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Formanden
har ordet
Det er med et stort ve-
mod vi i bestyrelsen 
har modtaget medde-
lelsen om at St Restrup 
skov er sat til salg, og 
vi derfor er opsagt med 
virkning fra nytår, hvis 
skoven er blevet solgt 
til den tid, ellers kan vi 
leje den for en måned af gangen.
Aalborg og Omegns jagtforening har haft 
jagten derude siden først i firserne, jeg 
kom personligt selv med til sæsonen 1986 
/ 1987, så der er mange gode minder der-
udefra, og en hel masse gæve jægere der 
har været med gennem tiderne.
Vi har lejet et areal på 340 hektar af Birkel-
se Hovedgård, dette er til gåse og andejagt, 
og det er allerede venteliste til dette jagt, så 
det må have ramt medlemmernes interesse
Vi har ligeledes gang i forhandlinger om-
kring noget jagt i Himmerland, men mere 
herom hvis det lykkes at få dette til at falde 
på plads.
Til sidst vil jeg ønske alle en god jagtsæ-
son, med en masse gode oplevelser derude, 
knæk og bræk derude, og pas godt på hin-
anden.

Jørgen Balser Jakobsen.
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Vi søger stadig jagt til vore medlem-
mer! Vi har lige lejet 340 ha gåsejagt, 
men har brug for mere. Har du jagt, du 
ønsker at udleje, eller har du kendskab 
til ledige jagtområder, så kontakt mig 
på e-mail aaen.joergen@gmail.com el-
ler telefon +45 60734548.
Den jagt, vi søger til vores medlemmer, 
er den jagt, du selv kunne ønske at del-
tage i. En blandet jagt med råvildt og 
måske større hjortevildt eller en rigtig 
god ande/gåsejagt.
Vi er åbne for alle muligheder.

Vi søger
stadig jagt...
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Riffelskydning
Lørdag den 17. august afholdt vi igen skyd-
ning på militærets baner i Hvorup. Denne 
gang med specielt fokus på nyjægere, men 
alle var velkomne.
Cirka 10 skytter trodsede vejrguderne og 
kom for at skyde, selvom det regnede in-
tenst hele dagen. Det lave fremmøde betød, 
at alle havde godt tid, samt mulighed for at 
afprøve flere skydestillinger.
Dagen bød på god og meget skydning, og 
enkelte AHA oplevelser.
De nyjægere der endnu ikke havde investe-
ret i egen riffel, havde mulighed for a låne 
en riffel.

Husk der afholdes skydning igen i Ulbjerg 
den 7. september kl. 9-12. Her er der mulig-
hed for skydning til løbende hjort eller gris 
samt indskydning på 100 m. Tilmelding til 
Lars Rimmen.
Der er også skydning den 28. september kl. 
9-14 på militærets baner i Hvorup. Husk vi 
lukker når der ikke er flere der vil skyde.

MVH. Riffeludvalget.

Årets gang i St. Restrup skov
Årets gang i St. Restrup skov går mod sin 
afslutning! Lige før ferien modtog vi beske-
den, fra vores udlejer om at vi er opsagt pr. 
31/12 – 2019 og at området vil blive sat til 
salg.
Jeg er ikke helt skarp på hvor mange år vi 
har haft jagtretten i skoven men det tyder på 
at det nu er slut, men sådan er der: intet vare 
evigt. Jeg tror Poul Jakobsen har et bud på 
hvornår vi startede i skoven, jeg har hørt 38 
år men er ikke sikker.
Det var jo ikke den store overraskelse efter 
at området nord for Ny Nibevej allerede er 
afhændet og vi er blevet bekendt med at om-
rådet øst for Duedalsvej allerede blev solgt 
for ca. 3 år siden, dog med brugsret i op til 
5 år. 
Vi er pt. ved at vurderer på om vi kan finde 
en dato for den jagt vi har planlagt i januar 
så vi får afholdt det antal jagter der er plan-
lagt i denne jagtperiode.
Med hensyn til vores tårne og stiger så har 
Kollerup jagten allerede lagt billet ind på 
vores tårne og stigerne vil formentligt også 
finde nye pladser et eller andet sted i for-

eningens jagtområder, der bliver jo i øje-
blikket arbejdet på at finde en god erstatning 
for de medlemmer der bliver ”jagtløse” ef-
ter 1/1-2019
Stiger og tønder bør vi først fjerne hen mod 
vores slut dag, vi skal jo slutte d. 27/12 med 
julejagten, jeg tror at vi i år vil sætte lidt 
mere fokus på jagten men der skal også af-
sluttes jfr. traditionen. (Julemad) 
Med hensyn til jagten så er der i pürsch 
perioden skudt 8 bukke, endda med et par 
rigtige flotte bukke under vejs. Første jagt 
er traditionen tro vores formand der har ind-
vilget i at være jagtleder, vi har udsat 50 + 5 
fasaner i juni måned og der er set pænt med 
dyr hen over sommeren så mon ikke vi får 
held af et par dyr mere her på falderebet. 
Lad os nu afslutte ordentlig, og få det bedste 
ud af det, samt håbe på at der snart dukker 
nye muligheder op, vi kan da glæde os over 
de år der er gået godt.
Tak for denne gang og god jagt til jer alle. 
Vi ses i skoven

Søren Christensen
Jeg kommer til at savne det! 
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Aalborg og Omegns Jagtforening har lejet 
et unikt område til gåsejagt og andre træk-
fugle ved Øland (nord for ulvedybet og syd 
for Arentsminde). Stykket er på 340 Ha og 
oprettes som et nyt konsortie til gåsejagt.
Da vi allerede har jagt på grågæs i august 
måned blev konsortiet stiftet i slutningen af 
juli måned. Allerede til det stiftende møde 
var vi godt belagt i konsortiet og en uge ef-
ter var alle pladser solgt. 
Jagten er som sagt allerede igang og første 
tur gav 23 grågæs, med fugle til 2 af vores 
nyjægere, der fulgte vores jagttegnsunder-
visning sidste vinter. Tillykke med det flote 
resultat og en god start på jægerlivet. 
Konsortiet består af 20 anparter af 2500 kr. 
pr stk. Det påtænkes, at jagten afvikles både 
som fællesjagt og individuelle jagter. For at 
sikre den nødvendige ro på området vil der 
som udgangpunkt ikke drives jagt på hver-
dage (dog undtaget i perioden mellem Jul 
og Nytår samt sidste uge i Januar). Der op-
rettes en Facebook gruppe hvor alle de der 
har mulighed kan tage på jagt sammen. Er 
vi mere en 10 på en fællesjagt vil vi ligge i 
flere formationer.
Afvikling af jagten. Vi driver jagten i større 
eller mindre grupper afhængig af hvem der 
ønsker at deltage. På denne måde kan man 
deltage i gåsejagt fra skjul uden på forhånd 
at investere i det store udstyr. Gåsejagt fra 
skjul kræver en del ingredienser; skjul, lok-
kegæs og gåsekald. Som ny gåsejæger kan 
du komme med og lære teknikken samt låne 
udstyr i starten. Man kan selvfølgelig også 
selv tage afsted i weekenderne og forsøge at 
få gæssene ned.

Der søges regulering på bramgæs.
Der vil være 2 gæstepladser pr. sæson. Lige-
ledes kræver det medlemskab af Aalborg og 
Omegns Jagtforening.
Hvis dette lyder som en interessant mulig-
hed kan du tilmelde dig jagten ved at kon-
takte Benny Vejlgaard og blive skrevet på 
venteliste. 

Knæk & bræk
Benny Vejlgaard

Unik gåsejagt i nyt konsortie
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Aalborg og Omegns Jagtforening,
generalforsamling d. 9. oktober 2019
Dagsorden:
 1. Valg af dirigent.
 2. Godkendelse af protokol.
 3. Beretning om foreningens virke.
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent. ( orientering )
 6. Valg af hundeudvalg, på valg er:   
 7. Valg af riffeludvalg, på valg er:
  Rene Andersen,  Benny Sørensen,  Casper Henriksen,  Benny Veilgaard, 
  Lars Rimmen,  Flemming Madsen, Jørgen Balser Jakobsen.
 8. Valg af Kytterudvalg, på valg er:
  Kenneth Sloth,  Henrik Asp Nielsen,  Henrik Gårdbo Nielsen,  Lasse Lichon, 
  Brian Lichon, Johnny Mortensen
 9. Valg af repræsentanter til kredsmøde i 2020. 
 10. Eventuelt.
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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 søndag den 29. 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 man-
ge 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 are-
al 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 end-
nu 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 efterårs-
morgen, 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. Efter-
følgende vil vi trække lod om rækkefølgen til at vælge 
skjul til aftenens trækjagt.
Medbring jagtgevær, gyldigt jagttegn, fornuftig på-
klædning, 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. 15. sep.
Denne dag vil Kytterne være lukket for foreningens 
øvrige medlemmer fra kl. 12.00 og resten af dagen.

Pbv. Brian Lichon

Skydevogns-
arrangement 2019
Der vil lørdag d. 21. september 
blive afholdt et skydearrange-
ment, med Danmarks Jægerfor-
bunds skydevogn kl. 09,00.
Der vil i lighed med tidligere år 
blive individuel instruktion, og 
mulighed for at prøveskyde for-
skellige patroner på papirskive, 
patronerne hertil medbringer i 
selv, da I selv ved hvad i plejer 
at skyde med.
Patroner til lerdueskydningen, 
kan købes på dagen, så disse 
behøver I ikke at indkøbe selv.
Tilmelding til undertegnede se-
nest d 14. september.

Jørgen Balser Jakobsen.

Kytterne og
Nørholm enge
Ande og gåsejagten på forenin-
gens arealer kan i år erhverves 
for henholdsvis 250,- for kytter-
ne og 200,- Nørholm enge. For 
dette beløb kan der frit drives 
trækjagt i hele sæsonen. Belø-
bet skal indbetales på forenin-
gens konto i Spar Nord på reg.
nr. 9280 kontonr. 4565789339 
– der skal printes en kvittering 
ud, der sammen med jagttegn 
SKAL medbringes på jagt/færd-
sel 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 enkelte jagtdage bli-
ve foretaget kontrol på områ-
det – og husk at alle har ret til 
at se andre jægers kvittering på 
betalt jagtafgift. Har du en kam-
merat du gerne vil have med på 
jagt skal han meldes ind i for-
eningen og betale jagtafgiften, 
inden han kan komme med. Vi 
har alle sammen et ansvar for at 
områderne ser pæne og ordent-
ligt ud, så tag venligst dit affald 
med hjem.

Leon Jensen
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Kravlepramme
Foreningen har i 2019 indkøbt 2 kravle-
pramme af modellen Leon Smith, som for-
eningens medlemmer kan låne. Leon Smith 
kravleprammen er af flere regnet for en af 
de bedste kravlepramme, den er lav, stabil 
og nem at sejle i. Prammen er fremstillet 
privat. Kravleprammen ‘Leon Smith’, blev 
lavet af manden af samme navn i Horsens 
i 1970’erne. Kravleprammen blev lavet så 
den passede Leon Smith selv og de steder 
han kravlede bl.a. Alrø Pollerne, som i dag 
er et fredet område. Den blev lavet i hans 
egen garage. Først i en træskabelon der stod 
model for støbeformen, så han kunne lave 
den i glasfiber. Der blev ikke støbt mere end 
7-8 stykker. Sidenhen er gængerne blevet 
fjernet, som de fleste kender den i dag, men 
ikke af Leon selv. Det menes ikke at formen 
findes mere og den har heller aldrig være i 
kommerciel produktion.

Teknisk Data:
• Vægt: 35 kg
• Længde: 4,5 meter
• Bredde: 88 cm
• Totalhøjde: Fra vandspejl til overkant,
 uden skærm 18 cm 
• Bund: Flad
• Stikkere eller pagaj

Disse pramme vil blive etableret på en trailer 
så man kan låne et komplet sæt med alt der 
skal til for at udøve jagt med kravlepram. 
Der er 2 komplette sæt så det er muligt for to 
jagtkammerater at følges ad på jagt. Sættet 
inkluderer pramme, skærme, stikkere, anker 
med clamcleat til hurtig afmontering, samt 
redningsveste. 

Grundlæggende kan
kravlejagt udføres
på to måder:
• Hvor man placere
 lokkefugle i mindre
 grupper, rundt
 omkring og ligger
 sig selv lidt i skjul.
• Opsøgende jagt
 ved at ”kravle”
 rundt i et større
 terræn og på den
 måde at, opsøge
 fugle der observeres.
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Kravlepramme

Lørdag d. 25.maj 2019 lagde Lundbæk land-
brugsskole ”græs” til Forbundsmesterskaber-
ne i jagthorn 2019 og vi var som sædvanlig 
godt repræsenteret.
Udover en del solister deltog vi også med 
gruppeblæsning i både mesterrækken og 
ES-horns gruppen. Det blev til en 5.plads i 
B-horns gruppen (mesterrække) og en 3 plads 
i ES-horn.
Vejret var fint og der blev spillet på et meget 
højt niveau, (ifølge dommerpanelet) vi havde 
arbejdet meget med det rigtige svære stykke 
der var blevet komponeret til mesterskabet, 
stykket blev udgivet i oktober 2018 og vi har 
arbejdet med det og de andre stykker der skul-
le spilles hen over vinteren.
Til mesterskabet skal fremføres 4 stykker mu-
sik hvor 2 af dem er tvungen og 2 valgfrie, de 
4 stykker i år var 2 tvangsstykker, Nibe 2019 
og Gåsen, vi havde valgt Aabyblæserne og Gl. 
Estrup 2016 som vores frie stykker. Det gik 
faktisk rigtig godt på trods af sværhedsgraden. 
Vi endte ganske få point efter Brobyblæser-
ne som har siddet solidt på tronen i mange år 
sammen med Aalborg.
Jagthornsundervisningen i Aalborg, har i 
mange år været med Per Iversen som har 
underviser men fra vinteren 2018/19 har Es-
horns gruppen overtaget undervisningen. Vi 
påregner at starte et nyt hold ultimo septem-
ber og et igen primo januar, begge gange med 
plads til absolut begynder men også øvede vil 
få mulighed for at blive udfordret.
Går du med en drøm om at spille til jagt el-
ler konkurrence så har du nu mulighed for at 
komme i gang. Undervisning vil blive gen-
nemført onsdag aften i jægerhuset.
Har du spørgsmål eller tilmelding så ring til 
mig på telefon 25266410 så vil jeg hjælpe dig.

Med venlig hilsen
Søren Christensen   

Jagthorn i Aalborg

Når der anvendes lokkere, sker det ved at 
lokkerne placeres 2-400 meter fra pram-
men, som placeres i skjul ved sten, land el-
ler liggende. Når fuglene så har slået sig ned 
ved lokkerne og er faldet til ro, kravles der 
til dem for at få dem på skudhold.
Ved opsøgende kravlejagt, er princippet no-
get mere enkelt, men kræver flere kræfter 
og kendskab til terrænet. Her stages/roes 
der rundt i området, for at opsøge rastende 
fugle hvor der kan kravles til disse når de er 
spottet. En kikkert er et rigtig godt værktøj 
til kravlejagten.
Mere information om strand og havjagt fin-
des på strandoghavjagt.dk. 
Prammene bookes direkte på vore hjemme-
side: a-o-j.dk under Foreningsjagt/Kravle-
pramme. Prammene vil være på en trailer 
der er parkeret ved jægerhuset og nøgleaf-
hentning aftales med Benny Vejlgaard.

Med strandjæger hilsen
Benny Vejlgaard



10

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 haglskydeprø-
ve, riffelskydeprøve eller bueprøve alt efter 
hvilken jagtform der skal udøves. 

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 omfat-
ter den obligatoriske del, som kræves for at 
jagtprøven kan aflægges. 

Den teoretiske del gennemføres som aften-
skole, hvor undervisning er bygget op som 
gennemgang og dialog om emnerne, og 
forudsætter at kursisten har anskaffet lære-
bogen ”Jagttegn” samt den tilhørende lov-
samling for 2019/20. Begge dele kan for en 
samlet pris af 688,- kr. købes ved Danmarks 
Jægerforbund; jf. link:
https://netbutikken.seges.dk/index.php/jagt/
jagttegn.html  

Den praktiske del foregår på faste lørdag 
formiddage på SSV Flugtskydningsfor-
enings anlæg i Støvring. Der kan arrangeres 
fælles kørsel. Der lægges især vægt på sik-
kerhed i omgang med jagtvåben, afstands-
bedømmelse 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 mu-
lighed for skydetræning. Efter bestået jagt-
tegnsprøve vil der blive mulighed for foku-
seret 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 udste-
des på din 16 års fødselsdag. 

Praktiske oplysninger:
• Prisen for deltagelse er 1600 kr
 (inkl. patroner og lerduer)
• Jagttegnskurset består af 60 lektioner
 (15 aftener af 3 lektioner samt 3 lørdage
 i foråret)
• Jagttegnskurset er hver tirsdag kl 19:00
 med start den 7. januar 2020
• 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

Skal du há Jagttegn?
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Kollerup Plantage
Bukkejagten er ovre og det er dermed også 
tid til at gøre status over sæsonen. Sidst jeg 
skrev her til bladet, var vi 2½ dag inde i 
bukkejagten, og var på daværende tidspunkt 
på 3 bukke. Jer der har fulgt med på hjem-
mesiden, er selvfølgelig orienteret om hvad 
der skete i den resterende tid. Alligevel vil 
jeg da lige samle op på hvordan det gik i 
år. Som sagt blev der skudt buk den 16. om 
morgenen, og 2 om aftenen. Efterfølgende 
gik der 14 dage med stilhed, hvorefter un-
dertegnede havde held af at nedlægge en 
ganske lille spidsbuk den 30. om aftenen. 
Atter 14 dages ro indtil den 16. juni hvor 
Jørgen Balser Jakobsen skød buk. Den 23. 
juni skød Martin Lund buk, den 26. blev det 
igen Karsten Nøhr der kunne tage en buk 
med hjem og Martin lukkede den 15. juli 
om morgenen med endnu en buk. Altså i alt 
8 bukke, som jeg personligt finder aldeles 
tilfredsstillende. 
Vi skal i den nærmeste tid i gang med at 
gøre klar til efterårets jagter, og her tænker 
jeg især på vore trykjagter, hvor den første 
skal afholdes den 3. november. Klargøring 
til disse indebærer normalt, at vi lige får 
gået samtlige tårne og øvrige pladser efter, 
hvor det selvfølgelig især gælder udsyn og 
tilgængelighed. En anden ting som hører 
til klargøringen, er vores opmærkning til 
samtlige pladser, der gør det noget lettere 
for vore gæster at finde på plads, men som 
såmænd også er til hjælp for nogle af vore 
anpartshavere som måske ikke kender alle 
pladser lige godt. I år er dog lidt anderledes, 
da vi efter at jagtforeningen er blevet opsagt 
i St Restrup Skov, skal have denne rømmet 
for tårne og stiger. Det er vedtaget at stiger-
ne forbliver i St Restrup resten af året/sæso-
nen hvis vi får januar med, hvorimod vi har 
fået lov til at fjerne de tårne der er opstillet 
derude. Disse skal vi have ”bjærget” og kørt 
til Kollerup, hvor vi jo allerede i foråret har 
udpeget nogle steder der kunne egne sig til 
nye tårne. Denne arbejdsdag vil måske alle-
rede være overstået når I sidder med dette 
blad i hånden, da der jo ikke er noget nyt i, 
at det ikke er let at samle folk når vi runder 
30. september, og ”den rigtige” jagtsæson 
starter. 

Vi har i år fået samme tildeling af det store 
hjortevildt som sidste år, dog med en lille, i 
mine øjne forbedring, der går ud på at vi får 
tildelt 2 ”store kronhjorte” over 2 år. Dette 
betyder vi må skyde 1 hjort i år og igen 1 til 
næste år. Vi må også skyde 2 i år og ingen 
næste år, eller omvendt. Altså hvis den sto-
re mulighed er der på dagen, kan vi tillade 
os at skyde 2, og med de erfaringer vi lig-
ger inde med når vi snakker nedlæggelse af 
stor hjort, giver det absolut mulighed for at 
skyde ham hvis han er der, selv om der er 
skudt hjort i forvejen, for chancen for at der 
kommer stor hjort for året efter er ret lille. 
Dette sagt med viden om at vi endnu ikke 
har nedlagt stor kronhjort.

Knæk og bræk til alle derude
Brian Lichon

Stubben
Da vi har ledige pladser på stubben sælger 
vi pladser på vores riffeljagt d. 1. november 
og den 17. november og også den 7. decem-
ber.
Jagterne afholdes som trykjagter hvor der 
siddes i stiger/tårn og der trykkes med lang-
som gående hunde.
Der vil være ca. 5 pladser på hver af de 
ovenfor nævnte dage.
På jagt dagene må der skydes det som jagt 
loven tillader. dette vil også fremgå af pa-
rolen.
En plads på en dagjagt koster 500,-, og skal 
være betalt inden deltagelse
Ud over prisen på de 500,- skal der betales 
følge vildtafgifter:
Buk kr. 200,- - kronhjort kr. 100,- pr tak /
stanghjort 500,- - dåhjort fuldskuffel 1000,- 
/ halvskuffel og spidshjort 500,-
Ingen afgift på hundyr.
Ønsker man at købe dyret skal der afregnes 
25 kr. /kg.

Tilmelding kan kun ske efter aftale med
Benny Sørensen tlf. 28404542
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Buderupholm fiskesø
Den årlige fisketur blev afholdt ved Bu-
derupholm Fiskesø den 15. juni 19.

Der var flere sponsorer bl.a Jægeren og 
Lystfiskeren, Jafi Grej i Viborg, Grej.dk 
og Buderupholm fiskesø.

Der var 18 deltagere hvoraf 3 var børn.

Der blev indvejet 18 fisk, den største ve-
jede 2,4 kg, den udløste et gavekort på 
200 kr til Jægeren og Lystfiskeren.
Derudover var der 4 poser med gevinster 
fra Jafi Grej. Grej.dk var sponsor med 4 
blink og 2 lygter. Derudover var der 4 fi-
skekort til Buderupholm fiskesø.

Husk vi skal støtte de sponsorer som 
støtter os.

Vh Leon

Der vil lørdag d. 25. april 2020 blive arrangeret havfisketur fra Hirtshals, vi skal igen sejle 
med det gode skib Albatros.
Tilmelding til undertegnede, gerne på mail: balser@jakobsen.mail.dk senest d. 14. 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, med afgang kl. 06,00.

Jørgen Balser Jakobsen.

Fisketur 25. april 2020
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RævegraveGrav-let Rævesnu..... hurtig
nedgravning af rævegrave i lukkede
plastdrænrør.
Ø 200mm - 20 meter pr. rulle.
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Mårhund ved Gjøl

Hej Benny 
Jeg skriver til dig, fordi jeg her i weekenden 
har set en mårhund ved parkeringspladsen 
ved østerkæret på Gøl. Mårhunden var en 
hvalp, som vadede fra den lille ø, der er 20 
meter fra vandkanten. Jeg mistænker at det-
te blot er en af mange, som om muligt, kan 
husere i området, og derfor skriver jeg til 
dig, da i som en del af Aalborg og omegns 
jagtforening har jagten på kytterne. I og 
med, det var en hvalp jeg så, er det muligt 
at der er flere i området, og siden kytterne er 
nærliggende, er det også muligt at de også 
kan være der. 
Jeg håber at I,i jagtforeningen vil gøre en 
indsats, enten ved at skrive på Facebook 
til jeres medlemmer og opfordrer dem til 
at holde udkig efter dem eller evt. Opsætte 
vildtkameraer for at klarlægge om de er der. 

Det kan jo havde katastrofale følger for den 
gode bestand og for de ynglende fugle der 
ude. 
Jeg har vedhæftet nogle billeder, også må du 
gerne vende tilbage, hvis i ser nogle af dem 
på jeres arealer. Jeg har lige ledes meddelt 
Limfjordsjægerne som også har jagt i nær-
heden. 
Derudover, må du gerne informere den per-
son/personer som har jagt på netop denne ø, 
såfremt at du kender ham. Hvis du er i tvivl 
hvilken jeg snakker om, sender jeg gerne et 
kort. 

Hilsen Frederik Graversen
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Tlf.: 7022 4142 - www.solografisk.dk
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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

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

- på jagt efter
grafisk produktion?

Jægermarked 2019
Vi kender det alle… !! 
Noget vi kar købt fordi vi ikke lige 
kunne undvære det, ligger/hænger el-
ler fylder i skabet, noget vi har brugt 
er blevet for lille/stor eller bare uinte-
ressant, 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. 10. december 2019 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.

PS. Leon siger noget med æbleskiver 
og……
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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.-


