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Formanden
har ordet
Det er dog utroligt som 
tiden flyver afsted, jeg 
synes at det kun er gan-
ske kort tid siden jeg 
skrev julehilsen sidst, 
nå men så må tiden jo 
være gået godt.
Vi er nået langt ind i 
jagtsæsonen, og jeg hå-
ber alle har fået en bid af ”kagen” derude 
i naturen, men ellers er der jo muligheder 
tilbage i resten af sæsonen.
Vi har fået noget nyt jagt oppe på Lengs-
holm Gods, og det er allerede udsolgt, og 
der er oprettet venteliste, det er faktisk så 
nyt at vi var lidt inde i jagtsæsonen inden 
den første jagt blev afholdt, så det bliver 
spændende at følge udviklingen på dette 
areal, som var noget vi blev tilbudt af ham 
som også havde vores nye gåsejagt oppe 
ved Arentsminde. Han administrerer en hel 
del udlejning, og har lovet at tænke på os 
igen, hvis der kommer noget interessant på 
bedding.
Som I ved blev vi jo opsagt i St. Restrup til 
nytår, desværre har vi fået at vide at skoven 
er blevet solgt pr. 31-12-2019 derfor har vi 
lavet en aftale om at vi har jagten januar ud, 
altså til 31-1-2020, således at vi kan afvikle 
den sidste jagt i konsortiet d. 18 januar.
Omkring vore andre konsortier vil der være 
artikler andet steds i Omegnsjægeren.
Til sidst vil jeg ønske alle vore medlemmer, 
sponsorer og samarbejdspartnere og deres 
familier en rigtig god jul, og et godt og lyk-
kebringende nytår.

Jørgen Balser Jakobsen.
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Generalforsamling 
forår 2020
Forårsgeneralforsamling afholdes i
Jægerhuset tirsdag d. 14. april kl. 19,00.
Dagsorden ifølge vedtægterne, og forslag 
der ønskes behandlet på generalforsam-
lingen skal være formanden i hænde se-
nest tirsdag d. 31 marts.

På bestyrelsens vegne
Jørgen Balser Jakobsen.
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Sæt        i kalenderen!!

Ja og hvorfor så det. Jo såmænd fordi vi 
nu atter nærmer os nytår, og dermed også 
foreningens første klubaften i det nye år. I 
år bliver datoen den 14. januar, og emnet 
er som det efterhånden har været i nogle år, 
”kom med din buk” og til I kvindelige jæge-
re, er det ikke ham den mandlige udgave af 
homo sapiens I skal komme slæbende med. 
Og så måske endda alligevel, da det jo kun 
bliver sjovere jo flere vi er. Nej det var selv-
følgelig ham bukken du var heldig/dygtig 
nok til at nedlægge i 2019 i Danmark. Vi 
håber på at tendensen med et par nye ansigt 
hvert år fortsætter, for så bliver der snart 
kamp om pladserne. Vi starter som vanlig 
med at beundre de medbragte bukke, hvor-
efter vi meget gerne vil have en historie om 
hvordan det lykkedes dig at få ham nedlagt. 
Vi ved godt, at ikke alle disse oplevelser er 
lige spændende, for ind imellem byder chan-
cen sig jo bare helt af sig selv, uden at man 
egentlig behøver at yde noget nævneværdigt 

for at skyde ham. Efterfølgende finder vi et 
dommerpanel til vurdering af de medbragte 
trofæer. Der dømmes i 4 kategorier som vi 
plejer. Årets største buk, årets pæneste buk, 
den mest særprægede og ikke mindst årets 
mindste buk. (Her er der dog et krav om at 
der skal være rosenkranse).
Jeg vil tro vi som sædvanlig har fundet nogle 
fine præmier til vinderne af disse kategorier. 
Foreningen vil gerne være vært ved et styk-
ke brød og en kop kaffe efter dette, hvorfor 
du skal tilmelde dig, og du er selvfølgelig 
meget velkommen selv om du ikke havde 
held med bukkejagten i 2019. Tilmeldings-
fristen er den 12. januar, og aftenen starter 
som vanlig kl 19.00 i Jægerhuset.
Tilmelding til undertegnede på mail til 
a-o-j@live.dk. Der vil være mulighed for at 
købe øl og vand til yderst fornuftige priser.

Pbv Brian Lichon
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Stubben
Efterårsjagterne på Stubben er godt i gang
Vi har i år fredet området i Oktober md. I 
håb om at mere ro vil give mere vildt – spe-
cielt af de de store vildtarter (kron og då 
vildt)
Vi havde første fælles jagt d. 1. november 
med 8 jægere – vi så på denne jagt ikke no-
get kron eller dåvildt, der blev leveret 2 stk 
råvildt i 2 skud sså det var jo flot.
Efter jagten var der pølser mm i jagthuset. 
2 jægere satte sig efter frokosten igen i en 
stige, og oplevede at der kom en stor ruddel 
kronvildt ud ved nabojægeren. Denne var på 
vej mod os, men da der bliver skudt til 2 dyr 
vender de om og løber tilbage til skoven.
Anden jagt havde vi den 17. november også 
med 8 jægere – her gik vi i stigerne ved sol-
opgang og var denne dag heldig at skyde 2 
stk råvildt og en då spidshjort.
Når i læser dette har vi afholdt 3. jagt( nem-
lig den 7. december) og jeg håber at der er 
noget spændende at fortælle om denne dag, 
men det må vente til næste blad.

Benny Sørensen
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Aalborg og Omegns Jagtforening indbyder til foredrag om:

Blyfri Riffelammunition
Foredragsholder Niels Kanstrup, Aarhus Universitet.
Tirsdag den 25. februar 2020 kl. 19.00 i Jægerhuset
Nu er det snart 25 år siden, det blev forbudt at anvende blyhagl.
Især ældre jægere taler stadig om ”de gode gamle dage”, hvor blyhagl
stadig måtte anvendes, og alt var så meget bedre.
På samme måde taler nutidens jægere om blyfri riffelammunition,
som vi stadig oftere bliver mødt med krav om at anvende.
Og man hører jægere sige: ’Blyfri ammunition er ikke så effektivt’,
’dyrene går længere’ osv. Kom og hør hvad der er myte, og hvad der
er fakta! Nogle kender måske allerede Niels Kanstrup fra hans tid
som afdelingsleder i Danmarks Jægerforbund.  
Andre fra hans nuværende arbejde på Aarhus Universitet
med at undersøge, hvor effektivt og tilgængeligt blyfrit
riffelammunition er. Vel mødt.
Foredraget finder sted i Jægerhuset,
den 25. februar 2020, klokken 19.00
Efter foredraget vil foreningen byde på lidt til ganen,
hvorfor tilmelding er nødvendig.
Ring eller send en sms til Flemming på 30821007.
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Lengsholm Gods

Siden I sidst sad med et nytrykt blad i hån-
den, har foreningen atter kunnet skrive un-
der på en jagtlejekontrakt. Denne gang dre-
jer det sig om 150 ha fortrinsvis agerland, 
som er placeret nogle få km syd for Len-
dum, ganske tæt på vores konsortie ”stub-
ben”. Når jeg skriver fortrinsvis agerland, er 
det af den simple grund, at 90% af arealet 
er ganske almindelige marker med læbælter. 
Derudover er der i umiddelbar tilknytning 
til ejendommen en skovparcel på ca 4 ha. 
Det der især gjorde det spændende for os, er 
et langstrakt område hele vejen gennem are-
alet fra nord til syd, som er en stor lavning. 
På en del af strækningen løber der en fin 
bæk, og i området omkring bækken er om-
rådet ikke dyrkbart, hvilket er ensbetydende 
med, at det henligger i brak/sivbevoksning. 
En anden del af lavningen forsøger man at 
dyrke, men heldigvis med svingende succes, 
hvilket betyder at der flere steder står en del 
uhøstet korn. Disse områder har vi erfaret er 
som magneter på rå- og dåvildt. Vi har både 
under fremvisningen, rundvisningen for nye 
anpartshavere, og under vores første jagt set 
rigtig rigtig meget råvildt. 
Der var som tidligere en udfordring ved ind-
gåelsen af denne kontrakt, da vi først blev 
kontaktet af udlejer midt i september. Så 
skulle vi lige se terrænet, det skulle annon-
ceres ud til medlemmerne, der skulle være 
fremvisning, og endelig skulle der afholdes 
stiftende anpartsmøde. Vi har i bestyrel-
sen besluttet, at konsortiet skal bestå af 12 
medlemmer, og selv om der var mange hen-
vendelser og kun positive reaktioner på det 
man så, stod vi alligevel kort efter anparts-
mødet kun med 10 medlemmer. Kort efter 
smuttede plads nr 11 til en nyjæger, og det 
er vi selvfølgelig meget glade for, ikke at 
den blev solgt men at vi fik en nyjæger med, 
som vi så kan få chancen for at opdrage på. 
Da vi afholdt vores første fællesjagt var der 

stadig 1 ledig plads, men inden vi startede 
på første såt, var den afsat til en af de gæster 
der var indbudt til at deltage.
Så ud over vi har masser af råvildt, en smule 
dåvildt, er der også lidt spredt fod af kron-
vildt. Så der er sådan set gode muligheder 
for store oplevelser når man tager af sted 
med sin riffel på en enkeltmandsjagt, even-
tuelt sammen med en indbudt kammerat. 
Som noget ret utraditionelt hvad angår de 
tidligere konsortier vi har haft og har, er der 
her også mulighed for at komme til at re-
gulere nogle rågeunger, da der i den med-
følgende skov er en mindre rågekoloni. Så 
jeg kan da godt lige se den skønne forårs-
dag, hvor morgenen er startet med en rigtig 
spændende bukkejagt, eventuelt endda kro-
net med en fin seksender, for derefter lige at 
tage en times tid i rågekolonien og få et par 
håndfulde unger med hjem.
Alting er gået så stærkt, men vi har fået 
samlet det mest nødvendige til vores jagt-
stue, og får selvfølgelig også lidt mere styr 
på tingene hen ad vejen. At det også er gået 
stærkt, kunne måske også ses på vores før-
ste fællesjagt. Det var med relativ kort var-
sel, hvilket desværre medførte flere afbud 
fra napartshaverne. Det resulterede i, at vi 
kun var 11 på dagen, og den ene var en ind-
budt hundefører uden våben. Alligevel fik 
vi afholdt en rigtig god jagtdag, hvor vi så 
mellem 20 og 25 stykker råvildt, 3 stykker 
dåvildt, 1 fasanhøne og 3 snepper samt et 
antal bekkasiner i de våde områder. Til trods 
for at vi ikke kender området særlig godt 
endnu, lykkedes det alligevel at få nedlagt 
2 stykker råvildt, og tallet kunne såmænd 
sagtens have været det dobbelte. Vi skal lige 
have nogle jagter, hvor vi gør vore erfarin-
ger med hvilken vej især råvildtet foretræk-
ker at bevæge sig hen når vi presser dem.

Pbv Brian Lichon



Kollerup Plantage
Vi er kommet godt i gang med efterårets 
jagter på nuværende tidspunkt, og det er 
selvfølgelig også gældende i foreningens 
konsortier. For Kollerup Plantages vedkom-
mende har vi i skrivende stund kun afholdt 
2 jagter, en hagljagt og en riffeljagt. For den 
sidstes vedkommende var det desværre en 
af de rigtig mange dage her i efteråret, hvor 
regnen bare stod ned hele dagen. En sådan 
dag er der faktisk ikke ret mange der ikke 
vil give den øvrige befolkning ret i, at vi 

jægere måske ikke er helt rigtig skruet sam-
men oppe i hovedet. 
Vi har siden 1. september måttet skyde 
kronkalv i plantagen. Der har som tidlige-
re været ret stille fra vores side hvad dette 
angår. Der er tilsyneladende ret stor enighed 
om, at vi gerne giver området ro indtil vi 
også fra 16. november også må skyde såvel 
hind som hjort. At det indtil nu ikke har gi-
vet det store afkast, kan vi kun tage til efter-
retning. Her fra 16. november har vi så også
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Kollerup Plantage

måttet skyde då, dåkalv og dåspidshjort. Jeg 
skal da love for, at der på denne premiere 
for alvor blev tage revanche for de tidlige-
re år. Allerede 20 min. efter solopgang fik 
Karl Henrik chancen til en fin spidshjort, og 
lod ikke chancen glide sig af hånde. Cirka 
en time senere slog Peter til. Denne gang 
var det en då der havde listet sig inden for 
Peters rækkevidde, med katastrofale følger 
for dåen. Den blev nedlagt med et velrettet 
skud. Da Peter for nyligt er hjerteopereret, 
udbad han sig assistance, hvilket han selv-
følgelig fik. En fin då på omkring de 40 kg 
i svært kuperet terræn, er nok lige i over-
kanten af hvad man bør udsætte sig selv for, 
hvad angår at slæbe hende ud. Vi skal her 
om få dage have vores anden trykjagt, og 
med det dåvildt der er blevet set i plantagen 
den senere tid, har vi som tidligere ret store 

forventninger til denne jagt. Vi er dog godt 
klar over, at vi en del gange før har haft lige 
så store forventninger, som desværre ikke 
er blevet indfriet, da dåvildtet på dagen har 
brilieret ved sit fravær.
Vi har jo været så heldige, at de tårne der 
hidtil har stået i det næsten nedlagte kon-
sortie i St Restrup Skov  er udlånt til os. Så 
må vi se, om foreningen får startet noget nyt 
op, hvor de i fremtiden kan indtage en mere 
permanent plads. Hvad angår kronvildtet 
har Michael været den dygtige her i starten 
af sæsonen. Han nedlagde en fin kalv ude 
i det svært tilgængelige klitområde, hvor 
Martin tidlige har haft store problemer med 
at få slæbt nedlagt vildt ud til kørefast vej.

På konsortiets vegne Brian
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Efterårs jagten er godt i gang og der er lavet 
plan for afslutningen i forhold til afslutning 
af lejemålet ”St. Restrup skov” som vi er op-
sagt fra pr. 1/1- 2020
Det er dog ikke gået så ”godt” med hensyn 
til salg af skoven, dette har medført at vi 
har haft mulighed for at leje skoven frem til 
31/7 – 2020 og derfor ikke har så travlt med 
at få ryddet op efter vores ca. 62 år i skoven.
Vi har besluttet at vi afholder jagt i januar 
som planlagt og der efter laver en fordeling 
af jagt i pürsch perioden som vi plejer. Det 
er dog ikke sikkert at alle har interesse i at 
forlænge deres anpart i St. Restrup skov, da 
det er pürsch jagten der bliver plads til i for-
året 2020 og vi endnu ikke kender resultatet/
lejeforhold for efteråret. Det er vi nød til at 
planlægge efterhånden som vi kender leje-
forholdet.
Jagtmæssigt har vi pt afholdt 3 fællesjagter 
i skoven, ikke med det store udbytte men 
ellers rigtig hyggeligt, der er blevet skudt 
et par dyr og nogle snepper, et par ræv/hare 
men vi har dog set meget vildt. Vi har næste 
jagt d. 1. december og derefter en julejagt.
Summa summarum, køre planen for dette 
jagt år som vi havde planlagt fra starten, dog 
med en jagt mere ind vi havde planlagt.
Knæk & Bræk til jer alle samt et Glædelig 
jul og et godt nytår til jer alle.
Håber at møde jer i skoven, julehygge/jagt 
mellem jul og nytår.

Mvh. Søren Christensen

Ja det er måske ikke lige det du går og 
tænker på nu, men når næste blad kom-
mer er vi faktisk kommet temmelig tæt 
på, og der skulle jo gerne være styr på 
holdet inden Klavs Godiksen afholder 
hans informationsmøde. Det har i rigtig 
mange år været Benny Sørensen, som har 
stået for tilmeldingerne til reguleringen. 
Vi har byttet lidt rundt på forskellige an-
svarsområder i bestyrelsen, og ansvaret 
for tilmeldingen er altså havnet hos mig. 
Al tilmelding til reguleringen af råger 
fremadrettet skal ske på mail til a-o-j@
live.dk. Dette bla. for at lette tilbagemel-
dingen til dig, når der er styr på hvornår 
reguleringen starter. Vi antager det vil 
komme til at foregå som det plejer, altså 2 
medlemmer fra de forskellige foreninger 
hver dag der reguleres. Man er velkom-
men til at søge om at deltage flere gange, 
men jeg vil efter bedste evne prøve at få 
så mange forskellige af sted som muligt. 
Vi skal selvfølgelig gøre hvad vi kan for 
at udfylde de pladser vi får tildelt, hvorfor 
nogle med god tid måske nok vil komme 
til at figurere flere gange i skemaet. Det 
jeg gerne vil have oplyst ved tilmeldingen 
er følgende: Navn – tlf – evt foretrukne 
dage eller specifik hvilke datoer man kan.

Pbv. Brian Lichon

Rågeregulering
2020

Årets gang
i St. Restrup skov
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Vi er rigtig godt i gang med trækjagten på 
både Kytterne og Nørholm enge.
Der meldes om rigtig fin afskydning af både 
ænder og gæs.
Hørte at der forleden blev nedlagt 80 gæs 
på en dag – på Nørholm, så det er nu der 
er gæs.
Hvis du har lyst er der stadig mulighed for at 
få jagt på både Kytterne og Nørholm enge.
Det du skal gøre er at indbetale henholds-
vis kr. 250,- for Kytterne og kr. 200,- for 
Nørholm enge, på foreningens konto i Spar 
Nord. Konto nr. 9280 4565789339, print en 
kvittering der skal med på jagt.
Har du en kammerat der gerne vil med skal 
han meldes ind i foreningen og betale jagt 
afgiften før han kan komme med på jagt.
Når i er på Kytterne og Nørholm henstilles 
der til at i tager jeres affald og patron hylste-
re med hjem.

Benny Sørensen
Tlf 28404542

Der vil lørdag d. 25.  april 2020 blive arran-
geret 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

Kytterne -
Nørholm enge

Den 12 november afholdte vi årets bjeskaf-
ten med deltagelse af en lille gruppe jæge-
re som finder denne ”hobby ” interessant. 
Hvad der ikke var i antal af deltagere var der 
til gengæld i udbuddet af det vi skulle sma-
ge. Rigtig mange forskellige varianter var 
der medbragt og for at det ikke skulle være 
flydende det hale var foreningen vært mad 
lidt brød og noget pølse/pate/ost, en rigtig 
hyggelig aften for de som var mødt frem, 
der er dog stadig plads, så hold øje med 
hjemmesiden hvis du også gerne vil deltage.
Nogle af deltagerne havde i år valgt at tage 
bussen i stedet for at køre selv ”Klog beslut-
ning”
Ses i 2020

M.v.h. Søren Christensen

Bjæsk aften
2019

Der vil blive afholdt en vinsmagning 
hos Holte vine på Budolfi plads, tirs-
dag d. 10 marts kl. 19,00, der vil blive 
serveret lidt at spise til smagningen, 
som kommer til at koste kr. 200,00 pr. 
deltager.
Tilmelding til undertegnede, gerne på 
mail: balser@jakobsen.mail.dk

På bestyrelsens vegne
Jørgen Balser Jakobsen.
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hos Holte vine
i Aalborg
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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 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
yderligere information:
Benny Vejlgaard
benny@vejlgaard.org
Tlf: 22917713



Er du en af dem som har et gammel jagthorn 
det ligger og flyder? 
Du har måske forsøgt at få lyd ud af det 
uden det ønskede resultat, eller er det hun-
den/ko… der hyler med når du forsøger at 
lære det? Så er der nu en løsning.
Vi starter hold med jagthorns blæsning d. 8 
januar 2020 i Jægerhuset
Vi blæser onsdag kl. 19.30 og ca. 1 time 
med instruktør
Prisen for 10 gange er kr. 500 kr. 
Hvis du har interesse i at komme i gang så 
kan du henvende dig til Bjarne Rasmussen 
eller Søren Christensen og få en snak om ar-
rangementet/mulighederne.
Kommer der flere kan der også være mulig-
hed for at spille i gruppe, 1 stemmet/ eller 
4 stemmet, så det er bare at komme i gang, 
måske med en ny hobby.
Vi har naturligvis plads, også til jer som 
ikke har prøvet at blæse før, undervisningen 
starter hver gang på et niveau, hvor alle kan 
være med og komme godt fra start.
Så det er ingen hindring at være helt ny, vi 
skal nok få jer det lært. 

Horn kan lånes hvis du ikke har fundet end-
nu.  
Kom og vær med, jo flere vi bliver, des hyg-
geligere er det.

Søren Christensen 25266410
& Bjarne Rasmussen 61698056

Eller sch@techcollege.dk
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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

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

Jagthorn blæsning
for begyndere og let øvede

Omegnsjægeren ønsker
glædelig jul &

godt nytår
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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 !
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- 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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Bøgildsmindevej 1 . 9400 Nørresundby
Telefon 7022 4142
www.solografisk.dk

Skal vi klimakompensere 
din næste tryksag?

KLIMAVENLIGE
TRYKSAGER

WEB-REDAKTØR:
Foreningens hjemmeside er jo et af vore 
vigtigste redskaber til at formidle vore 
budskaber ud til jer medlemmer. Og vi i 
bestyrelsen vil meget gerne have siden 
optimeret. De siddende medlemmer af 
bestyrelsen har enten ikke evnerne eller 
tiden til denne opgave, hvorfor vi søger 
en web-redaktør til at vedligeholde og 
servicere hjemmesiden. Dette vil sige, 
modtage div. billeder og beretninger fra 
foreningens konsortier der skal lægges 
på siden. Det vil også dreje sig om op-
følgning af den arrangemensoversigt vi 
har på siden ud fra de beslutninger om til-
tag bestyrelsen tager. Det vil selvfølgelig 
også være at formidle de indlæg der måt-
te komme fra foreningens medlemmer, 
hvor ønsket er at det kommer på hjem-
mesiden. Alt i alt et nørdet edb-kyndigt 
medlem der kunne tænke sig at sætte sit 
præg på den side af vores ansigt udaftil.
Al henvendelse vedr. web-redaktørpos-
ten skal rettes til Benny Vejlgaard på mail 
til benny@vejlgaard.org
eller på tlf: 22917713.

Pbv Brian Lichon
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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.-
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