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SNEPPEN 

Limfjordsjægerne 
Aalborg - Nørresundby 



Formanden har ordet 
Så står vi snart ved et nyt og helt 
anderledes efterår end vi plejer. Corona 
er her stadig og vi bliver også nødt til, 
at tage hensyn. Så husk, selv om vi 
plejer at give hånd, så gør vi det ikke i 
dette efterår. Og vi tager håndsprit med 
rundt, så vi gør hvad vi kan for at 
begrænse smitte. Og jeg vil gerne bede 
personer, som udviser symptomer om 
ikke at møde op, men i stedet blive 
hjemme. 
Håber alle har haft en god sommer og 
det var jo en helt fantastiske bukkejagt, 
tillykke til de heldige. Ellers er der jo 
gang i gåsejagt og stadig rævehvalpe-
reguleringen, og her er der også nogle 
der har været ude og gøre et stykke 
arbejde. Dejligt, bare forsæt der er 
mange både gæs og ræveunger ude i 
Restrup enge. 
Per har prøvet at sætte noget op 
omkring pramjagt, desværre var der 
ikke nok tilmeldinger, så det bliver 
ikke til noget, øv øv for jeg ved, når vi 
er startet på sæsonen, så kommer der 
flere som gerne ville ha den hjælp, men 
tak Per for det arbejde du har lagt i det. 
Ellers håber jeg vi starter 1. september 
som altid. Ved godt det er en tirsdag, 
men vi må se om ikke vi kan få det til 
at lykkes. Vi starter på Kytterne 
d.31.08.20 om aften og så morgenmad 
og senere andetræk og oprydning. 
Men det er jo en hverdag så vi får se 
hvor mange der har tid til at komme?  
Tilmelding skal ske til mig på sms. 
20775754 inden d.26.08.20  
Vi mødes omkring kl.19.30.  
Ellers er der jo også hundetræning som 
starter op i næste uge. Tirsdag d. 
11.08.20 kl.18.30, vi starter ved mig; 
Restrup Engvej 15, 9000 Aalborg.  

Og så 4 tirsdage frem. Håber alle 
hundefolk har tid og lyst til at komme 
og lige pudse formen af. 
Ellers så husk at kom på skydebanen 
alt det I kan. Det er nu i skal i form, så 
bare mød op i Hvorup. Se også 
hjemmesiden. 
 
Søndag d. 16.08.20 har vi arbejdsdag. 
Der skal gøres pramme og lokker klar 
til denne sæson, så husk at tilmelde jer. 
Det er over FB.  
Som flere af jer nok har set, så er vi 
ved at lave, så man skulle kunne booke 
sig over nettet og vi har jo allerede 
prøvet med nogle ting så håber I tager 
det til jer, så hurtig som muligt, da det 
må være vejen frem lige nu.  
Ellers pas godt på hinanden også de 
lave skud. Glæder mig til vi ses.  

Lars Nansen 
 

 

Jagtudvalg. 
  

Pramme 
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 på facebook, så vil Carsten 
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 
 
 
 



Bukkejagt 
Årets bukkejagt er igen i år gået over al 
forventning. Der er skudt buk fra alle 
pladser bortset fra tårnet i læhegn ved 
”møddingpladsen Haldager”. 
De heldige/dygtige/ihærdige: Valdemar 
Laursen, Kristian Majland Abelsen, 
Bjørn Amundsen, Johnny Madsen, Avi 
Majland Abelsen. 
Tillykke til dem alle ! 
 

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.  

Lars Nansen 

D. 1.september! 
I år 2020 er det en tirsdag.  
Vi starter på Kytterne d.31.08.20 om 
aften og så morgenmad og senere 
andetræk og oprydning. 
Men det er jo en hverdag så vi får se 
hvor mange der har tid til at komme?  
Tilmelding skal ske til mig på sms. 
20775754 inden d.26.08.20  
Vi mødes omkring kl.19.30.  
Hilsen Lars  
 

Fremvisning af 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. 
 
 

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

 11/10 kl. 9.00 
 1/11 kl. 9.00 
 29/11 kl. 9.00 (Guleærter) 
 13/12 kl. 9.00 
 17/1 kl. 9.00 

Husk, at den 29/11 afsluttes der med 
gule ærter. Husk at tilmelde dig gule 
ærter til Jørgen Larsen, senest den 20. 



november, pris kr. 100,- inkl. en øl og 
en snaps 
 
NB: Jagten den 1/11 og 13/12 starter 
ikke på Haldager, men derimod i 
Restrup. De tre øvrige jagter starter på 
Haldager.  
 
  Husk jagttegn og jagtkort til 
stykkerne. 

Jagtudvalget 

Jaco kravlekajak sælges 
 
Det er med vedmod jeg har valgt at 
sælge min kravlekajak, men jeg får 
desværre ikke brugt den længere. 
 
Den er klar til brug og der medfølger: 

 2 paraplyankre 
 2 sæt stikkere 
 Foldbar skærm 
 Pressening, så den kan bruges 

som bobbel 
 Glasfiberlåg 
 Skammel 
 25 svømmeænder nye/brugte. 
 Der er monteret frølår både på 

for og agterdæk 
Pris kr. 2000,- 
 

 
 

 
 

Hans Topholm – 30371805 
 

Ræveregulering 
 

 
 
Det lykkedes også for den gamle 😊 – 
Begge skudt med 17 HMR 
 
PS Efter at have skudt 3 herhjemme, 
begyndte jeg at se rålam og harer!!! 
 
En gammel jæger sagde engang til mig 
at hvis jeg ville skyde et stykke ”ædel” 
vildt, skulle jeg skyde et stykke ”rov”-
vildt 😊 

Hans Topholm 
  



HUNDETRÆNING efterår 
2020 
Vi starter op igen efter ferien tirsdag d 
11 August kl. 18.30, der vil komme 
nærmere info på hjemmesiden og 
Facebook når vi nærmer os. Men vi vil 
selvfølgelig træne hen imod 
andejagten, så vi har nogle hunde der er 
klædt på til de udfordringer.  
  
Rigtig god sommer  
  

Lars og Anders  
 

 

 
 

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

 Tirsdag den 11. august 
 

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

Fisketur 
Årets Fiskekonkurrence i foreningen, 
blev afholdt i Hvorupgård Fiskesø.  
 
Trods den høje vandtemperatur og det 
flotte solskinsvejr lykkes det alligevel 
at levere 6 ål nogle skaller og aborrer 
til paraden, ørrederne vil ikke rigtig. 
Vi havde et fantastisk fremmøde der 
var fremmødt 20 voksne samt 7 børn. 
Det er helt vildt flot, mange tak for det.  
 
 
 

 
 

 
 



  



  



Fisketur - fortsat 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
  
 

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 
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 
 
 



Arrangementer 
August 
11/8 - 20 Opstart af hundetræning kl. 18.30 hos Lars Nansen, se nærmere info på 

hjemmesiden og Facebook. 

 

11/8 – 20 Tirsdag den 11/8 er der medlemsdag på Aalborg 
Flugtskydningsforenings baner i Hvorup fra 18.30 

 

16/8 - 20 Arbejdsdag på pramme. Vi mødes i på gården i Vadum kl. 9.00. Husk 
tilmelding på facebook 

 

23/8 - 20 Fremvisning af vore jagtarealer. 

 

31/8 - 20 Optakt til andejagten 

 

September 
3/9 – 20 Torsdagsjagterne starter 

 

Oktober 
11/10 - 20 Fællesjagt på foreningens jagtarealer. Mødested på Kytternevejen kl 9.00 

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 
1/11 – 20 Fællesjagt på foreningens jagtarealer. NB: Jagten den 1. november 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 

 
29/11 – 20 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 20. november. For deltagelse i gule 
ærter-spisningen er det en forudsætning, at man har deltaget i en af 
fællesjagterne. 



December 
13/12 – 20 Fællesjagt på foreningens jagtarealer. NB: Jagten den 13. 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 
17/1 - 21 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. 

 
 
28/1 - 21  Husk generalforsamling i foreningen. 



 

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. 
 
Det skal bemærkes, at ændringer vedr. seniormedlemmer er indført af Danmarks 
Jægerforbund. 
 


