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har ordet
Så er alle godt i gang
Så er ”sommeren”
overstået, og vi er i
gang med efteråret, og
deraf også både ande
og gåsejagt, og som
noget nyt er der også
blevet mulighed for at
skyde kronkalv oppe
på arealet i Kollerup i
september måned.
Der er kommet flere udvidelser af jagten
på de store hjortearter, så det bliver spændende at se om det giver en større afskydning af disse.
Når dette er sagt, så har vi jo siden sidst
været igennem bukkejagten, og der er blevet skudt pænt med bukke både på Stubben og i St. Restrup, mens Kollerup faldt
tilbage på det ”normale” leje med 7 bukke,
men alt i alt en god sæson med 13 bukke i
St. Restrup, og 8 oppe på Stubben.
Når I får dette nummer af Omegnsjægeren,
er der kun kort tid til årets fællesjagter står
for døren, med alt hvad dette indebærer af
kammeratligt samvær, og forhåbentlig en
masse gode oplevelser i naturen, hvis der
så bliver lidt til fryseren også, så vil det jo
være helt perfekt.
Jeg vil nu ønske alle jer derude knæk og
bræk, med ønsket om en god sæson, og et
godt efterår til alle.
Jørgen Balser Jakobsen.

Efterårsgeneralforsamling

Der afholdes efterårsgeneralforsamling
tirsdag d. 10 oktober kl. 19,00
i Jægerhuset ved Gigantium.
Dagsorden ifølge vedtægterne, og
forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i
hænde senest tirsdag d. 3 oktober.
På bestyrelsens vegne
Jørgen Balser Jakobsen.
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Jægermarked 2017
12. december 2017 kl. 19.00

Vi kender det alle… !!

Noget vi kar købt fordi vi ikke lige kunne undvære det, ligger/hænger eller
fylder i skabet, noget vi har brugt er blevet for lille/stor eller bare uinteressant,
måske var det bare et fejlkøb??
Vi vil give dig mulighed for at få det omsat til noget som passer
eller er mere interessant.

Derfor afholder vi igen jægermarked
D. 12. december 2017 er det muligt af handle/sælge dine fejlkøb.

Måske en ny haglbøsse til lillemor i julegave eller genladnings udstyr til svigermor….
Kom med dine effekter og lad os prøve at omsætte det til noget andet
vi måske heller ikke har brug for, måske er det lige det du mangler.
Det var d. 12.december 2017 kl. 19.00 i Jægerhuset - Husk det!
PS. Leon siger noget med æbleskiver og……
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Jagtens gang i
St. Restrup skov
Første periode af jagt året i St. Restrup er
forbi og vi skal til at gøre klar til efterårsjagterne, med et tilbageblik på pürsch perioden må vi konstaterer at vi igen i år havde
en rigtig god sommerjagt med både små og
store bukke og ikke mindst mange rigtig
gode oplevelser.

16 maj startede lidt stille, det var først d.
16. maj om aften kl. 20.08 det lykkedes at
overliste den første buk i skoven, det skete i
område 8 i den sydlige del hvor Hans Lasse
Christiansen havde held med en fin 6 ender.
Resten af perioden gik det fint med en god
fordeling af bukke, både store og små. Der
er set mange små bukke i skoven men også
et par store (Efter Restrup målestok) blev
der nedlagt og de små bukke som så fik lov
at gå bliver måske store næste år.
Specielt den buk Karsten Nøhr skød d. 21
maj i såt 7. En rigtig flot/stor gaffel buk
som sjælden ses større, jeg havde også selv
held til en pæn buk i såt 3 d. 27/6 kl. 6.45.
Jeg havde set ham på afstand et par gange
men ikke med mulig skud chance men så
pludselig d. 27.june kom han efter en rå op
mod mig på stien ved åen. Råen fortsatte
og passerer mig på ca. 2-3 meters afstand
men bukken stoppede ca. 50 m. foran mig
og så…
Den sidste buk nedlagde Hans Jørgen d.
29.juni i såt og resten af pürschen blev der
ikke nedlagt flere. Har du lyst at se bukkene
så se på vores hjemmeside www.a-o-j.dk
Så har vi lige et par måneder til at blive klar
til efterårsjagten, jagttøjet skal hænges til
luftning, bøssen skal pudses og måske lige
en tur på skydebanen så vi er rigtig klar.
Det er traditionen tro, vores forenings formand Jørgen Balser der er jagtleder på
denne jagt. Jagtleder og hjælper mødes d.
19 september kl. 19.30 j jægerhuset, for at
planlægge efterårets jagter, måske skal vi
også lige have en snak om muligheden for
madpakker og rundstykker. Men glæder os,
det gør vi.
Knæk og bræk til jer alle
Mvh. formanden

Karstens Nøhr skød denne buk d. 21 maj i
såt 7. Flot buk, Tillykke Karsten!
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De gjorde det igen
Når du sidder og læser disse linjer, er ande-og
gåsejagten godt i gang igen. De af vore medlemmer som har benyttet sig af mulighed for
at komme på Kytterne, har sikkert bemærket, at der atter har været ydet en indsats for
at højne standarten af de eksisterende skjul
samt etablering af nye skjul. Ved udarbejdelsen af denne artikel, var arbejdet ikke udført,
og derfor kniber det lidt med nogle billeder
fra en sikkert hyggelig men også hård arbejdsdag til glæde for rigtig mange af vore
medlemmer. Årets planer for arbejdsdagen
er i stil med tidligere, udbedring af skader
på eksisterende skjul. Forbedringer af nogle skjul, så som forhøjede sider, nyt sæde/
hylde, og evt. ny fast bund i skjulet, så man
undgår at sidde fast i mudder. Derudover vil
vi se om vi kan nå at få udbygget samlingen af skjul med yderligere 3, måske 4 skjul.
Et par af disse ude i sivene længst ovre mod
åen, hvor der erfaringsmæssigt tit holder folk
til, men hvor vi indtil nu ikke har haft nogen

skjul. Dette skyldes nok, at der er ganske god
dækning i sivene, men der er også tit vand,
hvorfor det kunne være skønt, lige at komme
lidt op og sidde tørt, ikke mindst for den firbenede ven. Det bliver som altid spændende,
om vejret er med os. Her tænker jeg såmænd
ikke så meget på om solen skinner, eller om
der er lidt koldt. Nej for os drejer det sig især
om der er tørt nok til at vi kan køre div. materialer ud til skjulene, eller der er vand nok
i fjorden til at vi kan sejle dem derud. Hidtil
har vi været forskånet for at skulle slæbe alt
derud på vore brede skuldre. Jeg vil her især
gerne takke dem som, på trods af at de ikke
sidder i udvalget, ydede en indsats på dagen,
det er altid skønt at der møder frivillige op.
Der skal selvfølgelig også fra bestyrelsens
side lyde en tak til udvalget som jo er den
drivende kraft i denne aktivitet.
Pbv. Brian

Riffelskydning
Riffelskydning lørdag d. 23. september er
årets sidste mulighed for at træne med din
riffel.
Vi har banen fra klokken 09.00 til klokken
14.00 på militærets skydeareal i Hvorup.
Følgende plan på dagen i ca tider:
- Vi vil starter klokken 09.00 på 50m
til kontrol og træning med
rødpunktskikkert

Der kan på dagen købes øl/vand og grillpølser.
Skydningen koster 50,00 kr.så kan der skydes på alle afstande
Husk jagttegn og våbentilladelse.
Riffeludvalget

- 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.
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FM i Jagtsti

I sidste nr. af vores blad var der en
artikel om Claus Frahms flotte placering i kreds jagt sti og om deltagelse i
forbundsmesterskaberne d. 17 juni på
Fyn.

Og de gjorde det,
de vandt.
For første gang i 8 år var det ikke
kreds 4 som løb med første pladsen,
men 3 seje jægere fra kreds 1.
Stort tillykke med den fine placering:

Kreds 1: 373p
Kreds 4: 372 p
Kreds 3: 350 p

Og individuelt:

Nr. 1 blev: Ivar Høst
Se alle resultaterne på
jæger.dk/jagt sti
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Kom med din buk

Vi er et land med mange traditioner, og vi vil
i foreningen gerne bidrage til at opretholde
dette. Derfor er der selvfølgelig ingen tvivl
om hvad vores første klubaften i 2018 skal
handle om. Vi snakker om tirsdag den 9.
januar 2018 klokken 20.00, og det er selvfølgelig i Jægerhuset på Willy Brandts Vej.
Da der er ytret ønske om et lidt senere start,
prøver vi med klokken 20. Som de tidligere
år, vil vi gerne se så mange bukke som muligt, og håber selvfølgelig som tidligere, at
der atter dukke nogle nye ansigter op denne
aften. Så hvis du skød buk i 2017, skal du
selvfølgelig tage den med når du kommer, og
skød du ikke buk i 2017, skal du selvfølgelig
bare komme og høre de somme tider ganske
fornøjelige beretninger der kommer denne
aften. Ganske som du selv gerne vil fortælle
om dine gode oplevelser, vil dine jagtkammerater også dette. Så kom og vær med til at
gøre denne aften til en fornøjelig og mindeværdig aften. Der vil ganske som traditionen

byder, være præmier til vinderne i følgende
kategorier: Største buk – mindste buk – pæneste buk og den mest særprægede buk. Ud
over at være skudt i Danmark, er eneste krav
til bukkene, og her selvfølgelig mest gældende i kategorien mindste buk, så skal bukken
have rosenkranse.
Det er fortsat kun bukke vi har konkurrence
i, men har du andet spændende fra den forgangne sæson, er du selvfølgelig meget velkommen til at tage det med, og fortælle os
lidt om din oplevelse.
Alle er meget velkomne denne aften, men tilmelding er nødvendig, da foreningen gerne
vil være vært ved ét stykke brød. Tilmelding
til Brian på mail til a-o-j@live.dk senest den
7. januar.
På bestyrelsens vegne
Brian Lichon
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Ny jæger på Kytterne
Vi kan i foreningen godt lide traditioner, og
fortsætter derfor med 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 lørdag den 30. 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 udbytterigt 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. 16.
sep.
Denne dag vil Kytterne være lukket for
foreningens øvrige medlemmer fra kl.
12.00 og resten af dagen.
Pbv. Brian Lichon

Kytterne og Nørholm
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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 tlf. 28404542

Kort nyt !
Forlægningskursus

Der er jo efterhånden ikke en jæger der med
respekt for sig selv, ikke kommer ud for at
skyde et stykke råvildt. Og når der hvert år
kommer nye jægere til, har vi i bestyrelsen
besluttet, at tiden vist er inde til atter at lave
en aften, hvor en garvet herre viser os lidt
om hvordan man evt. kan skille et stykke
råvildt ad. Det drejer sig om vores klubaften den 14. november, og vi starter klokken
19.00. Efter at pelsen er blevet trukket af
dyret ude i værkstedet, rykker vi ind i klubhuset, hvor han vil give os nogle gode tip
til hvordan man griber det an. Efterfølgende
udlodder vi kødet ved amerikansk lotteri,
så du også kan få lidt med hjem, som kan
kommes i fryseren. Da foreningen gerne vil
være vært ved et stykke brød efterfølgende,
bedes du tilmelde dig til Brian på mail –
a-o-j@live.dk . Sidste frist for tilmelding er
7. november.
Pbv Brian Lichon

Knivkursus

Vi arbejder på at opstarte et knivkursus,
men dette er ikke på plads endnu – følg med
på hjemmesiden, der bliver det slået op når
det er på plads.
Har du lyst til at deltage i dette er du velkommen til at tilmelde dig allerede nu til
Benny Sørensen på tlf. 28404542

Havfisketur 2018

Der afholdes igen havfisketur lørdag d. 7
april igen fra Hirtshals, og det bliver igen en
tur på 10 timer, med afgang kl. 06,00.
Tilmelding til undertegnede, gerne på mail
balser@jakobsen.mail.dk
Jørgen Balser Jakobsen.

Efterårsjagt

Så har vi lige et par måneder til at blive klartil efterårsjagten,
jagttøjet skal hænges til luftning, bøssen skal pudses og måske
lige en tur på skydebanen så vi er rigtig klar.
Det er traditionen tro, vores forenings formand Jørgen Balser
der er jagtleder på denne jagt. Jagtleder og hjælper
mødes d. 19. september kl. 19.30 i jægerhuset,
for at planlægge efterårets jagter, måske skal vi
også lige have en snak om muligheden for
madpakker og rundstykker.
Men glæder os, det gør vi.
Knæk og bræk til jer alle
Mvh. formanden
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Buejagt!!
Vi har i bestyrelsen diskuteret om der er interesse i at tage buejagt op som an aktivitet i
foreningen, vi er lidt i tvivl om der er et interesse grundlag for denne for jagt/aktivitet,
så hvis du har, eller overvejer at dyrke denne
disciplin vil vi rigtig gerne have en tilkendegivelse fra dig.
Vi har før holdt en aften med Hjallerup buejæger/kreds 1 hvor der var 8-10 som viste interesse, men der er ikke sket så meget siden.
Jeg har selv anskaffet mig en bue som jeg går
og øver mig lidt med, men måske se der basis
for noget mere, så hold dig ikke tilbage.
Ring mens du har gejsten til 70 12 1.. øh nej,
det er 25266410 (inden 10 okt.)
Sms eller mail er også fint
Mvh. Søren Christensen

Og træk og slip

som de siger hos buejægerne.

Jagten i Kollerup Plantage
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Vi skriver nu 2017, og dermed er vi i gang
med vores 5. sæson i plantagen. Det er slet
ikke til at forstå, at vi nu allerede er i gang
med den sidste sæson i indeværende kontraktperiode. Vi er dog så heldige, at vi er
berettiget til at forlænge vores kontrakt i
yderligere 5 år, mod at naturstyrelsen får
lejlighed til at dyrtidsregulere jagtlejen. Vi
kan dog vist under ingen omstændigheder
beklage os. Den første sæson gav nogle lidt
utilfredse anpartshavere, da vi var underlagt
nogle forskellige restriktioner, heriblandt var
der loft på antallet af enkeltmandsjagter som
greb noget forstyrrende ind i folks mulighed
for at komme nok afsted til at det gav udbytte. Vi har dog kun haft fremgang i vore
muligheder for at drive jagt. Ud over at vi fik
fri enkeltmandsjagt, både under bukkejagten, men også i efteråret/vinteren, har vi fået
øget kvoten på såvel kronspidshjorte som då
fuldskuffel. Ydermere har vi så i år, fået ud-

videt jagttiden på både kronkalv, kronhind,
kronspidshjort, dåkalv, då og dåspidshjort.
Derudover er der givet tilladelse til, at vi bytter en af vore hagljagter ud med en riffeljagt,
hvilket der har været udelt tilslutning til.
Årets bukkejagt faldt i år tilbage til det leje,
som vi har set de tidligere år. Der blev nedlagt 7 bukke, som spænder fra mindre spidsbukke, over gaffelbukke til mindre seksendere. Der var i år ikke held til at få nedlagt
en af de pæne seksendere, som nogle dog
har stiftet bekendtskab med. De nødvendige
marginaler var bare ikke med jægeren i disse
situationer. At vi i år ikke nåede længere op,
hænger nok også sammen med min henstilling til at man holdt lidt tilbage. Jeg ved at
der er flere som har ladet mindre bukke gå,
da de ville forsøge sig med en af de større. At
dette så desværre ikke lykkedes, er så bare
rigtig beklageligt.

Stubben

Bukkejagten på Stubben gik over alle for- nedlægge då og kronvildt. Ligeledes er alle
ventning med 9 flotte bukke skudt i sommer- anparter solgt på Stubben.
jagten. Grundet den store succes i bukkejagten vil vi efterårs jagten forsøge at undgå
Knæk og bræk
at nedlægge flere bukke men gå efter rå og
Benny Vejlgaard
Rorgross_2x27
02/03/09
lam.
Det er med stor spænding
af vi går en- 14:15 Side 1
keltmandsjagten i møde for at så om vi kan

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
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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

