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SNEPPEN 

Limfjordsjægerne 

Aalborg - Nørresundby 



Formanden har ordet 

  Jeg vil gerne først sige Tak for en 

rigtig god sæson.  

Det lyder til, at vi på alle områder har 

fået brugt de muligheder vi har til 

rådighed. Det er skønt, at det går godt 

med prammene, riffeljagt, 

hundetræning, Jagttegnsundervisning, 

og ikke mindst de nye medlemmer.  

Vi bliver flere og flere og der er jo 

dejligt.    

Vi måtte jo desværre tage afsked med 

Søren Stender, som har været 

foreningens mand i alle de år 

foreningen Limfjordsjægerne har været 

til.  

Vi var 5 fra Limfjordsjægerne / jagt 

kammerater, som deltog ved 

bisættelsen. Et stort tab. 

Vi sender tanker til familien. 

 

Til generalforsamlingen var der 

fremmøde, som vi plejer (der er plads 

til flere) Kristian Slyk førte os godt 

igennem. Jeg var så heldig, at få 

genvalg. 

Per Behrmann havde valgt at stoppe 

lidt før tid pga. personlige årsager. Vi 

siger mange tak for den tid du var med, 

håber du kommer tilbage senere hen. 

Du har meget godt at byde på. Knæk 

og bræk til Per. 

 

Så vil jeg sige velkommen til de nye 

bestyrelsesmedlemmer. 

Her har vi Per Østergaard og Peter 

Søgaard Larsen.  

Vi fik jo én mere med i bestyrelsen, da 

vi har flere og flere udvalg, som kræver 

nogle folk. Så nu er bestyrelsen på 9 

mand.  

Så håber vi, at vi alle kan få den nye 

sæson til at gå godt. 

Vi starter jo lige på.  

Der er stadig regulering på krager og vi 

har startet hundetræning, lige som der 

er åben på skydebanen om lørdagen. 

Jeg ser frem til at møde jer derude!  

 

Med hensyn til bukkejagt, så har vi 

mistet bukkejagten i Suldrup, øv. 

 

Vi arbejder hele tiden på at finde mere 

jagt så hvis I hører om noget, så ring 

endelig. Der arbejdes på, at vi også 

sætter nogle flere stiger op på Gjøl-

siden.  

Følg os på hjemmesiden og på FB.  

Der er også valg i DJ. som er lidt 

spændende at følge. 

Jeg har længe snakket om, at vi måske 

kunne lave et hold til feltskydning for 

Kreds 1, som vi hører til. Det er den 13. 

juni. Vi skal være 10 mand, for at stille 

et hold. Se mere om det i ”Jæger” 

(medlemsbladet) fra DJ. side 18 (marts 

2020). Hvis det er noget, så send en 

sms eller mms til mig, så laver vi et 

hold sammen.  

Det er bare sjovere at ramme første 

gang. 

 

Håber vi ses der ude i naturen.  

Lars Nansen 

 

 

 



Torsdagsjagter  

Start torsdag d.3.september og frem til 

26. november 2020. 

Det er i god tid, men så er det også 

muligt, at du kan ønske/købe det du 

mangler inden vi starter. 

Du skal altid medbringe:  

 Gummistøvler eller vaders  

 Noget at sidde på (3-ben er ikke 

en fordel, da der næsten altid er 

meget blødt)  

 Lommelygte/pandelampe  

 Andekald, gåsekald (så kan du 

også nå at øve dig, et godt sted at 

øve sig, er når du køre bil) 

 Myggebalsam eller andet godt 

mod de små banditter  

Vi mødes altid en halv time før 

solnedgang på gårdspladsen ved Carl 

på: Nørholmsvej 196, 9000 Aalborg.  

Knæk og bræk.  

Lars Nansen 

D. 1.september! 

I år 2020 er det en tirsdag.  

Men det stopper ikke OS. Vi mødes 

mandag aften. Medbring selv hygge til 

aftenen.  

Vi laver morgenmad sammen, inden vi 

går på andetræk. Så husk at sætte X i 

kalenderen og få fri.  

Der kommer mere om tilmeldingen på 

hjemmesiden og FB. Og det blad der 

kommer til august.  

Hilsen Lars  

Klargøring af grej kommende 
til sæson 
Søndag den 16. august kl. 9.00 –  

Vi skal have gået pramme og udstyr 

efter og klargjort til sæsonen, samt 

have pramme lagt ned til fjorden på 

Haldager.  I Nørholm skal vi have gået 

lokkere efter og evt. gravet skjul ude 

ved fjorden. 

Tilmeld dig ved Carsten på tlf. 

53639817, han vil så vurdere hvor 

mange der skal syd for fjorden og hvor 

mange der skal nord for fjorden  

Er du interesseret i at få en prøvetur i 

en af vore kravlekajakker, kan dette 

også arrangeres denne dag.  

Jagtudvalget 

 

Fremvisning, jagtarealer: 
Søndag den 23. 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 23. august. 



HUNDETRÆNING forår 2020  

Hundetræning med henblik på en 

apporteringsprøve som afslutning,  

Træningen byder på lydighed, 

apportering, vandtræning, dirigering, 

terrænskifte mm.  

Jeg vil sige, at vi arbejder på, at det 

bliver en god og glidende træning, 

Hvor vi både har en del træning 

sammen men også i små grupper,  

Der vil være flere til at hjælpe jer 

igennem forårstræningen. Vi træner på 

foreningens arealer på Nørholmsvej for 

det meste,  

Det bliver tirsdage, vi starter vi d. 14. 

april kl.18.30 til 20.30, 

8 træninger og en prøveaften. Den er 

bare for sjov, men alligevel et billede af 

hvor langt man er.   

Vi lægger op til, at der skal trænes 

derhjemme, 

Det her er for hvalpe og op efter, også 

ældre hunde som bare elsker at 

kommer ud og træne (måske til andre 

prøver) vi er meget åbne, for hvis der 

nogle der har ønsker, hvis vi skulle  

bruge en søndag eftermiddag på noget 

specielt, er vi også med på den. 

Prisen for træning incl. 

apporteringsemner kr. 500,00 

 

 
Anders Kjær, Lars Nansen 

Instruktion på 
flugtskydningsbanen. 

  Som tidligere år vil foreningens flugt-

skydningsinstruktører være at træffe på 

banen i Hvorup i løbet af foråret, 

nærmere bestemt: 

 Tirsdag den 7. april 

 Tirsdag den 5. maj 

 Tirsdag den 9. juni 

 Tirsdag den 11. august 

 

Alle dagene starter vi kl. 18.30 

 

Mød op og få lidt hyggelig træning. 

Fisketur 

Årets fiskekonkurrence afholdes som 

sidste år i Hvorupgård Fiskesø søndag 

den 21. juni kl 10.00 – 15.00. 

Middags/spisepause fra kl. 12.00-13.00 

Normalprisen for 4 timers fiskeri i søen 

er kr. 150,00. Foreningen giver tilskud, 

hvorfor vi kan tilbyde turen til kr. 

100,00 pr. Person. Der vil som tidligere 

år være fine præmier sponseret af 

"Jægeren & Lystfiskeren" Maren 

Turisgade, Aalborg. 

Mød op og lad os få en hyggelig dag 

sammen. 

Evt. spørgsmål kan rettes til Carsten 

Bengtsen 

 

 
Bukkejagt på foreningens 
arealer 
  Som sidste år er der bukkejagt på 

foreningens arealer. 

Jagten skal foregå fra, af bestyrelsen, 

anviste steder af hensyn til sikkerheden 

- vore flade marker. 

 

Der forventes at der kan anvises 5 

steder. 

 

For at deltager i bukkejagten skal der 

være løst jagtkort til foreningens 

stykker. (Jagtkortene gælder fra 1. maj 

til 30. april). 



 
 

 

Der kan maks. deltage 15 jægere. Hvis 

der melder sig flere, vil der blive 

trukket lod om pladserne. Lodtrækning 

vil ske på foreningsaften med 

præsentation af vore flotte bukke ;-) 

den 16. april kl. 19.30 i Jægerhuset. 

  De første 15 dage, tildeles pladser på 

døgnbasis. Derefter trækkes lod på 

ugebasis. Der må maks. skydes 1 buk 

fra hvert sted. Når denne er skudt udgår 

plads af lodtrækning. De jægere som 

havde fået tildelt pladsen efterfølgende 

dage/uger får ikke tildelt 

erstatningsplads. Tildelte dage/uger må 

ikke byttes. 

 

Det vil koste kr. 200,- for deltagelse i 

bukkejagten. – Det er kun de 15 

heldige, der skal betale kr. 200,- ;-) 

  Når man er heldig at skyde en buk 

koster denne kr. 1.000,- men så får du 

også lov til at beholde kød og opsats. 

 

Bindende tilmelding skal ske pr. mail 

til Jørgen Larsen på jorlar@sol.dk 

senest den 16. april eller ved fremmøde 

den 16. april til bukkepral. I mail skal 

der angives navn, tlf. nr. mail skal 

mærkes ”bukkejagt” 

 

Betaling af de kr. 200 og jagtkort til 

stykkerne, skal senest ske 1 uge efter, 

at pladsen er blevet tildelt (på mødet 

den 16. april) (Nr. 16 vil være 1. 

reserve osv.) 

 

 Bukkepral og lodtrækning til 
bukkejagt 

Torsdag den 16. april, afholdes der 

foreningsaften i Jægerhuset kl. 19.30. 

  Programmet er bukkepral, hvor der er 

præmier til: 

1. Største buk 

2. Mindste buk 

3. Sjoveste buk 

 
 

Medbring derfor din opsats fra sidste 

års jagt. 

Endeligt vil der blive foretaget 

lodtrækning til årets bukkejagt på 

foreningen jagtarealer. 

 

  



  



Rågeregulering 

I lighed med sidste år, er foreningen, af 

Klaus Godiksen, Park og Natur, 

Aalborg Kommune, blevet tilbudt at 

stille med 2 mand pr. dag til råge-

regulering. Bemærk, at der igen i år 

kræves, at der er løst jagtkort til 

foreningens stykker for at kunne 

deltage i rågereguleringen. De, der er 

interesserede i at deltage, kan henvende 

sig til undertegnede på 

topholm_visse@msn.com eller via sms 

på tlf. 3037 1805, senest den. 19. april 

2020. Ligesom sidste år, forventer jeg 

selvfølgeligt, at man møder op de dage, 

man bliver tildelt – det fik vi meget ros 

for sidste år. Dem, der tilmelder sig, vil 

få nærmere besked om tidspunkt og 

sted. 
 

 
OBS dette er en gammel fugl – fredet  

  Hans Topholm 

 
Nyt fra skydeudvalget 
  Vi starter op med indskydning og 

træning med jagtriffel tirsdag den 28. 

april og fortsætter tirsdag den 12. maj.  

 

  Det foregår begge dage fra kl. 17,00 

til kl. 21.00 på militærets baner i 

Hvorup. 

 

  Alle er velkomne på banerne. Så har 

du et par kammerater, så tag dem med 

til en nyttig gang træning. 

Husk jagttegn og våbentilladelsen. 

 
Privat billede fra årets gåsejagt – der er 

læs på  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



  

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 

Jens Borch Christiansen tlf. 3177 5111 

Anders Kjær Christensen tlf. 6155 8922 

Carsten Bengtsen tlf. 5363 9817 

Peter Larsen tlf. 2063 9095 

Per Østergaard tlf. 2963 8404 

 

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. august 2020. 
 

 

 

 
 



Arrangementer 

April 

7/4-20 Medlemsdag på Aalborg Flugtskydningsforenings baner i Hvorup fra 

1830 - 2100 

 

 

14/4-20 Hundedressurkursus starter hjemme hos Lars Nansen kl. 18.30 

 

 

16/4-20 ”Bukkepral” for foreningens medlemmer i Jægerhuset kl. 19.30. Samme 

aften foretages lodtrækning om bukkejagt på foreningens arealer. 

 

28/4-20 Indskydning for jagtrifler på militærets baner fra 1700 – 2100. 

 

Maj 

5/5-20 Medlemsdag på Aalborg Flugtskydningsforenings baner i Hvorup fra 

1830 - 2100 

12/5-20 Indskydning for jagtrifler på militærets baner fra 1700 – 2100. 

 

16/5-20 Bukkepral i Jægerhuset kl. 10.00 

 

 

Juni 

9/6-20 Medlemsdag på Aalborg Flugtskydningsforenings baner i Hvorup fra 

1830 - 2100 

 

21/6-20 Fiskekonkurrence i Hvorupgård Fiskesø fra kl. 10 

 

August 

11/8-20 Medlemsdag på Aalborg Flugtskydningsforenings baner i Hvorup fra 

1830 - 2100 

16/8-20 Arbejdsdag på pramme, skjul og lokkeænder. 

 



23/8 - 20 Fremvisning af vore jagtarealer. 

 

31/8-20 Optakt til andejagten 

 

September 
3/9 – 20 Torsdagsjagterne starter 

 

  



Kontingent i 2020 

Husk at adresseændringer og evt. udmeldelse skal meddeles kassereren. 

 

Ungdomsmedlemmer overføres automatisk til ordinære medlemmer det år de fylder 26 

år. 

 

Ordinære medlemmer   935 kr. 

Seniormedlemmer født i 1948 eller tidligere 632 kr. 

Juniormedlemmer, 0- 15 år  129 kr. 

Ungdomsmedlemmer under 26 år 482 kr. 

Husstandsmedlemmer  554 kr. 

Ekstraordinære medlemmer (uden ”JÆGER”) 230 kr. 

Støttemedlemmer uden jagttegn 278 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 2020. 

 


