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Formanden
har ordet
I skrivende stund er vi
i fuld gang med alle
vore jagter, både i konsortierne og de mere
private, der har været
nogle forrygende dage
på vore fællesjagter,
og der har været nogle mere afdæmpede af
slagsen også.
Vi er som forening igen i år blevet inviteret
til at deltage på jagten hos Naturstyrelsen i
Rold skov og sendte 2 deltagere, som havde
en god jagtdag d. 2. november, efterfølgende ringede kredsformand Grethe Jakobsen
og spurgte om vi kunne skaffe 3 deltagere
til jagten hos Naturstyrelsen d. 15. november, da der var forfald fra nogle foreninger,
dette løste vi ved et hurtigt nyhedsbrev ud
til medlemmerne, og en lige så hurtig lodtrækning, og det lykkedes os at finde 3 deltagere som alle havde en god jagtdag (læs
Ronnies indlæg andetsteds i bladet)
Foreningen har deltaget i formandsmødet
her i kreds 1 d. 30. oktober i Brovst, her
blev der orienteret om vildtudsætningforliget, samt indstillingerne fra Vildtforvaltningsrådet omkring de nye jagttider, som
vil komme til at gælde fra april 2018, så
må vi se om ministeren følger indstillingerne, eller han som tidligere har sine egne
meninger om dette.
Vi er i bestyrelsen altid på udkik efter nyt
jagt, og vi har i årets løb set på flere områder, som enten ikke kunne rumme tilstrækkeligt med jægere, eller som ganske enkelt
var for dyre i forhold til det antal jægere
som måtte deltage, vi fortsætter vores søgen efter nye områder i det nye år, og håber
at det måske kan lykkes der. Vi er som altid
åbne for henvendelser fra jer medlemmer,
hvis I skulle falde over noget som I mener
kunne være interessant for foreningen.
Til sidst vil jeg gerne ønske alle vore samarbejdspartnere, vore medlemmer samt deres familier en rigtig god jul, samt et godt
og lykkebringende nytår.
Knæk og bræk for resten af sæsonen.
Jørgen Balser Jakobsen.
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Kom med din buk
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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

Statusrapport
fra Kollerup Plantage
Ja sæsonen er jo godt i gang nu hvor I sidder
med årets sidste blad. Det betyder også, at
vi er ca halvt henne i denne sæson. Vi har
afholdt 3 af vore jagter på dette skrivende
tidspunkt. 2 hagljagter og 1 riffeljagt. Vi har
desværre ikke set helt det vildt vi mindes at
have set de tidligere år. Det positive må så
siges at være afskydningen, som på fulde ligger på højde med de tidligere år her på efterårets jagter. Der er skudt 10 stykker råvildt,
3 snepper og 4 fasaner på fællesjagterne, 3
stykker råvildt og 2 dåer på enkeltmandsjagterne. Så det er nok ikke så ringe endda.
Næste jagt er 10 december, altså overstået
når I sidder med dette blad. Så er vinteren
måske kommet, og dermed også lidt flere dyr
i skoven. Der har I år været run på området,
set i forhold til de tidligere år, når vi snakker

enkeltmandsjagt, altså en tur af sted med riflen. Det er selvfølgelig kronvildtet og ikke
mindst dåvildtet der trækker. Der er mange
meldinger om at man har set dåvildt, det er
kun få som har haft skudchance, og desværre
også nogle som grundet usikkerhed om hvad
der måtte skydes, ikke benyttede chancen da
den var der. Det kommer nok ikke til at ske
igen. Problemet har ligget hos det der kaldes
spidshjort, hos kronvildtet må vi kun skyde
spidshjorte under ørehøjde. Hos dåvildtet må
vi skyde alle spidshjorte, men så opstod der
tvivl om, hvad forskellen så er mellem spidshjort og stanghjort. Det skulle være på det
rene nu, så jeg kan kun sige knæk og bræk de
kommende par måneder.
Brian Lichon
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På jagt med
naturstyrelsen
Jeg var en af de heldig der blev udtrukket, til
at deltage på en hagljagt med naturstyrelsen
i rold skov.
Vi skulle mødes ved klænghuset uden for
skørping den 16/11, hvor der blev holdt parole og dagen blev blæst igang med jagthorn.
Dagen var præget af lette byger, men ikke
noget der kunne ødelægge en god jagtdag.
Det skulle vise sig at være en af de dage,
hvor vildet bare ville komme forbi på de poster jeg fik tildelt.
I første såt, kom der en sneppe og en flot
fasankok som begge blev nedlagt, og på
fornemmeste vis apporterede af, en af hundeføerne og hans hjælpere, som i dagens anledning bestod af en flok unge drenge der var
inviterede med som klappere.
Anden såt var den eneste hvor der var ro på
min post, men der blev nedlagt 3 dyr i såten.
I tredje såt fik jeg en side post langs en grusvej, med udsigt over en nyere beplantning af
lærketræer. I denne såt var jeg ikke i tvivl om
at der ville være snepper, og ganske rigtigt
kom der også et par snepper min vej. Efter
jeg havde afgivet 2 skud til den første sneppe, regnede det med fjer men jeg så ikke hvor
den gik ned og den blev desværre ikke fundet af hunde folkene. Sneppe nummer 2 var
der derimod ingen tvivl om, den pakkede fint
sammen i luften og landede så jeg kunne se
den.
I femte såt blev der nedlagt et dyr inde i
såten, og en af minenabo poster fik nedlagt
en lille fin buk på hans post. Det var først

til allersidst i såten at der var en sneppe der
ville min vej. Der blev afgivet 2 skud og jeg
var lidt i tvivl om det ver sneppen eller en
gren der faldt ned, men det viste sig at være
sneppen.
I sidste såt blev jeg sat af som den sidste,
posten var inden i skoven med jernbanen 30
meter bag mig. Tænkte egentlig at der ikke
ville være de store chancer på denne post,
men man kan jo blive overrasket. Jeg puttede 2, 3ér hagl i bøssen så jeg var klar til
alt (mine sidste 3ér). Efter at havde stået i
et stykke tid, blev jeg pludselig revet ud af
mine egne tanker, da der bragede 2 skud fra
naboen og mikkel kom strygene som en streg
i luften forbi mig på bare 7 meters afstand,
det skulle han ikke have gjordt. Efter at have
sikkeret mig at han var helt død, blev der
ladet op med 2 stk 5ér i håb om en sidste
sneppe. I det samme som jeg lukker bøssen,
kommer der en rå med et lam forbi mig på
omkring 15-20 meter som jeg vælger bare og
nyde synet af, da der kun er 5ér i bøssen.
Sidste såt blev blæst af 15 min inden solnedgang, og der var kun tilbage at nyde en flot
parade med 6 snepper,1 ræv 5 dyr og en kok
i faklernes skær, til tonerne af jagt forbi og
tænke tilbag på en dejlig dag i skoven.
Ronni Christensen.

Flugtskydning
Vi er nogle stykker, der jævnligt mødes på
SSV flugtskydningsforenings baner, Banesvinget 7B, 9530 Støvring, for at trimme vores egenskaber med haglgeværet.
Vi starter igen omkring den 1. marts 2018,
og fortsætter hele sæsonen - det er som oftest
tirsdage ved 17.30 tiden.
Trænger du også til at træne lidt mere med

haglgeværet, og har du lyst til lidt selskab,
så kontakt Casper Henriksen - tlf.: 51900182
eller evt. Flemming Madsen - tlf.: 30821007
- for at høre hvornår vi er på banerne næste
gang. Vi glæder os til at se dig.
MVH
Casper og Flemming
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Stubben - Hu hej, hvor det går
Efter er helt fantastisk bukkejagt i foråret og
sommeren var vi alle spændte på efterårsjagterne og specielt jagten på kron- og dåvildt.
Allerede fra starten af oktober var der godt
gang i enkeltmandsjagterne på råvildt samt
at lure hvor de ”store” gik på terrænet. Det er
blevet til en rå og et lam på enkeltmandsjagterne indtil videre. Den første fællesjagt var
vejret ikke lige med os, men en god dag blev
det alligevel med en hare på paraden.
I oktober var det set både hjorte, hinder og
kalve af både kron- og dåvildt. Så da jagten
gik ind på kronvildt den 1 november var der
rift om pladserne. Der er set en del kronvildt,
men de har næste læst jagttiderne så de har
ikke været fremme inden for skydetid endnu.
Det samme gælder for dåvildt der fik jagttid
den 16. november.
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Så kom dagen for anden fællesjagt hvor tilmeldingerne havde være lidt tilbageholdende, men på dagen var vi 13 mand og 4 hunde
så alt i alt et fint fremmøde. Vi startede første såt, hvorefter en flot kronhjort viste sig
i egnen, men med vores haglgeværer kunne
vi blot nyde synet. Senere i første såt kom
tre rådyr og en hare, hvor Benny Sørensen
nedlagde et dyr og en hare. Senere på dagen
blev det til yderligere en fasan og 2 rådyr så
vi kom på 5 stykker vildt ialt. Dette var mere
end selv den mest optimistiske bengætter
have håbet på.
Nu venter vi bare på dagen hvor kron- eller
dåvildtet er fremme inden for skydetid.
Knæk & Bræk

Ny jæger på Kytterne

Ja som tidligere nævnt, er vi en forening der
værner om traditionerne. Måske endda lidt
for meget. Årets rundvisning på Kytterne
havde lidt besvær med at samle deltagere.
Måske skyldtes det at bladet med indbydelsen var rimeligt meget forsinket, måske er
der for lidt som gider skyde ænder og gæs.
Ja vi kan kun gisne om årsagerne. Faktum
var dog, at der kun var 2 tilmeldte til rundvisningen. Den ene mødte så ikke op, men til
gengæld var der en fremmødt, som desværre
ikke havde tid til selve rundvisningen, men
meget gerne lige ville høre lidt af de generelle oplysninger vedr. det at færdes på Kytterne. Det fik han selvfølgelig, og jeg håber
da han har fået taget området i brug. Til trods
for det meget svage fremmøde, kunne vi dog
slutte af med den fornemmeste parade vi har
haft i den tid der har været afholdt rundvisning. Som det fremgår af billedet var det ikke
den værste aften at være på træk, og jeg har

da også viden om, at der efterfølgende har
været rigtig mange gode aftener deroppe.
Der er blevet skudt en hel del gæs, og selvfølgelig har brunnakkerne heller ikke svigtet.
Måske kan vi med billedet fra paraden få lidt
flere op af stolene, og ud i hullerne til næste
år. Mangler man motivation kan man søge på
facebook efter gruppen
Kytterne/Nørholm Aalborg Omegns Jagtforening, her havner der lidt billeder så man kan
se hvad man gik glip af.
Brian Lichon
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Kort nyt !
HUSK !
Generalforsamling forår 2018

Forårsgeneralforsamling afholdes i Jægerhuset tirsdag d. 10. april kl. 19,00.
Dagsorden ifølge vedtægterne, og forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i
hænde senest tirsdag d. 3. april.
På bestyrelsens vegne
Jørgen Balser Jakobsen.

Jægerråds årsmøde 2018

Torsdag d. 18 januar 2018 afholdes der årsmøde i Jægerråd Aalborg på Skalborg kro
kl. 19,00. Det er på dette møde at der indstilles delegerede til Danmarks Jægerforbunds
repræsentantskabsmøde der finder sted lørdag d. 5. maj.
Alle medlemmer af jægerforbundet kan deltage på mødet ved at tilmelde sig til undertegnede på mail balser@jakobsen.mail.dk
senest d. 10. januar.
Jørgen Balser Jakobsen

Havfisketur 7. april 2018
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Traditionen tro afholder Aalborg og Omegns Jagtforening den årlige havfisketur
fra Hirtshals lørdag d. 7. april. Det er som
sædvanligt en 10 timers tur med afgang kl.
06,00 og hjemkomst kl. 16,00.
Tilmelding til undertegnede,
på mail balser@jakobsen.mail.dk
og prisen bliver kr. 500,00
Jørgen Balser Jakobsen

Fra jæger til Jæger

Har du nogle ting du ikke bruger eller noget
du mangler så har du i ”Fra jæger til jæger”
mulighed for at oprette en annonce. Annoncen er gratis for forenings medlemmer.
Max 180 tegn og med telefon nr.
Husk det skal være overvejende jagtrelateret vare/tilbud. Se deadline i bladet.
Polo trøjer:
Nye poloshirt: Farve rød, blå, sort og hvid.
Forskellige størrelser, ikke alle størrelser i
alle farver.
Pris 30 kr./Stk. eller 4 for kr. 100
Telefon 25266410 Søren
Skindbukser:
størrelse 56, uden foer, oliebehandlet.
Pris kr. 200,Telefon 25266410
Søges:
Har du nogle 223Remington hylstre, som
du kan undvære vil jeg gerne overtage dem.
Fabrikat underordnet.
Kontakt Flemming på 30821007.

Julehilsen

Vi vil gerne fra bestyrelsen ønske alle
vore medlemmer, og deres familier,
samt vore samarbejdspartnere, en rigtig
god jul samt godt nytår.
På bestyrelsens vegne

December og jule måneden nærmer sig og vi
er godt i gang med fællesjagterne i skoven,
på de første jagter vi havde i skoven så vi
ikke meget vildt, det blev dog til et par dyr og
ræv var der også. Det skal der jo være med
de fasaner vi sætter ud hvert år. Tror det er
rigtig godt at være ræv i St. Restrup med alle
de fasaner er det et stor tag selv bord… vi har
dog haft skud til fasan på vores fællesjagter.
Om det på jagt nr. 3 var pga. en god jagtledelse eller fordi at markerne omkring skoven
alle var høstet og der ikke var meget skjul
at finde i de omgivende marker vil jeg ikke
gøre mig klog på, med det blev en fantastisk
jagt.. God stemning allerede ved morgen
kaffen var der en god stemning, 40 jægere
var tilmeldt og fremmødet var 35 + Lasse til
middag. Og denne gang med mulighed for
madpakke til middag, ja helt igennem en god
start på dagen.
Vi startede dagen men en fin og fyldestgørende parole med forvisning af jagttegn, derefter en plan for dagen og et, velkommen til
vores 2 gæster fra ”Jæger og Lystfiskeren”
og så afsted til såt 1 ved golfbanen som blev
drevet som vi plejer udbytte blev 1 dyr og 1
sneppe, såt 2 som er nord/øst siden af vejen
blev drevet i modsat retning af hvad vi plejer,
dette gav chance til både ræv og dyr, ja selv
en fasan brød ud af såten. ”Dog uden at tage
skade af det”

Næste såt var såten fra ny Nibe vej og nord
på op mod åen og helt frem til nordgrænsen
af området. Hold da helt op hvor var der meget råvildt og en ræv blev der også nedlagt,
endda af en af vores gæster som i forvejen
havde skudt sneppe i såt 1. Vi måtte dog lige
have besøg af schwiesserhunden inden vi var
helt sikker på udbyttet. Kl. var nu blevet henad 13.00 så det var blevet tid til at prøve de
nye madpakker, godt initiativ!
Over middag var det så såt 5 og 6 som blev
drevet af fra syd og helt frem til sav-værket.
På vildt paraden var der snepper (4) dyr, ræv
og due så man bliver helt forpustet, og afsluttet med en på gensyn skiltes vi kl. ca. 15.45
Fin planlagt og tak til Mie Væver som var
jagtleder på dagen.
Med venlig hilsen, Søren Christensen

Vinsmagning 13. marts 2018
Tirsdag d. 13. marts afholder Aalborg og Omegns Jagtforening igen vinsmagning hos Holtevine på Budolfi plads.
Der vil som sidste år være forskellige vine og en anretning
på bordet som passer til de vine som bliver serveret.
Der bliver denne gang en egenbetaling på kr. 200,00 pr.
deltager, men erfaring fra sidste år viser at dette er en meget rimelig pris i forhold til det som bliver serveret.
Tilmelding til undertegnede på mail:
balser@jakobsen.mail.dk senest d. 6. marts.
Jørgen Balser Jakobsen.
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Hundetræning i 2018
Selv om vi for tiden har travlt med at gå på
jagt, og på ingen måde har tid til at tænke
på hundetræning, er tiden alligevel kommet
hvor vi bliver nødt til lige at komme omkring
emnet. Vi ved jo godt næste blad først kommer til marts, og så er alle muligheder for at
annoncere dette for længst passeret. Ja for
når vi snakker hundetræning, er der jo både
marktræningen for dem der har de stående
hunde, og lydighed/apporteringsdelen, som
jo gælder for samtlige racer. Lørdag den 3.
februar bliver startdatoen for marktræningen.
Ganske som sidste år står Jens Thodberg som
ansvarlig for vores hundetræning, hvorfor I
skal tage kontakt til Jens for tilmelding og
eventuelle spørgsmål vedr. træningen. Sidste
tilmeldingsfrist til marktræningen bliver 20.
januar. Tilmelding til Jens på 23394906. Vi
mødes klokken 9.30 på adressen Ringstedvej
2 Thorup Dronninglund.
Når det drejer sig om lydighed og apportering, er første træningsdag søndag den 4.

marts kl. 10.00. Dette foregår som tidligere
år på Aalborg Hundesportscenter på Voerbjergvej i Nørresundby. Der trænes yderligere 3 søndage, hvorefter man går over til at
træne mandag aften, og første aftentræning
bliver mandag den 2. april kl. 19.00 samme
sted. Som sidste år vil der max blive plads
til 20 hunde, og tilmelding til dette er også
til Jens.
Vel mødt
hundeudvalget

Besøg hos Denex A/S
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Sæt allerede i dag ”x” i jeres kalender, for
den 6. marts 2018 skal vi besøge Denex A/S
i Elling ved Frederikshavn. Denex – tidligere Ammunitionsarsenalet - har siden 1676
fremstillet mange former for ammunition til
det danske forsvar.
Besøget, som varer ca. 2 timer, starter med
en kort præsentation af virksomheden efterfulgt af en rundtur i virksomhedens produktion. De arbejder i 4-holds skift, så vi kan se
hvordan de producerer hylstre og projektiler
- sandsynligvis i kaliber 5,56. Vi får også lov
til at se hvordan de monterer fænghætter og
fylder krudt i hylstre - i en imponerende hastighed af 240 skud pr. minut.
Tilmelding til Flemming -SMS:30821007,
mail: fpmadsen@gmail.com - er nødvendig,
og sidste frist er 25. februar 2018.
Vi mødes i jægerhuset på Willy Brandts Vej
kl. 17.00, hvor jagtforeningen er vært ved en
sandwich og en øl/vand.

Kl. 17.45 kører vi i egne biler til Elling.
Kl. 19.00 starter besøget.
Vel mødt!
Der kan maksimalt være 25 deltagere, så
først til mølle!
På A-O-J’s bestyrelses vegne
Flemming

Kursus

Lær at binde fruen… øh fluen.
Mange af os gør mere end at gå på jagt,
så vi har valgt at bruge en aften i fiskeriets tegn.

Tirsdag d. 13. februar 2018
har vi inviteret en proff. Fluebinder til at vise os
hvordan vi kan komme i gang med denne del at fiskeriet.
Vi har bedt Morten fra Jæger og lystfiskeren til at komme for at vise os noget af
det grej som der bruges til denne form for fiskeri.
Så, mød op d. 13. februar, tag evt. dit eget grej med og lad os få en god aften.

Det der med fruen må vi gøre en anden gang….
Leon vil sørge for noget mad mm.

Rorgross_2x27
14:15
Side
1 22853791
Så tilmelding02/03/09
til Leon senest 7.
februar 2018
på tlf.

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

