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Riffel banen i Hvorup har været godt besøgt, dog ikke
så mange som der plejer. Vi kan godt mærke at der er
mange flere tilbud til indskydning fra andre jagtfore-
ninger.
Det ser vi som et positivt tegn på, at der er et behov,
og som nu er ved at være dækket.
Vi har haft en del jæger som har fået riflen indskudt
elektronisk andre steder og det er også ok ét eller
andet sted, men det duer bare ikke, når der skal sky-
des til den rigtige varer. Vi så flere skytter, som har
fået deres riffel indskudt med elektronisk markering.
Det eneste det viste, var kun at kuglen blev registre-
ret, at den havde ramt men forskellen fra elektronik-
ken og til den virkelige skydning, hvor skytten
bevæger sig ned til skiven viste faktisk store afvigel-
ser. 

Husk det er vigtig at træne for at blive en god skytte,
og det kan sagtens lade sig gøre med elektronisk
måling, men der er kun den virkelige vare der dur,
altså skydning på skive når riflen skal indskydes til
bukken.
Vi ses den 10 september til indskydning og træning
på Hvorup skydebaner ved Lindholm Høje. Vi starter
kl. 0900 til 1500

Vel mødt 
Riffeludvalget

Riffelskydning

Skydeveste til riffeludvalget
Som mange medlemmer sikkert har bemærket, så er riffelinstruktørerne blev lettere at genkende på skyde-
banen. Det skyldes at Morten Rex, Jægeren & Lystfiskeren har udstyret hele skydeudvalget med lækre
vendbare skydeveste. Skydevestene er grønne på den ene side og orange på anden. Der er påtrykt tydeligt
”Skydeinstruktør” på den orange side. Tak til Jægeren & Lystfiskeren.

Henrik Terp
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Formanden
har ordet
Til orientering i sagen om
Kytterne siden sidste general-
forsamling.
Som nogle af jer nok har læst
i dagspressen er det nu muligt
at søge hektar støtten hjem på
diverse jorde og græsarealer.
(Ansøgning om enkeltbetaling 2005)
Ansøgningen skulle være Direktoratet for Fødevare-
Erhverv i hænde senest 21 april.
Bestyrelsen kontaktede Mark, som hidtil har haft afg-
ræsning på stykket og forelagde vores beslutning. Det
gav en hel del problemer, da Mark også vil søge støt-
ten hjem på arealet, da han mente at han havde for-
pagtningen af stykket.
Nu har foreningen aldrig haft en forpagtningsaftale,
og vi handle i god tro med vores ansøgning til
Fødevare direktoratet.
Problemet var nu dette, at der dukkede 2 ansøgninger
op på det samme stykke jord. Det ikke er muligt at
søge støtten hjem, på denne her måde, så vi måtte
kontakte Landbrugs konsulent Martin Andersen om
råd.
Det var ikke så lige en sag, da en af os skulle trække
sin ansøgning tilbage. 
Hvis det var endt i retten kunne sagen gå til begge
sider, men pga. af at Mark havde nogle andre interes-
ser med nogle tidlige støtter, og som kørte i 5 år, enes
vi om at lave en forpagtningsaftale, der kører fra 1
september 2004 til 1 oktober 2005 hvorefter alle støt-
terettighederne vil overgå til os.
Vi var jo ikke interesseret i at genere Mark, som har
været en god samarbejdspartner for os med hensyn til
afgræsningen, men vi er også nødt til at se på fore-
ningens interesser.
Ifølge aftalen vil vi nu i stedet modtage støtten som
forpagtnings afgift igennem Mark, og han vil kunne
bibeholde de andre støtter han har søgt hjem.
Prisen for denne forpagtnings aftale vil være
11.405,00 som vil blive udbetalt til foreningen sidst i
december.
Det var meget vigtigt, at foreningen lavede denne
aftale, for havde vi ikke søgt eller fået en forpagtnings
aftale, ville støtten for vores vedkomne være tabt for
altid.
Nu overtager vi den fra næste år kvit og frit uden
yderlig skriverier og så må vi tage det derfra.

Formanden
Poul Jacobsen  

Salg,  reparation og lovpligtig service
af alle typer kraner og taljer.

Mindre firma
med stor erfaring

Se også brugte taljer på www.jyskkranservice.dk

Tlf. 24 67 55 81 • svarer hele døgnet!
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Bukkejagten i St. Restrup Skov har været
ganske god, hvor der indtil redaktionens slut-
ning 1. juni var skudt 3 bukke. Det var selvføl-
gelig spændende at se, hvordan bukkejagten i
St. Restrup Skov ville udvikle sig efter stor-
men i januar som næsten lagde hele skoven
ned. Der er set mange dyr i skoven og 3 bukke
på de første 14 dage er rigtig godt. 

Henrik Terp
Formand for St. Restrup Skov

Bukkejagten i St. Restrup Skov

Bukketræf i Jægerhuset

Mandag den 16. maj kl. 10.00
havde de tre jagtforening i
Aalborg igen inviteret til bukket-
ræf i Jægerhuset.
Det var som sædvanligt en rigtig
hyggelig morgen, hvor højde-
punkterne fra morgenens bukkej-
agt bliver fortalt igen og igen. I år
var der 8 bukke på paraden og der
er selvfølgelig plads til mange
flere til næste år.  Foreningerne
var vært med kaffe og rundstyk-
ker efter vi havde beundrede de
flotte bukke.

Henrik Terp
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“HJORTE SKYDNING”
LØRDAG 20 AUGUST KL. 09:00 - NORDJYSK JAGTCENTER HADSUND

AOJ’s Riffeludvalg har hermed fornøjelsen at, byde dig til en spændene dag
på “Hjortebanen” i Hadsund.

Kom og vær med til en lærerig oplevelse, hvor du kan få afprøvet dine skydefærdigheder
med jagtriffel på “løbende vildt“…

Medbring også dit jagtgevær, da der i pauserne vil blive mulighed for at skyde på lerdue banerne.

Vi mødes præcis kl. 09:00 i Nordjysk Jagtcenter Hadsund hvor vi vil starte dagen med at få
kaffe & rundstykker, samt en "lille en" til at styrke os på inden vi går i gang.

Til middag har vi arrangeret servering af et måltid varmt mad.
Vi vil sørger for at der til maden og i løbet af dagen vil være kolde øl & vand til alle.

“Hjorte banen” lukker kl. 16:00.

“Huske Seddel“.:
Jagttegn, våbentilladelse, høreværn, riffel med bundstykke og magasin, jagtgevær,

påklædning efter vejret.. Evt. termokaffe og drikkevare… samt rigeligt med riffelpatroner og patroner. 

Patroner kan evt. købes på lerdue banen.

Har du spørgsmål er du meget velkommen
til at kontakte en af nedenstående

Vi har i alt 18 pladser, så kom nu hurtigt ud af starthullerne !
Bindene tilmelding til en af nedenstående

med forudbetaling af Dkk. 275,00..

MED JÆGER HILSEN
Kem Nielsen tlf.: 4051 2231

Peter Petersen tlf.: 4070 7266
HUSK DER ER INGEN SKYDNING 

UDEN GYLDIG JAGTTEGN OG VÅBEN TILLADELSE…

Så synger det på sidste vers hvad årets hundetræning
angår. Vi startede ganske pænt op, med hele ti
unghunde, men sædvanen tro faldt der hurtigt nogle
fra, men vi havde da en god fast stamme på 7-8 hunde
der mere eller mindre kom hver gang. Her på det sid-
ste har vi så igen mistet et par stykker, og vi har et par
løbske tæver, hvilket har resulteret i, at vi går med 4-
5 hunde lige i tiden, men mon ikke lige de to tæver
kan nå at være med de sidste par gange. 
Vi kunne desværre ikke magte at få et åben-klasse
hold på benene i år. Det er meget beklageligt, men
generelt ser det for mig ud til at det er et generelt
problem med de ældre hunde her i det bynære
område. Kun Limfjordsjægerne har et hold for de

garvede, men det er så også, som det tit og ofte er,
tordenskjolds soldater, der kommer igen og igen, og
dem har vi desværre ikke nok af i øjeblikket. Vi må jo
se om ikke det kommer igen. Vi holder afslutning den
14. juni, hvorefter vi finder de hunde der skal
repræsentere vor forening henholdsvis i Rold og i
Dorf. Hermed vil vi gerne fra trænerstaben sige de
fremmødte tak for udfordringen, og vi håber selvføl-
gelig meget på at se jer igen til næste år, hvor vi nok
skal komme med nogle nye udfordringer, så I ikke
kommer til at gå og kede jer, for som I jo allerede ved
nu, så vokser træerne ikke ind i Himmelen.

På stabens vegne.
Brian Lichon

Hundetræning
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Kreds og
regionsskydning 2005
Skydningen blev i år afholdt i Hadsund og foregik
d.28 maj.
Der var deltagelse af 65 skytter og vi var rigtig
heldige med vejret.
Det var i år ikke lykkedes at sammensætte et hold
fra Aalborg og Omegns Jagtforening, men det
håber jeg vil lykkes til næste år.
Næste år bliver skydningen afholdt i Nibe og det
er igen den sidste weekend i maj.

Jørgen Balser Jakobsen.

Jagtbobler
Som de fleste af foreningens medlemmer ved, har
Aalborg og Omegns Jagtforening indkøbt 2 jagt-
bobler, samt en trailer  som foreningens medlem-
mer gratis kan låne. Boblerne er udstyre med alt
det grej som er nødvendig for at få en vellykket
dag på fjorden.

Hvis du er interesseret i at låne jagtboblerne skal
du kontakte Tommy Pedersen på tlf. 98 297146 og
aftal nærmere om hvordan du låner dem. 

Skydevogn 2005
Igen i år har vi i Aalborg og Omegns Jagtforening
lavet en dag med Jægerforbundets skydevogn, der
vil denne dag være mulighed for at få afprøvet
sine skydefærdigheder, og få en individuel
instruktion, således at man lærer at skyde på de
afstande som man behersker, og undlader at skyde
på for lange hold, og dermed kan være med til at
nedbringe antallet af anskydninger.
Skydningen kommer i år til at foregå d. 10 sep-
tember fra kl 9,00.
Tilmelding sker til undertegnede, hvor vi også
aftaler skydestedet.

Jørgen Balser Jakobsen.

Råger ved Hammerværket
Omkring 150 personer havde tirsdag den
24. maj lagt vejen forbi Hammerværket i
Godthåb, hvor Aalborg og Omegns
Jagtforening, Aalborg Jægerklub, Lim-
fjordsjægerne samt Aalborg Kommune,
Park og Natur havde inviteret til Råger ved
Hammerværket. 

Der var igennem aften mulighed for at
smage lækkert rågebryst som naturvejle-
derne Esben Buch og Klaus Godiksen steg-
te over åben ild. Der var også mulighed
for selv at prøve at flå en råge og det var der
mange børn og voksne der prøvede.

Det var et rigtig godt arrangement som for-
håbentlig bliver gentaget næste år. 

Henrik Terp Rågeregulering
Aalborg og Omegns Jagtforening har i samarbejde
med Aalborg Kommune deltaget i regulering af råger
i Aalborg Kommune.

Foreningen har haft mulighed for tilbyde 2 medlem-
mer deltagelse i reguleringen pr. dag. Det har
desværre ikke været muligt at annoncere om tilbuddet
tidligere på sæsonen, da aftalen med Aalborg
Kommune først blev aftalt på et forholdsvist sent tid-
spunkt i forhold til den 13. maj, hvor reguleringen
begyndte.

Reguleringen af råger er foregået over 14 dage. De der
har ønsket deltagelse har alle haft muligheden, nogle
enkelte flere gange.

For nogle af medlemmerne var det første gang, at de
deltog i rågeregulering og de tilkendegivelser jeg har
fået, har været meget positive. Det har været spæn-
dende og udfordrerne. Alene det at få øje på ungerne
øverst i trækronerne har været en øvelse.

Jeg håber på, at vi også til næste år, bliver tilbudt
samme mulighed og i forhold til i år og så håber jeg,
at flere vil tilmelde sig aktiviteten. Vi skal nok annon-
cere i god tid, så den enkelte kan planlægge i forhold
til sit arbejde. Reguleringen foregår nemlig på almin-
delige hverdage og i normal arbejdstid.

Michael Larsen
Næstformand


