonceret og afholdt flere
rundvisninger. På alle rundvisninger blev der
set masser af vildt med både då, rå, og kronvildt samt flere fasaner og harer. Sidste rundvisning var få dage før bukkejagten og her
så vi 11 rå dyr hvoraf de 3 var gode bukke.
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Dan 16 maj gik der ikke mange minutter før
jeg fik besked om at første buk var nedlagt
på Stubben. De næste dage kom flere gode
billeder af bukke fra Stubben. Vi er nu på 7
bukke, men der bliver stadig set flere gode
bukke på Stubben.
Knæk og bræk
Benny Vejlgaard

Jagtens gang i
St. Restrup skov
Så nåde vi den 16.maj igen, det er en spænding op til datoen, næsten som juleaften da
jeg var 10 år. Måske er det bare det at komme
ud i den grønne skov, (Hmmf. Det er vist noget med alderen) nå, men arbejdsdagene gik
godt om end vi ikke var så mange, men når
valget er om deltagelsen skal foregå det ene
sted eller det andet sted og nogle steder har
bøde for udeblivelse, så kan jeg godt forstå
valget. Vi var 13-14 den første gang, nogle
kun til spisning men de yder nok en indsats
en anden gang. Affaldet blev samlet (Desværre smuttede containeren for kommunen)
de har lovet at hente det så det kommer væk.
Der blev flyttet et par stiger og en enkelt blev
udfaset på grund af rust (Der var så lidt jern
i den at den kun gav 1,98 kr. ved skrothandleren.) joke, men lad os vide det hvis du konstaterer farlige stiger.
Den 16 maj var en kold, våd og blæsende
morgen, jeg havde selv måtte tage til takke
med en jagt på mit eget oppe ved Brønden,
hvor jeg var lige ved at skude en hjort, med
det er en anden historie… Jeg fik en buk kl.
07.03 så, dejlig morgen trods regn mv. Jørgen Balser så mårhund i vores såt 4 så vi skal
til at gå efter den også.

Nøhr i såt 7 d. 21.maj og endelig Bjarne A. i
såt 6, og til Bjarne: Nej det er ikke den buk
jeg har kik på!! (Stooor buk)
Den 31.maj blev Poul og jeg enige om at det
nu, på grund af den gode plads, lave deltagelse er tilladt at komme både morgen og aften.
Hvis der bliver pladsproblemer så kan vi ændre det igen.

Desværre blev der ikke skudt buk den 16.maj
om morgenen i St. Restrup skov,
men i må gerne se min…
Knæk og bræk til jer alle.
Mvh. Søren

Første buk i Restrup skoven blev skudt om
aftenen i såt 8 af Hans Lasse, en fin lille
seksender så det blev til en kort pürsch for
Hans Lasse, men tillykke med det. Buk nr. 2
Rorgross_2x27
02/03/09
var
også i såt 8 og tilfaldt Finn
H. d. 18 maj, 14:15
så kom Jørgen Aa i såt 1 d. 19.maj, Karsten
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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 !
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banner
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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
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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

