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Formanden
har ordet
Så er der ved at blive
hverdag i Danmark
igen, sådan rent vejrmæssigt, men vi har
da haft en forrygende
god sommer i år, det
var jo lige før at nogle
begyndte at klage over
varmen. De skulle nok
lige tænke tilbage til
sidste år, hvor der i hvert fald ikke var for
mange solskinstimer.
Bukkejagten er for længst overstået, og der
var godt gang i den på alle vore konsortier,
nogle var selvfølgelig mere heldig end andre, men stort tillykke til alle de heldige /
dygtige jægere som det lykkedes for.
Vi har haft Søren Christensen i Berlin for
at blæse om europamesterskabet i jagthorn, og sammen med de øvrige i gruppen,
blev de sandelig kåret som europamestre,,
et stort tillykke skal lyde herfra, og vi glæder os til at nyde godt af Sørens blæseri i
blandt andet St. Restrup.
Når i får dette blad er der allerede godt
gang i ande og gåsejagt, samt nogle steder
jagt på kronkalv, men ellers er det jo d. 1
Oktober hvor det hele går i gang , og der
skal herfra lyde et stort knæk og bræk, til
en forhåbentlig fantastisk ny jagtsæson.
Jørgen Balser Jakobsen.

Efterårsgeneralforsamling
Tirsdag d. 9. oktober afholdes der
ordinær forårsgeneralforsamling i
Jægerhuset kl. 19,00.
Dagsorden ifølge vedtægterne, og forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i
hænde senest tirsdag d. 2. oktober.
På bestyrelsens vegne
Jørgen Balser Jakobsen.
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Fisketur til
Buderupholm fiskepark
D. 9.juni 2018 havde 33 jæger/lystfiskere
sat hinanden stævne ved søen nær Støvring
for at dyste i, hvem der kan fange den største fisk. Dagen startede kl. 08.00 og slutter
igen kl. 14.00. Der blev indvejet 35 flotte
flotte fisk så der var kamp om de fine præmier som Leon havde været rundt for at
samle ind.

sen havde også held med det med en ørred
på 1,6 kg.
Det var også de små som måtte være rollemodeller i hvordan det holdes orden på fiskegrejet, der var noget vi voksne nok bliver
nød til at øve os i. Se blot på Leon’s fiskekasse og sammenlign den så med Jeppe’s

Leon

Jeppe.

Vi skal dog også lige se den flotte fisk som
blev fanget af Lucas.

Her et billede af de stolte vindere.
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Leon havde som sædvanlig sørget for
rundstykker, en lille skarp og lidt til middag. I modsætning af tidligere år havde han
også sørget for godt vejr, så der var lagt op
til en rigtig god dag ved søen. (Gad vide om
han har plejet sine forbindelser, hvad dette
angår)
Det gode vejr gav dog ikke de bedste fiskebetingelser, men et par af vores unge deltagere havde dog dygtighed nok til at lande et
par flotte fisk.
Vinderen blev således Lucas Thomsen med
en flot ørred på 4,4 kg og så Jeppe Eduare-

Den er da flot! 4,4 kg og første fisketur.
Og så lige en tak til vores sponsor: Jæger
& lystfiskeren, Slagter Tranholm, Sæby og
Finns fiskegrej, Vadum, samt Buderupholm
fiskepark.

Vi ses næste år, hvis i tør!!

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 søndag 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
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Riffelskydning
Den 29. 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 ud på 200 meter
for at prøve denne afstand. Skydning koster 50,- kr.
Der vil 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.
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Skal du há Jagttegn?
Jagtkurset henvender sig til alle, som ønsker
at erhverve jagttegn. Gyldigt jagttegn giver
tilladelse til at anskaffe haglgevær og riffel.
Før du som ny jæger må gå på jagt, skal
du efter jagtprøven aflægge en haglskydeprøve.Tilsvarende skal den nye jæger efter
haglskydeprøven aflægge en riffelskydeprøve før der må udøves jagt med riffel og bueprøve for at udøve buejagt.
Jagtkurset omhandler det pensum og de
emner, som kræves indlært før aflæggelse
af jagtprøven. Jagtkurset er opbygget af en
teoretisk og en praktisk del. Kurset omfatter den obligatoriske del, som kræves for at
jagtprøven kan aflægges.
Den teoretiske del gennemføres som aftenskole, hvor undervisning er bygget op som
gennemgang og dialog om emnerne, og
forudsætter at kursisten har anskaffet lærebogen ”Jagttegn” samt den tilhørende lovsamling for 2018/19. Begge dele kan for en
samlet pris af 599,- kr. købes ved Danmarks
Jægerforbund; jf. link:
http://www.jagtproeven.dk/netbutik.aspx
Den praktiske del foregår på faste lørdag
formiddage på SSV Flugtskydningsforenings anlæg i Støvring. Der kan arrangeres
fælles kørsel. Der lægges især vægt på sikkerhed i omgang med jagtvåben, afstandsbedømmelse og skydning til lerduer.
I løbet af kurset vil der blive lejlighed til at
deltage i den frivillige jagtprøve, ture ud i
naturen og der vil blive tilbudt ekstra mulighed for skydetræning. Efter bestået jagttegnsprøve vil der blive mulighed for fokuseret træning til riffelprøven.

Den eneste betingelse for at tilmelde sig
prøven er, at du fylder 16 år i det år der
aflægges jagtprøve. Det betyder at du kan
modtage undervisning som 15 årig og gå til
jagtprøve før du fylder 16. Jagttegnet udstedes på din 16 års fødselsdag.
Praktiske oplysninger:
• Prisen for deltagelse er 1600 kr
(inkl. patroner og lerduer)
• Jagttegnskurset består af 78 lektioner
(20 aftener af 3 lektioner samt 3 lørdage
i foråret)
• Jagttegnskurset er hver tirsdag med
start den 13. november 2018
• Sted: Willy Brandts Vej 26, 9220 Aalborg
Ydermere tilbydes:
• 1 års gratis medlemsskab til Aalborg
og Omegns Jagtforening
• Gratis deltagelse ved ande- og gåsejagt
på Kytterne i September 2019
Underviseren er af Naturstyrelsen godkendt
jagttegnskursuslærer og riffelinstruktør.
Tilmelding og
yderliger
information:
Benny Vejlgaard
benny@vejlgaard.org
Tlf: 22917713
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Europamesterskab til Aalborg -
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D. 16.august 2018 tog 4 medlemmer af Aalborg Es-Horns gruppe sammen med support
gruppe til Tyskland, helt præcis Ahlsdorf
Sclosspark ca. 150 km. Syd for Berlin (813
km. fra Aalborg) for at deltage i Europamesterskabet i jagt/Es horn. Deltagerne var
vores misikalske leder, Bitten Bagger, samt
Bjarne Rasmussen, Knud Erik Tomra og
Søren Christensen. Med fruer, etc.
Efter en køretur på godt 8 timer ankom vi
til vores destination, en lille by Nonnendorf,
Nederer Flamminge, hvor vi havde lejet 4
værelser, med plads til os og vore ægtefæller.
Fredag d. 17. august var åbningsdagen som
vi brugte til at finde ud af hvor konkurrencen skulle afholdes og til at lægge en sidste
hånd på vores musikstykker.
Der var i konkurrencen stillet krav om 2
stykker tvungen musikstykker: Waldecho
af K. Stiegler og Wachtel Fanfare af Leo-

pold Kozeluh, samt et frit nr. hvor vi havde
valgt ”Esserne på Elverhøj” af F.Kuhlau, et
af vore kendte numre og et nummer vi også
gerne ville introducere til de øvrige deltagende grupper.
Til konkurrencen var der tilmeldt 52 grupper fra hele Europa og scenen var lige så
stor som orange scene til Roskildefestival,
så der var en god portion nerver på op til
konkurrence dagen.
Den 18.august var så dagen, ved ankomst
til konkurrence pladsen fik vi vores instruktion. Vi skulle spille som nr. 15, så det var
muligt at høre de, for os ukendte musikstykker inden vi selv skulle på. Lige godt middag var det så vores tur.
Temperaturen havde da sneget sig op mod
de 35 grader, med 4 deltager og en konferencier på senen var vi godt nok udstillet.
Nå, men der var ikke nogen vej uden om nu.
(Dagens mindste gruppe, nogle af dem var

- Es horns gruppe
over 30) Det første nr. !! jo, jo det var da vist
ikke så galt, så 2 nr. hmm. Vist heller ikke
så dårligt, og så vores ”Esserne” der fik stor
applaus fra publikum. Nå ja vi bliver da nok
ikke sidst.
Så blev kl. 16.30 resultat og præmieoverrækkelserne skulle finde sted, længe uden vi
var nævnt, hmm. Måske er vi på sidstepladsen eller ?, så nr. 3 Grünenwald det var ikke
os, nr. 2 Osnarbrügge det var ærgerligt, og
vi konkluderede at vi havde haft fornøjelsen ved at deltage og høre dejlig horn musik, så skete det helt fantastiske at vindergruppen blev kaldt op! Aalborg Jaegerklubs
Es-Hornsgruppe med 720,5 point,
Der stod vi fuldstændig overrumplede og
forbløffede, men det er ganske vist, Vi blev
Europamester 18. august 2018. Hvad der
derefter skete husker jeg kun svagt, det forsvinder i en rus af applaus, festfanfare, knus
og skulderklap, men hvor er vi stolte.
Vi ankom til Aalborg søndag aften ca. 18.00
og om nogle dage kommer sjælen!!
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Jagtens gang i St. Restrup skov
Første periode af jagt året 2018 i St. Restrup
er forbi og vi skal til at gøre klar til efterårsjagterne, med et tilbageblik på pürsch
perioden i år, er afskydningen af bukke sket
primært i område 3 og 4, om det så skyldes
at jagttrykket i de andre områder har været
tilsvarende laver, skal jeg lade være usagt.
Det blev til 9 bukke som blev nedlagt hen
over hele perioden og det er da vist ikke så
galt.
Har du lyst at se vores bukke så se på vores
hjemmeside www.a-o-j.dk
Her i foråret fik vi så meddelelse om at området nord for Ny Nibe vej er sat til salg og
vi er opsagt pr 1.oktober 2018, på denne del
af skoven. Vi har lavet aftale om leje af de
120 Ha som ligger syd for Ny Nibevej på
normal betingelser samt har lavet en aftale
som virker på måneds basis, på de 61 Ha
som ligger nord for Ny Nibevej, så umiddelbart kommer vi formentlig ikke til at mærke
noget. Hvis der så kommer et salg, har vi
også lavet en handleplan for hvordan vi så
vil løse det, dette betyder at jagten starter
som vi plejer, med vores formand Jørgen
Balser som jagtleder.
Forleden var foderudvalget i skoven for at
tilse og fylde i vores foderautomater i skoven, de måtte konstaterer at der desværre
forsvinder nogle af vores tønder, ærgerligt at
der er nogen som ikke forholder sig til ”lov
om ejendomsret” på en ordentligt måde.

Hvis nogle af jer hører om hvordan/hvem
der ikke forstår det så lad os vide hvem.
Med hensyn til vores rundstykker mm. Så
har Per & Leon indvilget i at sørge for morgen rundstykker samt Øl/vand så der er alt
igen som vi plejer, så alt i alt er vi klar til
fællesjagterne. Husk. At har du en jagtanpart
og vil med på første jagt så skal du tilmelde
dig til Jørgen Balser senest d. 27. september
2018. Vi holder møde for jagtledere/hjælper
d. 19.september kl. 19.30 i jægerhuset.
Så har vi lige knap en 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.
Knæk og bræk til jer alle
Mvh. formanden

Kytterne og Nørholm enge
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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 skal printes en
kvittering ud, der sammen med jagttegn
SKAL medbringes på jagt/færdsel på arealerne – vær venlig at påføre indbetaling dit
navn, og hvad du betaler til, så bliver det lidt
nemmere at være kasserer. Der vil på enkel-

te 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
har alle sammen et ansvar for at områderne
ser pæne og ordentligt ud, så tag venligst dit
affald med hjem. Det er kun tilladt at køre
langs med grøften og det levende hegn på
Nørholm.
Benny Sørensen

Jægermarked 2018
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.

omsætte det til noget andet vi måske heller
ikke har brug for, måske er det lige det du
mangler.

Derfor afholder vi igen

jægermarked.

D. 11.december 2018 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

PS. Leon siger noget med æbleskiver
og……

Fisketur 6. april 2019
Der vil lørdag d. 6. april 2019 blive
arrangeret havfisketur fra Hirtshals, vi
skal igen sejle med det gode skib Albatros.
Tilmelding til undertegnede, senest d.
1. april, det er efter først til mølle princippet, og der er plads til 23 deltagere.
Prisen bliver igen i år kr. 500,00, og
turen er denne dag på 8 timer.
Jørgen Balser Jakobsen.
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Arbejdsdag på
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Som I alle ved, er foreningens areal på Kytterne nok det stykke jagt, som flest af foreningens medlemmer nyder godt af. Derfor
skal vi selvfølgelig som forening gøre hvad
vi kan for at leve op til medlemmernes ønsker og forventninger. Der har i mange år
været en gruppe medlemmer som har løst
denne opgave. Gruppen blev for nogle år
siden skiftet ud, da de tidligere som havde
haft opgaven i rigtig mange år, følte der
skulle nye kræfter til.
For at holde arealet i ”brugbar” stand, foretages der hvert år en gennemgang af samtlige skjul, hvor der gøres notater for hvilke
tiltag der skal gøres ved de enkelte skjul.
Det er ligeledes under denne gennemgang,
der tages notater til hvilke materialer der
måtte skulle indkøbes. Vi kigger også på om
skjulet efterhånden er ved at være nedslidt,
ødelagt af vind og vejr, eller det simpelthen
har været i kamp med isen i løbet af vinteren. Når vi er ved at have styr på hvor omfattende årets opgave er, tages der stilling til
om der evt. kunne være behov for nye skjul
nogen steder. Vi har igennem de senere år

anlagt flere nye skjul, ligesom vi har foretaget kraftige forbedringer af nogle skjul. Vi
syntes selv at vi er ved at være godt dækket ind med skjul, især efter de 2 nye skjul
i rørskoven ovre mod åen er blevet etableret. Skulle du have særlige ønsker, som vi
ikke selv lige havde set behovet for, er du
selvfølgelig meget velkommen til at tage
kontakt til bestyrelsen, eller en fra udvalget.
Nå men tilbage til dette års arbejdsdag. Den
18. august mødtes vi til morgenkaffe på parkeringspladsen for enden af Kytternvej. Det
var ikke så meget vi skulle have lavet denne
dag. Dette skyldtes bla. at vi havde en meget
gennemgribende tur sidste år. Men der er altid noget vegitation rundt om skjulene der
lige skal trimmes, så udsynet er i orden. Der
var en kasse der skulle forhøjes en smule,
og endelig havde vi en nyanlagt kasse fra
sidste år, som skulle flyttes en smule. Samtlige skjul er gennemgået for tang der måtte
være skyllet ind i dem gennem foråret og
sommeren, og der er kommet nye spande
hvor de manglede. Alt i alt en fin dag hvor
opgaverne hurtigt blev fordelt. Jeg skal da

Kytterne / Nørholm
ikke glemme at takke vort udvalgsmedlem,
som grundet afbud til den 18., havde været
deroppe sammen med sønnike i løbet af
ugen, for lige at tage sin tørn. Den 19. valgte
Lasse så lige at tage en tur til Nørholm, hvor

Rorgross_2x27

02/03/09

vi jo kun har 2 skjul, og fik styr på disse.
Fra egen og bestyrelsens side skal der atter i
år lyde et tak for indsatsen.
Pbv. Brian Lichon
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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
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Vigrafiske
tager totalløsninger
naturligvis hensyn
markedsføring
til natur og miljø...
bogbinderi
tryksager arbejdstøj
Tryksager med omtanke !
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roll Up t-shirts firmagaver

Slagter Ole

Støt vores annoncører
støtter-- Tlf.
os!
Skrågade
55 --de
9400
98
Skrågade–
9400 Nørresundby
Nørresundby
Tlf.
98 17
17 28
28 37
37

Bøgildsmindevej 1 - 9400 Nørresundby
Telefon 7022 4142
Tlf.:
Tlf.: 7022
7022 4142
4142 -- www.solografisk.dk
www.solografisk.dk
www.solografisk.dk

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

