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Så er jagtsæsonen  
2017 / 2018 vel over-
stået i alle vore kon-
sortier, og selvfølgelig 
også for alle vi andre, 
håber at alle havde 
nogle gode oplevel-
ser derude i naturen, 
sammen med gode 
kammerater, eller på 
enkeltmandsjagt.
I Kollerup, var vi på jagten d. 30 Decem-
ber heldige at nedlægge 3 krondyr, hind 
smalhind og kalv, men den ” store ” hjort 
var også på arealet denne dag, og der er 
selvfølgelig en grund til at han er blevet så 
stor som han er, og han valgte at tage den 
rimeligt sikre vej ud af området, men bare 
det at nogle har set ham er jo en fantastisk 
oplevelse.
Vi har nu haft jagten i Kollerup i 5 år, og 
i vores jagtlejekontrakt, er der en passus, 
der giver os ret til at leje området for 5 år 
mere uden at det skal i udbud, og dette har 
vi selvfølgelig benyttet os af, så vi går nu 
i gang med en omgang mere, så må vi se 
hvad der sker om 5 år.
St Restrup havde også en udmærket sæson, 
der blev ikke sat nogle nye rekorder med 
råvildt, men alt i alt en fin sæson, som I 
også kan læse mere om andetsteds i bladet.
Stubben lagde hårdt ud i bukkejagten, med 
mange fine bukke, men også mere om det-
te andetsteds i bladet.
På vore strandjagtarealer, er der blevet 
skudt en del gæs i år, det kunne være rart 
om nogle af de heldige ( dygtige ) jægere 
ville lave en lille artikel til vores medlems-
blad.
Jeg vil slutte af med at ønske alle et godt 
og forhåbentlig varmere forår end det vi 
havde sidste år, nu skal vi jo snart i gang 
med forberedelserne til næste bukke-
jagt, men mere herom i næste udgave af
Omegnsjægeren.

Jørgen Balser Jakobsen.
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Vi er nu i den for jægere lidt stille peri-
ode. Ikke fordi vi ikke har noget at tage 
os til, det er der jo altid på et jagtrevir. Vi 
ved jo at der lige ”om lidt” er bukkejagt, 
så der skal hænges i for at være sikker på, 
at alle stiger, tårne og bakketoppe er trim-
mede og i orden til den forestående tid. 
Man kan såmænd nok heller ikke kom-
me for meget ud i terrænet, hvis man skal 
nå at finde ud af, hvor skovens prægtige 
bukke går og gemmer sig.
Nå vi vender lige tilbage til den lidt mere 
nærværende tid. Vi har et nært foreståen-
de konsortiemøde. Det 6. i rækken, hvil-
ket jo også er ensbetydende med, at vi har 
taget hul på vores anden kontraktperiode 
i Kollerup Plantage. I skrivende stund har 
vi ikke hørt fra Skov og Naturstyrelsen, 
med hensyn til hvad der måtte komme af 
ændringer i jagtlejebetingelserne eller for 
dan sags skyld i prisen. 
Vi havde atter i 2017 en god sæson. Vi 
kom igen ned på et mere normalt leje, 
når det gælder antallet af bukke i foråret. 
Der var flere som lod bukke gå tidligt på 
sæsonen, hvilket nok har været medvir-
kende til et fald i antallet. Vi håber selv-
følgelig på at dette måske kan være med-
virkende til, at vi på sigt får nogle stærke 
bukke at prøve kræfter med.

Fællesjagterne forløb ganske tilfredsstil-
lende. Vi havde planlagt 2 hagljagter og 
4 riffeljagter. Tror såmænd der er bred 
enighed om, at det er fordelingen fremad-
rettet. Der er stor spænding ved riffeljag-
terne, men desværre ikke helt det samme 
sociale aspekt som på vore hagljagter. Vi 
har jo ikke de kæmpe parader efter vore 
jagter, men der er heldigvis stor respekt 
om det at have noget sammen, og at det 
langt hen ad vejen vejer lige så tungt som 
de store parader. Når vi så er heldige, at 
have en parade med 3 stykker kronvildt, 
og en anden med 7 stykker råvildt, ja så 
er det såmænd ikke så skidt endda.
Nå som sagt i indledningen, har vi et nært 
forestående anpartsmøde, hvor der i år vil 
være 4 nye anpartshavere. Jeg, og for den 
sag skyld ganske givet også de andre, vil 
gerne takke Thorkill, Kim, Iben og Hans 
Lasse for de år de bidrog med gode ople-
velser og fortællinger fra plantagen.
Tak for året der gik

Brian

Kollerup Plantage
sæson 2017
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Konsortium søger riffeljægere Aalborg og 
omegns jagtforening søger medlemmer til et 
nystartet konsortium. 
Kort om jagten. Jagten er beliggende i om-
rådet omkring Børglum klosterskov, ca. 142 
hektar med primært agerjord, dog er der flere 
gode læbælter, remisser og mindre skovstyk-
ker. På arealet træffes der råvildt, dåvildt og 
kronvildt. Prisen vil for den kommende sæ-
son være ca. 5800,- per anpart. 

Der tilbydes ledige pladser til alle med inte-
resse i primært riffeljagt.

Alle der ønsker mere information bedes kon-
takten Benny Sørensen på:
bes-fb@aalborg.dk eller på tlf. 28404542

På Bestyrelsens vegne Benny Sørensen

Riffeljagt

Stemning på Nørholm Enge
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I år vil vi prøve at arrangere 1-2 hold, som 
skal deltage i den årlige jagtfeltskydning med 
riffel i skydeterrænet ved Tranum Strand den 
16. Juni 2018. Interesserede kan henvende 
sig til Flemming – 30821007
Ved jagtfeltskydningen skydes der ca. 50 
skud med riffel, på afstande fra ca. 50 til ca. 
300 m. Skiverne der skydes på, forestiller 
krager, egern, ræv, bjørne, kronhjort o.m.a., 
så man bliver udfordret. Ikke kun fordi man 
ikke kender den præcise afstand ud til ski-
ven, men også fordi der ofte er en kraftig si-
devind. Der skydes stående, liggende, knæ-
lende - med og uden skydestok.
Tør du være med, så er seneste tilmelding 
den 25. marts, da der er rift om pladserne. 
Og vi vil jo gerne gå sammen på det samme 
hold.
Husk - der er masser at muligheder for at 
træne i perioden op til den 16. juni. Bl.a. har 
AOJ 3 indskydnings-dage, hvor der skydes 
på 100 m og 200 meter. AOJ’s indskydnings-

dage kan du se på AOJ’s hjemmeside. Des-
uden er der også mulighed for at træne 100 
m, 200 m og 300 m på andre af landsdelens 
skydebaner. Hvis det har interesse, så kan vi 
lave nogle fællesskydninger.  
Det er nødvendigt, at kende en smule til din 
ammunitions ballistik, da der skydes på for-
skellig afstand, ligesom sidevind må forven-
tes. Så hvis du ønsker dette, kan vi aftale en 
aften, hvor du kan få hjælp til at lave et cheat 
sheet, som ikke kun er afhængig af den am-
munition du bruger, men også tager højde for 
indskydnings-afstand, vindafdrift o.m.a.
Deltagelse koster 200 kr., som betales direk-
te til Danmarks Jægerforbund.
Tilmelding til:Flemming Madsen, tlf.: 
30821007,
e-mail: fpmadsen@gmail.com

Jagtfeltskydning - 2018
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2. tirsdag i januar var der nogle som havde 
rystet juletrætheden af sig, og mødte op til 
årets første klubaften. Det var selvfølgelig 
det sædvanlige emne var, nemlig sidste års 
bukke skudt i Danmark.
Vi måtte se i øjnene, at der var en nedgang 
i fremmødte, og også i antallet af udstillede 
bukke. Ikke at det tog hyggen af aftenen, 
men det er altid skønt at være mange til vore 
klubaftener. Der blev som sædvanligt kigget 
og spurgt ind til hvor og hvordan, men som 
tidligere fik jeg de fremmødte til hver især, at 
fortælle historien som den udspandt sig da de 
var heldige at skyde netop den buk de havde 
valgt at medbringe. I år var der godt nok ikke 
så mange bukke, men der var så til gengæld 
en pæn stor buk, en meget meget fin buk og 
ikke mindst en ekstrem særpræget buk. Jeg 

have som vanligt været en tur inden om Jæ-
geren og lystfiskeren, for at hente nogle præ-
mier til de fire kategorier. 
Mindste buk havde Ernst Jensen medbragt. 
Mest særprægede buk kom Allan Casper-
sen med. Største buk stod Karsten Nøhr for, 
medens Benny Elmengaard havde skudt af-
tenens pæneste buk, som efterfølgende er 
blevet opmålt til 107,45 point og dermed en 
fin bronzemedalje. Stort tillykke til de fire, 
og selvfølgelig ikke mindst til Benny med 
bronzen. Jeg kan i øvrigt lige nævne, at både 
mindste og største buk var skudt i St Restrup 
Skov. Ud over billederne her i bladet kan du 
selvfølgelig se flere billeder på hjemmesi-
den, selv om de efterhånden er kommet et 
stykke ned på siden.

Kom med din buk



Følgende kan i år få udleveret nål og
diplom på forårsgeneralforsamlingen,

hvis de ønsker dette skal de rette
henvendelse til undertegnede

senest 25. marts.

25 år
Per Heide Haugaard
Dan Buhl Holland

Anders Jensen
Jørn Lund Jørgensen

Martin Kibsgaard
Keld Madsen

Johnny Nielsen
Jørgen Peter Poulsen

Martin Storgaard

40 år
Preben Egebo
Poul Jakobsen

50 år
Kjeld G. Mogensen

Arne Nielsen

Ring 22 32 42 40
eller send gerne mail

balser@jakobsen.mail.dk

Se flere billeder
på klubbens hjemmeside

www.a-o-j.dk

Jubilarer
2018

Stort tillykke
til alle jubilarer

9
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Kort nyt !
Generalforsamling forår 2018
Forårsgeneralforsamling afholdes i Jægerhu-
set 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.

Havfisketur 7. april 2018
Traditionen tro afholder Aalborg og Om-
egns 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

Træning
Datoer for riffelskydning i 2018
Der er i år planlagt følgende datoer til ind-
skydning af riffel på banen i Hvorup

Aalborg og Omegns Jagtforening:
Lørdag den 21.04.2018
fra kl. 09.00 – 14.00 – den første time sky-
des der på 50m (salonriffel) – fra klokken ca. 
12.30 skydes der på 200 meter
Søndag den 06.05.2018 
fra kl. 09.00 – 13.00 – fra klokken ca. 12.00 
skydes der på 200 meter
Tirsdag den 15.05.2018
fra kl. 17.00 – 21.00
Det koster kr. 50,- at indskyde.
Alle dage kan der købes pølser/brød – øl og 
vand.

Som noget nyt har vi indkøbt en Chrono-
grafh – den måler hastigheden på projektilet, 
den vil være med alle dage.
Husk våbentilladelse
- uden den, ingen skydning.

Bukketræf
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 Jæ-
gerhuset og vær med til at beundre de bukke 
som bliver præsenteret og fortæl din histo-
rie, 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

Rågeregulering
Vi har igen i år fået mulighed for at hjælpe, 
skytte Klaus Godiksen, Aalborg Kommu-
ne, med at reguler rågerne i de kolonier der 
er i kommunen. For at kunne deltage skal 
du kontakte mig senest den 15. april, ger-
ne 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 salonrif-
fel, 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 vil i få nærmere 
besked om. 
Benny Sørensen Tlf 28404542
Email bes-fb@aalborg.dk
Onsdag den 23. maj vil der være et offent-
ligt rågearrangement, ved Fjordhuset i Ves-
tre Fjordpark, Egholm Færgevej 16, 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/natur-
vejleder vil fortælle om rågen, som nytte og 
skade fugl – der vil være jagthorns blæsning 
– hundeopvisning m.m.
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Jagtens gang
i St. Restrup skov

Jagt året 2017/18 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 ned-
lagt lidt mere vildt i år i forhold til sidste år, 
undervejs nogle rigtig flotte bukke, men også 
nogle små som måske havde haft godt af at 
gå et par år.
På vores efterårs jagter fik vi også nogle fine 
vildt parader, alt i alt en fin session med 3 
stykker vildt mere ind sidste år. Det så længe 
ud til at vi skulle slå rekorden med de sid-
ste jagter holdt ikke gennemsnittet selv om 
der blev afgivet mange skud. De er svære de 
snepper. I forhold til dyr har vi ikke haft så 
mange søg som tidligere, om det så skyldes 
at jægeren undlader at skyde eller vi er blevet 
bedrer til at skyde, vil jeg ikke vurderer på.
Vi her i sidste jagtsession ikke haft nogen 
”ubehagelige” oplevelser, jagterne har for-
gået i fred og fordragelighed, de små kon-
troverser der har været har kunnet klares på 
stedet eller udsættes til vores anparts møde.
Med hensyn til madpakke ordningen har Leif 
(Nr.6) taget teten og har sørget for at vi ikke 
er gået sultne hjem, Tak for det Leif.

Pt. Er der sendt besked ud til medlemmer-
ne om betaling for 2018/19 men vi ved ikke 
præcist hvor mange der har valgt at forsætte 
som anpartshaver i St. Restrup, men med 26 
på ventelisten skal vi nok få fyldt op.
Der er lavet plan for jagtdagene i næste sæ-
son, arbejdsdagene, rundvisningen, jagtle-
dermødet er også på plads. Vi mangler bare 
at få det stemt af, på vores anpartsmøde hvor 
vi også skal trække lod om pladserne på præ-
miere dagen d. 16.maj. 
Tak til jer alle som har været med til at bi-
drage 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 har 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
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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 kom-
mer 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 appor-
tering, er første træningsdag søndag den 4. 
marts kl. 10.00. Dette foregår som tidligere 

år på Aalborg Hundesportscenter på Voer-
bjergvej i Nørresundby. Der trænes yderlige
re 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

Hundetræning i 2018
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RævegraveGrav-let Rævesnu..... hurtig
nedgravning af rævegrave i lukkede
plastdrænrør.
Ø 200mm - 20 meter pr. rulle.

Rorgross_2x27  02/03/09  14:15  Side 1

Lørdag d. 9 juni 2018 er det igen tid til som-
mer fisketur (Put and take) Vi har i år valgt 
at vi vil prøve det nye fiskested Buderup-
holmvej på vejen mellem Støvring – Skør-
ping.
Vi mødes kl. 07.30 og der må fiskes fra kl. 
08.00 til kl. 14.00 Leon Jensen er overfiske-
mester og dommer i konkurrencen.
Prisen er 125 kr. for alle over 12 år (Børn 
er gratis)
Rundstykker fra morgenen, pølser til mid-
dag og tror at der også bliver plads til en 
”lille” en inden vi starter.

Der bliver præmier til de største, første, 
yngste osv. 
Tilmelding inden d. 4 juni til Leon på 
22853791

Sommerfisketur 2018
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Tlf.: 7022 4142 - www.solografisk.dk

10

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

mad med mere

Slagter Ole
Skrågade 5 - 9400 Nørresundby - Tlf. 98 17 28 37

Vi tager naturligvis hensyn
til natur og miljø...

Tryksager med omtanke !

blad_Layout 1  04/06/13  14.04  Side 10

grafiske totalløsninger

tryksager

offsettryk digitaltryk
banner

flag
t-shirts firmagaver

markedsføring
web

roll Up

dtp

bogbinderi arbejdstøj

Bøgildsmindevej 1 - 9400 Nørresundby
Telefon 7022 4142
www.solografisk.dk
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Returadresse:
Benny Sørensen
Hedeageren 24
9230 Svenstrup
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Bornaghi 12/70 28 gr.
str. 3-4-5-6
1 æske 25 stk. 79,-
Ta 10 æsker 699.- spar 100.-

Bornaghi 12/70 32 gr.
str. 1-2-3-4-5
1 æske 25 stk. 89.-
Ta 10 æsker 799.- spar 100.-

Aalborg:
Gugvej 138, 9210 Aalborg SØ, Tlf.: 96330300

Brønderslev:
Markedsvej 136, 9700 Brønderslev, Tlf.: 96450300

Bornaghi 12/70 36 gr.
str. 1-2-3-4-5
1 æske 25 stk. 99.-
Ta 10 æsker 899.- spar 100.-

Bornaghi 12/76 28 gr.
str. 1-3-5
1 æske 25 stk. 119.-
Ta 10 æsker 999,- spar 190.-

Bornaghi 20/70 25 gr.
str. 3-4-5
1 æske 25 stk. 99.-
Ta 10 æsker 899,- spar 100.-


