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Formanden har ordet 
Dejligt at en ny sæson står for døren, 
det har været et godt forår 
med rågeregulering, bukkejagt med 5 
bukke på foreningens 
områder. Tillykke til de heldige.  
Og så holdte vi jo jubilæum. Nu står 
jagtsæsonen for døren og inden længe 
starter gåseregulering og andejagten, så 
husk lige at, komme forbi skydebanen 
og lige få gang i svinget 
med dit jagtgevær, så vi er klar og hvis 
du ikke har indløst jagtkort til 
stykkerne er det også ved at være tiden. 
Det er 1250 kr. som der skal overføres. 
Husk at det ALTID er jer der skal have 
en kvittering med på, at i har 
betalt, når I er på jagt ved 
Limfjordsjægerne. Så vil jeg gerne slå 
et slag for, når den tid kommer i 
oktober, at I kommer ud og får skudt 
nogle krager. Vi har rigtig mange 
læbælter hvor man hurtig og nemt kan 
gemme sig og sidde og kalde dem til 
sig. Vi har jo en kragepokal og det kan 
ikke passe, at det er de samme hvert år 
der skal have den. Hvis det er, er i altid 
velkommen til at komme forbi mig 
med de fugle i har skudt så bruger vi 
dem til hundetræning. Til sidst 
håber jeg vi ses til nogle af alle de 
tilbud vi har i Limfjordsjægerne. Vi har 
snart arbejdsdag, fremvisning, 1 SEP, 
hundetræning, flugtskydning, torsdagsj
agter, og inden længe fællesjagter. 
Glæder mig til at møde dig.   
 

Lars Nansen 
 

 

Generalforsamling. 

  Hermed nogle billeder fra 
generalforsamlingen i Januar, som ikke 

blev bragt i sidste nummer af 
SNEPPEN. 

Foreningen vil igen gerne sige tak til 
Søren Stender og Søren Barbre for 
deres indsats. 

 
 
 
 



 
 

25 års jubilæum.                                                                                                                       

Foreningens 25-års jubilæum blev 
behørigt fejret ved en lille 
sammenkomst i "Jægerhuset" Blæsere 
fra Nibe var med til at gøre denne dag 
lidt mere festlig. 25-års diplomer blev 
overrakt til de fremmødte, der i en 
uafbrudt periode, har været med fra 
starten. De 25-års jubilarer, der ikke 
var mødt op, kan kontakte Jørgen 
Larsen 29801561 vedr. 
jubilæumsdiplom. Der var desværre 
ikke mødt så mange op, som 
bestyrelsen havde håbet. 

Danmarks Jægerforbund havde 
registreret hele 24 25 års jubilarer i 
foreningen: 

 Aage Andersen 
 Svend Andreasen 
 Jens Ammentorp 
 Hans Jørgen Badsberg 
 Ronald Hauch Brun 
 Harvard Christensen 
 Henrik Hansen 
 Ivar Høst 
 Carsten Østergård Jensen 
 Freddy Jensen 
 Lars Rye Kristensen 
 Jørgen Larsen 
 Johnny Madsen 
 Peter Michael Nielsen 
 Bent Pedersen 
 Rudolf Pedersen 
 Ulrik Pedersen 
 Kristian Slyk 
 Søren Stender 
 Claus Thomsen 
 Thomas Thomsen 
 Hans Topholm 
 Niels Topholm 
 Søren Topholm 

  

Bestyrelsen 
  



Jagtudvalg. 
  

Pramme 
Arbejdsdag på foreningens pramme 
den 10/8 klokken 8.00 på gården i 
Vadum 
  
Vi skal have gjort prammene klar til 
sæsonen. Lokkeænder skal have nye 
snore, der skal støbes lodder og bådene 
skal males. Der bliver også mulighed 
for at tage din egen pram med og få en 
hjælpende hånd. Vi griller en pølse til 
frokost. Jeg har arrangeret at vi kan få 
en plads i laden på gården i Vadum. Vi 
mødes klokken 8. 
 
 

Jagten i Suldrup 
  
Som en del af vores jagtaftale i 
Suldrup, må der skydes 3 råer/lam med 
riffel i løbet af efteråret/vinteren som 
"præmie" for regulering. 1 nedlagt 
ræv/mårhund giver ret til at skyde et 
rådyr. 5 krager/måger/skader giver 
også ret til et skyde et rådyr. 
Denne model er valgt for at motivere 
folk til at få skudt noget rovvildt. 
 
En rå/lam koster 500kr til 
foreningskassen.  
  
Alle skud rapporteres til Per Behrmann, 
tlf. 42363940. 
  
Da der ikke er det samme jagttryk i 
efteråret, er både tårne og stiger i spil. 
Booking i vægthuset. 
  
Bonden holder selv nogle jagter i 
området. Derfor skal stykket have ro 5 
dage op til disse jagter. Datoer meldes 
ud på facebook og i vægthuset. 
 

Bukkejagt 
Bukkejagten resulterede i år i 5 bukke 
til foreningens medlemmer. Det er vist 
mange år siden vores bukkejagt har 
været så gavmild. Det er dejligt at 
arbejdet med at skaffe jagt giver 
resultater. 
  
Kristian Majland skød en gaffelbuk på 
Egense stykket den 16/5 om morgenen 
Bent Sørensen skød en voksen 
seksender på Gjøl ved møddingpladsen 
den 17/5 om morgenen. En voksen buk 
med gode rosenkranse. 
Per Behrmann skød en uens gaffelbuk i 
Suldrup fra tårn 2 den 17/5 om 
morgenen. En buk med tyk hals og 
gode rosenkranse. 
Johnny Thue Madsen skød en 
gaffelbuk i Suldrup fra tårn 1 den 30/5 
om morgenen. 
Søndag morgen den 7/7 blev en 
"enhjørning" nedlagt på stykket ved 
Krudtfabrikken af Kristian Abelsen. 
 

 
 



 

 

 

 
 

 D. 1. september 2019:  
  Falder på en søndag i år og vi arbejder 
på, at lave en hyggeaften som vi plejer.  
Så kom frisk. Vi ankommer lørdag 
d.31. august kl.19.30 ca. og sætter lidt 
op ved ”møddingspladsen”.  
Du skal selv medbringe drikkevare til 
lørdag aften og en 
kop, tallerken og bestik til 
morgenmad.  
Stol/noget at sove i/på, jagttegn, 
jagtkort til Limfjordsjægerne, din egen 
skyder, gummistøvler og noget at sidde 
på til morgentræk søndag morgen.  
Limfjordsjægerne kommer med lidt 
hygge til lørdag aften og morgenmad 
søndag.  
Du skal tilmelde dig til Lars Nansen 
seneste d. 29.08.2019  
Det hele koster 70 kr. som du 
betaler senest d.31.08.2019 til Lars 
Nansen  
Håber vi ses, så vi kan få startet på en 
god sæson.  
 



Torsdagsjagter:   
Så er det snart d. første september og 
fra d. 5.9.2019 starter vi 
torsdagsjagterne. Det er hver torsdag 
frem til d. 5.12.2019. Du skal altid selv 
have en stol/spand til at sidde 
på. Gummistøvler, jagttegn og jagtkort 
til Limfjordsjægerne (kopi). Det er op 
til hver mand selv at holde øje med 
tidspunkt, da tiden hele tiden flytter 
sig. Vi mødes altid en halv time før 
solnedgang ved Karl på Nørholmsvej.  
Så sørger vi for, at der vil være mindst 
en hundefører og hund til apportering. 
 

Fremvisning, jagtarealer: 
Søndag den 25. august, vil der være 
fremvisning af foreningens jagtarealer, 
samt areal ud for skydebanen på 
”Vejlen”, hvor vi må have jagtpramme 
liggende. 
kl. 9.30. Fremvisning af 

Gjøl/Haldager jagtarealer. 
Herefter fremvisning af 
bådplads neden for skyde-
bane på  ”Vejlen” Vi mødes 
på P-plads ved Rye å. 

  Efter fremvisningen på Gjøl 
vil der være fremvisning af 
placering af nyt sted for 
afhentning af pramme på 
trailer 

 
kl. 13.00 Fremvisning af Restrup 

Enge samt areal ved St. 
Restrup skoven.Vi mødes 
ved Stald Nørholm, 
Nørholmsvej 196 

 
Stykket ved Egense vil blive fremvist, 
når vi er færdige i Restrup Enge. 
har du en bekendt, som kunne være 
interesseret i at se vore jagtarealer, og 
som ikke er medlem af vor forening, så 
inviter ham/hende med til 
rundvisningen den 25. august. 

 
Såfremt, der er nogle der ønsker at få 
fremvist arealerne i Suldrup, bedes de 
kontakte Per Behrmann på 4236 3940, 
så vil han på dagen køre ned og vise 
arealerne frem. 
 

Datoer for fællesjagter 
   Vi har i jagtudvalget besluttet, at 
datoerne for fællesjagter i år er som 
følgende: 

 13/10 kl. 8.30 
 3/11 kl. 8.30 
 24/11 kl. 9.00 (Guleærter) 
 8/12 kl. 9.00 
 19/1 kl. 9.00 

Husk, at den 24/11 afsluttes der med 
gule ærter. Husk at tilmelde dig gule 
ærter til Jørgen Larsen, senest den 17. 
november, pris kr. 100,- inkl. en øl og 
en snaps 
 
NB: Jagten den 3/11 og 8/12 starter 
ikke på Haldager, men derimod i 
Restrup. De tre øvrige jagter starter på 
Haldager.  
 
  Husk jagttegn og jagtkort til 
stykkerne. 

Per Behrmann og resten af 
jagtudvalget 

  



  



  



HUNDETRÆNING efterår 
2019  
 Vi tilbyder 4 torsdage i august 
fra d.8.8.2019 kl.19 hos Lars Nansen 
Restrup Engvej 15 9000 Aalborg   
Her pudser vi hunde af til den 
kommende jagt sæson, der vil være 
spor træning, apportering, lydighed, 
stand træning, mm. Det koster 50kr. 
per gang  
Har du spørgsmål så kontrakt Lars 
Nansen på 2077 5754  

 Hundeudvalget  
 

Instruktion på 
flugtskydningsbanen. 
  Som tidligere år vil foreningens flugt-
skydningsinstruktører være at træffe på 
banen i Hvorup, nærmere bestemt: 

 Tirsdag den 20. august 
 

Vi starter kl. 18.30 
 
Mød op og få lidt hyggelig træning. 

Fisketur 
Årets Fiskekonkurrence i foreningen, 
blev afholdt i Hvorupgård fiskesø. Vi 
havde en rigtig hyggelig dag og vejret 
var med os. 
Der blev fanget 1 enkelt fisk som 
udløste hovedpræmien, vi kunne 
selvfølgelig godt have ønsket os nogle 
flere fisk til indvejningen. 
  
Fisken blev fanget af Bjarne Poulsens 
barnebarn, som fangede en lille, men 
dog tilstrækkelig fisk. Stort Tillykke. 
Vi ser frem til næste års konkurrence, 
hvor vi håber at se endnu flere 
medlemmer til en hyggelig dag, når der 
igen skal dystes om dem største fangst.  
  

 

Nyt fra kassereren  
Pr.1/4 2019 har Limfjordsjægerne fået 
nye bankoplysninger.   
Indbetalinger foretages til:   
 
Jutlander Bank  
Reg. nr.: 9807  
Kontonr: 2075222575   
 
Husk angivelse af formål med 
indbetaling og navn på indbetaler, 
f.eks. Jagtkort, Jens Jensen.  
  



  

Limfjordsjægerne,  

Aalborg - Nørresundby 

Formand: 
Lars Nansen  tlf. 2077 5754 
 
Næstformand:    
Jørgen Larsen tlf. 2980 1561 
 
Kasserer:   
Peter Bæk   tlf. 5214 4447 
 
Bestyrelsesmedlemmer: 
Niels Peter Greve tlf. 5050 5402 
Per Behrmann tlf. 4236 3940 
Jens Borch Christiansen tlf. 3177 5111 
Anders Kjær Christensen tlf. 6155 8922 
Carsten Bengtsen tlf. 5363 9817 
 
Jagtudvalg: 
Jørgen Larsen (kontaktperson) tlf. 2980 1561 
 
 



Riffelskydning: 
Hans Jørgen Badsberg (kontaktperson) tlf. 2890 6943 
 
Flugtskydning: 
Jørgen Larsen (kontaktperson) tlf. 2980 1561 
 
Hundeudvalg: 
Lars Nansen (kontaktperson) tlf. 2077 5754 
 
Bladudvalg: 
Jørgen Larsen (kontaktperson) tlf. 2980 1561 
 
Husudvalg: 
Bestyrelsen 
    
 
Webmaster: 
Jens Borch Christiansen (kontaktperson) tlf. 3177 5111 
 
 
 
 
 
 

Alle udvalgene er naturligvis interesseret i at høre fra DIG, hvis du har nogle 
gode ideer, der bør arbejdes videre med. 
 
 

 Deadline til næste nummer 
 er 
 den 1. marts 2020 
 
 
 
 
 



Arrangementer 
August 
8/8-19 Opstart af hundetræning kl. 19 hos Lars Nansen: Fortsættes 4 torsdage 

 

10/8-19 Arbejdsdag på pramme. Vi mødes i på gården i Vadum kl. 10.00. Husk 
tilmelding til Per Behrmann 

 

20/8 – 19 Tirsdag den 20/8 er der medlemsdag på Aalborg 
Flugtskydningsforenings baner i Hvorup fra 18.30 

 

25/8 - 19 Fremvisning af vore jagtarealer. 

 

31/8-19 Optakt til andejagten 

 

September 
5/9 – 19 Torsdagsjagterne starter 

 

Oktober 
13/10 - 19 Fællesjagt på foreningens jagtarealer. Mødested på Kytternevejen kl 0830. 

Om formiddagen jagtes der på Gjøl/Haldagerstykket og om 
eftermiddagen jagtes der på stykkerne syd for fjorden. Medbring jagttegn 
og gyldigt jagtkort til stykkerne samt madpakke. 

 
November 
3/11 – 19 Fællesjagt på foreningens jagtarealer. NB: Jagten den 3. november starter 

ikke, som vi plejer på Haldager, men derimod i Restrup kl. 8.30. 
 Om formiddagen jagtes der på stykkerne syd for fjorden og om 

eftermiddagen jagtes der på Gjøl/Haldagerstykket. Medbring jagttegn og 
gyldigt jagtkort til stykkerne samt madpakke 

 
24/11 – 19 Fællesjagt på foreningens jagtarealer. Mødested på Kytternevejen kl 0900. 

Om formiddagen jagtes der på Gjøl/Haldagerstykket og om eftermid-
dagen jagtes der på stykkerne syd for fjorden. 

    Efter jagten serveres der gule ærter for 100 kr. Tilmelding til Jørgen 
Larsen tlf. 2980 1561 senest den 17. november. For deltagelse i gule 
ærter-spisningen er det en forudsætning, at man har deltaget i en af 
fællesjagterne. 



December 
8/12 – 19 Fællesjagt på foreningens jagtarealer. NB: Jagten den 8. december starter 

ikke, som vi plejer på Haldager, men derimod i Restrup kl. 9.00. 
 Om formiddagen jagtes der på stykkerne syd for fjorden og om 

eftermiddagen jagtes der på Gjøl/Haldagerstykket. Medbring jagttegn og 
gyldigt jagtkort til stykkerne samt madpakke. 

Januar 
19/1 - 20 Fællesjagt på foreningens jagtarealer. Mødested på Kytternevejen kl 0900. 

Om formiddagen jagtes der på Gjøl/Haldagerstykket og om 
eftermiddagen jagtes der på stykkerne syd for fjorden. Medbring jagttegn 
og gyldigt jagtkort til stykkerne samt madpakke. 

 
 
30/1 - 20  Husk generalforsamling i foreningen. 



 

Kontingent i 2019 
Husk at adresseændringer og evt. udmeldelse skal meddeles kassereren. 
 
Ungdomsmedlemmer overføres automatisk til ordinære medlemmer det år de fylder 26 
år. 
 
Ordinære medlemmer   928 kr. 
Seniormedlemmer født i 1948 eller tidligere 627 kr. 
Juniormedlemmer, 0- 15 år  128 kr. 
Ungdomsmedlemmer under 26 år 478 kr. 
Husstandsmedlemmer  550 kr. 
Ekstraordinære medlemmer (uden ”JÆGER”) 226 kr. 
Støttemedlemmer uden jagttegn 277 kr. 
 
For at blive optaget som ungdomsmedlem skal fødselsdato og år oplyses til kassereren, 
alternativt påføres girokort. Ekstraordinære medlemmer skal være medlemmer i en 
anden jagtforening under DJ. 
  Jagtkort til foreningens arealer er fastsat til 1250 kr. for 2019. 
 
Det skal bemærkes, at ændringer vedr. seniormedlemmer er indført af Danmarks 
Jægerforbund. 
 


