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Formanden
har ordet
Hej med jer.
Det er selvfølgelig 
med megen sorg jeg 
her skriver min første 
”Formanden har ordet” 
artikel. Som I måske 
allerede ved, mistede 
vi den 24. april vores 
formand gennem 14 
år Jørgen Balser Jakobsen. Jørgen har al-
tid brændt for jægersagen, og kom i første 
omgang i bestyrelsen den 23. april 1991, 
for dog at forlade den igen året efter. Jør-
gen trådte atter til ved generalforsamlingen 
20. april 1999, og overtog formandsposten 
efter generalforsamlingen 17. april 2007. 
Jeg har arbejdet sammen med Jørgen i 
bestyrelsen siden 2003. Læs lidt mere om 
Jørgens virke andetsteds i bladet.
Som i så mange andre situationer, finder 
man først ud af hvor lidt man egentlig ved, 
når man skal til at bruge div. informatio-
ner, som plejer at komme andetstedsfra. Så 
derfor kan jeg ikke lige på stående fod give 
jer lige så mange oplysninger som plejer 
at stå her. Dog syntes kredsmødet stadig at 
blive den 14. juni.
Vi har ”lige” taget hul på årets bukkejagt 
når i læser disse linjer. Jeg håber selvfølge-
lig det er gået godt for jer hver og især. Vi 
har i vore 3 konsortier været klar til premi-
eren et stykke tid. Det var jo skønt der blev 
lempet så meget på restriktionerne, at det 
blev muligt at afholde en arbejdsdag. Her 
blev samtlige tårne og skydestiger gået ef-
ter, så vi ikke skal gå på kompromi med 
sikkerheden. 

Brian Lichon.
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Dagsorden:
1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af protokol fra sidste generalforsamling.

3. Aflæggelse af beretning om foreningens virke

 siden sidste generalforsamling

4. Fremlæggelse af det revidere årsregnskab til godkendelse

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

 På valg er:

 Ronni Christensen (modtager genvalg)

 Brian Lichon (modtager genvalg)

 Flemming Madsen (modtager genvalg)

 Søren Christensen (modtager ikke genvalg)

 Benny Vejlgaard ønsker at stoppe, så er derfor også på valg.             

7. Valg af suppleanter.

8. Valg af 2 revisorer.

 På valg er:

 Karl Henrik Woldum

 Kasper Niemann

9. Eventuelt

HUSK !
Forårsgeneralforsamlingen 22. juni 2021

afholdes som sidst i selskabslokalet Stjernepladsen 19 kl. 19.00

4

hos kommunen

Rågeregulering



5

Formandens
alt for tidlige bortgang

Det er med megen sorg i sinde vi fra be-
styrelsen må fortælle jer, at vores formand 
Jørgen Balser Jakobsen er død. Jørgen døde 
efter et kortere sygdomsforløb i en alt for 
tidlig alder. Vi havde set frem til mange flere 
aktive år fra Jørgen, og især nu hvor han var 
blevet pensionist. Jørgen blev indmeldt i vo-
res forening den 29/2 1988, og deltog i man-
ge år på foreningens flugtskydningshold. 
Han var ligeledes både flugtskydnings- som 
riffelinstruktør. 
Jørgen blev i 1999 valgt ind i bestyrelsen, 
og har siddet der lige siden. Han overtog 
i 2007 formandsposten, som han med stor 
ihærdighed har bestridt lige til sin død. Si-
deløbende med disse poster har han også 
varetaget forskellige poster i forbundsregi. 
Da der desværre har været diverse struk-
turelle ændringer, har jeg ikke haft tilgang 
til alle oplysninger om disse. Jeg kan dog 
berette, at Jørgen var kredsformand i kreds 
2 (den gamle struktur) fra 2000 – 2006. Ef-
terfølgende har han siden 2016 og til hans 
død, været skydevognskoordianator tillige 
med kredsbestyrelsesmedlem og formand 
for Aalborg Jægerråd Kreds 1.
Jørgen startede sin jægertilværelse i 1971, 
da han blev svoger til en inkarneret fjord- 
og strandjæger. Dette foregik typisk i om-
rådet omkring Nibe. Han opnåede på trods 
af dette, ikke i hans alt for korte jægerliv at 
skyde en gås. Jørgen nød i fulde drag fæl-
lesjagten, og ikke mindst hans tid i St. Re-
strup Skov. Det at være sammen med andre 
om jagten var noget af det han satte ekstra 
stor pris på. Fællesskabet var en af Jørgens 
mange sokkelsten. Til tider kunne man næ-
sten fornemme, at samværet var lige ved at 
blive vigtigere end at komme på jagt. Først 
i 1998 fik Jørgen brug for at tage riffeltegn, 
og riffeljagten fik derefter bedre og bedre fat 
i ham. Han har bidraget med sin viden og 
arbejdsindsats i flere af foreningens konsor-
tier igennem tiden. Han skød mig bekendt 
sin første buk i Kollerup Plantage i 2015, 
og har efterfølgende kunnet pryde væggen 
i huset på Hesteskoen med flere af slagsen. 
På trods af en, og især efter han gik på efter-

løn, ihærdig indsats, lykkedes det desværre 
ikke Jørgen at nedlægge en af vore større 
hjortearter. Jørgen vil blive savnet til alle 
vore sammenkomster, og især hans altid 
gode humør og evnen som forsanger vil vi 
komme til at savne.
Jeg har selvfølgelig været i kontakt med 
både Grethe Jakobsen og Leif Bach for at få 
de rigtige fakta om Jørgen, og de vil gerne 
have det efterfølgende mindeord med om 
Jørgen, da han har haft stor indflydelse på 
arbejdet i Kredsen.
Ære være hans minde

Bestyrelsen

Jørgen har altid været et utrolig positivt 
menneske at arbejde sammen med om-
kring Kredsarbejdet og de opgaver vi 
har løst sammen, både de politiske sager, 
men også de mere udadvendte som for 
eksempel messer, hvor hans styrker lå i 
mødet med mennesker og det at skabe 
gode relationer.  
Hans store og brede viden om hele or-
ganisationen og de opgaver der lå foran 
os er kommet Kredsen til gode i mange 
af sager. Samtidig var han skarp, når det 
komplicerede skulle skæres ind til benet.
Jørgen havde altid tid til at vende en 
mening også uden for mødetid og han 
kunne altid se pragmatisk på tingene. 
Der har aldrig hersket tvivl om at hans 
arbejde for jægerne var helhjertet. 
Når de politiske og faglige kasketter blev 
lagt til side, så vi en skøn og livsbekræf-
tende Jørgen som smittede med godt hu-
mør og god stemning bredt omkring sig. 
Fællesskab, ærlighed, hjælpsomhed og 
glæde er værdier som han ikke gik på 
kompromis med og som han vil blive 
husket for. 
Jørgen har i den grad sat et positivt aftryk 
med hans virke og hans person i Kredsen 
og han vil i høj grad blive savnet. 

På vegne af Kredsbestyrelsen i Kreds 1
Grethe Jakobsen & Leif Bach

Kredsformand & HB-medlem Kreds 1
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Svampetur!
Vi har været heldige at få Esben Buch til at guide os en tur i 
Hammer Bakker, med focus på indsamling af svampe.
Vi vil dog på vejen ikke undlade at samle hvad der eventuelt 
kan bruges til fremstilling af en kryddersnaps. 
Vi mødes den 9. september kl 18.00 
ved den “primitive lejrplads” i
Hammer Bakker, Storemosevej 70,
indkørsel fra Gennem Bakkerne, 9310 Vodskov, 
hvorefter vi sammen med Esben 
begiver os ud i bakkerne, med en 
forventet afslutning omkring kl 20.00, 
på lejrpladsen hvor foreningen vil være vært 
ved en velfortjent kølig forfriskning.

Pbv, Brian Lichon
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Lengsholm Gods

I modsætning til vore andre konsortier, ta-
ger vi med bukkejagten ikke huld på en ny 
sæson, men afslutter den nuværende. I dette 
konsortie har vi jo lejet jagten fra 1. oktober 
til 30. september. Det er vores anden buk-
kejagt i konsortiet, og vi er naturligvis for-
trystningsfulde med hensyn til udfaldet af 
bukkejagten. Sidste sæsons bukkejagt gav 5 
bukke, men endnu flere blev set. Der er også 
i år blevet observeret en ret godt antal buk-
ke, hvilket jo giver grobund for optimismen. 
Der er dog et lille skår i glæden, da land-
mænd ikke har samme behov for ”lækre” 
områder som vi jægere, men har mest lyst 
til at få så meget under plov som overhove-
det muligt. Vi så jo godt her i vinter/tidlige 
forår, at de var i gang med at dræne flere sto-
re områder, men det var jo lige så meget de 
højtliggende som de lave, som de var nødt 
til at skulle igennem for at komme af med 
vandet. Desværre mødte der mig et sørgeligt 

syn engang midt i april, hvor jeg var oppe 
for at fodre i vores mårhundefodertønde. Et 
meget stort stykke af det vi havde stor glæde 
af (braklagt jord som var temmelig fugtigt) 
var blevet sort, og dermed ikke tilholdssted 
for vort råvildt. Et er selvfølgelig de har haft 
held af at få området tilsået, men hvis vi er 
”heldige”, som vi har været med flere andre 
områder de har forsøgt dyrket, så er det jo 
ikke sikkert de kan få høsten i hus. 
Nu får vi se hvordan det går, og ser frem til 
vort ordinære anpartsmøde første tirsdag i 
september. 
Vi nåede jo lige at få bukkepremieren med 
inden bladet her skulle i trykken, og for 
Lengsholm’s vedkommende, har det kastet 
en enkelt buk af sig. Det var Ole som på 
premieremorgenen havde udset sig en gan-
ske fin seksender. Sjovt nok i et område de 
fleste nok ikke lige havde anset for særligt 
spændende.

Fisketur til Medestedet
Efter en lang periode uden meget aktivitet, er AOJ igen på banen 

med et arrangement du ikke kan sige ”Nej” til 
 

Vi laver fiske konkurrence ved Medestedet, Astrup ved Villestrupgods.
Milmosevej 2A, 9510 Arden.  

Det er lørdag d. 19 juni 2021 fra kl. 08.00 til kl. 14.00. 
Der er rundstykker til morgen og pølser til middag, incl. I deltagerprisen. 

Husk kaffe, øl/vand til eget forbrug.
Det koster 140 kr./pr. Voksen og 70 kr./pr. Barn under 12 år. 

Der er sidste tilmelding den 14 juni 2021. 

Tilmelding til: 
Leon Nøhr Jensen  - Tlf. 22853791 

Betaling med mobilepay kan 25266410 anvendes. ”Husk navn på betaler” Søren´s tlf. 



Flotte pletskud

Evi - 16. maj i Thise

Lars - 18. maj i Hvorup

Kenneth B - 22. maj, såt 4 i Kollerup

Ronni - såt 1 i Kollerup



Flotte pletskud

Lasse - 16. maj i Trend

Nøhr - 18. maj, såt 1 i Kollerup

Lasse - 16. maj i Voerbjerg

Ole Libak - 16. maj i Lengsholm



Flere pletskud

Ronni - 22. maj i Rærup

Søren - 16. maj, såt 1 i KollerupLars - 20. maj i Hvorup
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Ny jæger på Kytterne 2021
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. Så 
derfor har jeg fundet artiklen frem fra sidste 
år, og lige rettet datoer i den. I år bliver det 
lørdag den 25. september.
Vi mødes på p-pladsen for enden af Kyt-
ternevej kl. 16.30. Her vil jeg kort fortælle 
om Kytterne, og det at drive jagt på Kyt-
terne. Det er et areal som i rigtig mange år 
har været et fortrinligt sted til andejagt, og 
som rigtig mange medlemmer gennem åre-
ne 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 fornuf-
tige 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 med-
lemmer som endnu ikke har været på Kyt-
terne. 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 forfri-
skende til halsen, mens vi lige tager en snak 
om hvad der måtte vise sig af spørgsmål. Ef-
terfølgende vil vi trække lod om rækkeføl-
gen til at vælge skjul til aftenens trækjagt.
Medbring jagtgevær, gyldigt jagttegn, for-
nuftig påklædning, minimum skridtstøv-
ler og gerne kikkert. Skulle du have hund, 
er den selvfølgelig også meget velkommen. 
1½ time efter solnedgang, pakkes der sam-
men, 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 stil-
les. Sidste tilmeldingsfrist er søndag d. 19. 
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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- så er der igen
riffelskydning...
Vi har d. 11. september lejet
os ind på skydebanen i
Ulbjerg. Der kontrolskydes
og skydes på bevægelig mål.

Start kl. 9.00 – slut kl. 12.00

Adressen er :
Vesthimmerlands Skydecenter,
Lille Thorupvej 1, 8832 Skals

Deltagelse koster 50,-
Der kan købes øl/vand og pølser

Vi vil også få en skydedag i 
Hvorup, datoen er ikke bekræf-
tet af forsvaret endnu, men det 
bliver sidst i august- følg med på 
Facebook og vores hjemmeside, 
der vil det blive off. gjort så snart 
vi har en aftale.

Riffeludvalget
Benny tlf. 28404542

Riffel-
skydning

Kytterne
og Nørholm
Hej inden det næste blad udkommer, har 
vi den 1. september og så starter jagten 
på Ænder og Gæs.

For at du kan dyrke denne på forenin-
gens jagtarealer skal du have betalt til 
henholdsvis Kytterne eller Nørholm 
Enge

Prisen er i år:
Kytterne 250,-
Nørholm Enge 200,-

Beløbet skal være indsat på foreningens 
konto 9280 4565789339/ eller på mobi-
lepay nr 28404542, inden start på jagten.

Skal du have en kammerat med på jagt, 
skal vedkomne være meldt ind i AOJ + 
have betalt til det område i skal på.
Kontakt kassereren på 28404542
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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

Kollerup Plantage
Vi har nu taget hul på en helt ny sæson i 
Kollerup Plantage. En sæson hvor der må-
ske nok vil komme til at ske nogle ændrin-
ger. Dette mener jeg fordi, at vi er i den si-
tuation, at vi har skiftet 9 medlemmer ud i 
konsortiet. Selvfølgelig er det som ny altid 
en god ide at stikke fingeren i jorden inden 
man begynder at ture frem med alverdens 
ønsker om forandring. Dette skal på ingen 
måde forstås negativt, da der også ved dette 
kan komme nye boller på suppen, hvilket 
de fleste godt kan lide. Vi mistede først 8 
medlemmer, men så faldt Jørgen væk, og 
derved blev atter en plads ledig. Der har i 
den forbindelse tilsyneladende været lidt 
forvirring, da ventelisten lige pludselig blev 
væk på hjemmesiden. Vi har jo i bestyrelsen 
aftalt, at dem på ventelisten har lov til at tak-
ke nej en gang til at komme med i konsortiet 
uden at miste sin plads på ventelisten. Da 
jeg havde været gennem ventelisten uden at 
have fået fuldtegnet, havde jeg selvfølgelig 
flere muligheder for at finde de sidste. Vi har 
tidligere sat det på jagtformidlingen, hvilket 
selvfølgelig typisk giver nogle nye medlem-
mer som jo er godt nok. Jeg kunne have lagt 
det på hjemmeside og facebook, hvilket jeg 
heller ikke ønskede, da jeg manglede 3 per-
soner, og allerede havde flere nye ukendte 
at forholde sig til. Det kan godt være min 
løsning var kritisabelt, men jeg ønskede at 
samle de sidste af folk jeg kendte fra for-
eningen, og som jeg har erfaring med er se-
riøse jægere der også vil lægge et stykke ar-
bejde i at få konsortiet til at spille maximalt. 

Efterfølgende faldt Jørgen så væk, og dette 
skete forunderligt nok bare små 14 dage 
efter Poul Jacobsen atter havde ønsket at 
komme på ventelisten, hvorfor denne plads 
tilfaldt ham.
Vi kunne jo som så meget andet, ikke få 
afholdt vores anpartsmøde i henhold til vo-
res regelsæt, men det vil være afholdt når I 
sidder med dette blad i hånden. Det er selv-
følgelig med nogen spænding jeg ser frem 
til dette møde. Som tidligere nævnt kan der 
jo sagtens med en udskiftning på lige under 
halvdelen af medlemmerne sagtens komme 
til at ske ændringer i vores måde at afvikle 
tingene på. Det er jo også spændende at få 
valgt nogle nye jagtledere, og dermed nok 
komme til at afvikle nogle jagter på en ny 
og spændende måde. 
Disse linjer er skrevet dagen før premieren, 
og hvis der sker noget i plantagen inden 
deadline, skal jeg selvfølgelig se om ikke 
det kan nå at komme med.
Ja det var sørme godt jeg ikke fik sendt artik-
lerne til trykkeriet på aftalt deadline den 20., 
og venter nok også lige til mandag aften. På 
premieremorgenen var der held i sprøjten 
for Søren, som fik øje på en buk i område 
1. Den 18. om aftenen hvor Karsten skulle 
afsted første gang, måtte en buk atter lægge 
krop til en kugle. Denne gang i område 2. 
Og her til morgen den 22., fandt Kenneth 
en fin lille ulige seksender i område 4. I vil 
kunne se bukkene andetsteds i bladet. Ser 
lige om der sker mere inden mandag aften.
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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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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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TRYKSAGER

Du kan holde dig
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hjemmeside
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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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