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Som de fleste af foreningens medlemmer ved, har Aalborg og Omegns Jagtforening indkøbt 2 jagtbobler, samt
en trailer  som foreningens medlemmer 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 nær-
mere om hvordan du låner dem.

Nyt vedr. boblerne
Hvis du er nybegynder eller bare mangler en makker at tage på fjorden med er du meget velkomme til at
tage kontakt til:

Peter Andersen, Ved Banen1, 9400 Nørresundby tlf. 98296092

Peter har mange års erfaring i pramjagt og er nabo til Tommy, hvor boblerne til dagligt står, så tøv ikke
med at ringe til Peter.

Jagtboblerne

Husk af melde flytning
Såfremt du ikke vil have afbrydelser i modtagelse af Omegnsjægeren eller Jæger, er det vigtigt at du hur-
tigt melder flytning.
Du kan ringe, skrive eller emaile til mig, så skal jeg nok sørge for at beskeden går videre til Jægerforbundet.

Ajourføring af medlemslisten
Da jeg gerne vil have ajourført foreningens medlemsliste, vil jeg opfordre alle til at kontrollerer adressen
bag på Omegnsjægeren og Jæger, og såfremt der er fejl kontakte mig på tlf., med brev eller email.

Kasserer Benny Sørensen
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Formanden
har ordet
Når jeg sidder lidt og filosofe-
rer over alle de mange år der
er gået siden jeg kom ind i
jagtforeningen så tænker jeg
tilbage på de aftener i Vejgård
bibliotek, hvor den daværen-
de bestyrelse, havde filmaften
med 16mm spillefilm, i dengang god kvalitet. Vi
havde foredragsholder bla med ”Stoffer” som fortalte
om storvildt jagt, Egon Rosenberg der viste os hvor-
dan man trækker huden af et dyr, samt udskære kødet
på den rigtige måde, og mange mange andre. Jeg har
været ude for at nogle af medlemmerne måtte stå op
bag i lokalet, fordi der ikke var mere siddeplads. Ak
ja det var tider den gang.
Det der er svært for bestyrelserne i disse tider, det
ikke kun her hos os, men i alle foreninger.
Medlemmerne møder desværre ikke frem.
Det jeg vil fortælle er, at bestyrelsen gerne vil lave
arrangementer, men medlemmerne svigter.
Nu skal dette ikke være et hug til medlemmerne, men
tiden har bare ændret sig på få år. 
Mange har fået andre gøremål, samt fjernsynet er ble-
vet en stor konkurrent til det vi tilbyder.
Bestyrelser har drøftet en del om, hvad vi skulle gøre
i fremtiden og vi vil holde fast i den månedlig klubaf-
ten, uanset om der møder nogen frem udover besty-
relsen. Til gengæld vil vi så have et tema, på denne
aften. 
Den første aften vi mødes bliver så altid den 2. tirsdag
i måneden med start den 11. oktober.
Denne aften er der ikke noget særlig på programmet
udover kaffe. 
(Ved at vælge den 2. tirsdag i måneden kan vi nå at få
det i ”JÆGER” umiddelbart inden arrangementet.) 
I november måned vil vi bruge tirsdagen, til at lave
fiskegrej og herunder tænkes der specielt på fremstil-
ling af pirke. Her må medlemmerne gerne træde frem,
hvis de har erfaringer med fremstilling af sådanne. Vi
sørger selvfølgelig for at der vil ligge øjer og kroge til
montering af pirkene. 
Vores jægermarked vil være tilbage den 2. tirsdag i
december, her kan du næsten sælge alt det du ikke
bruger mere.
I det nye år starter vi med at se nogle af de nyeste jagt-
film på DVD, som vil blive indkøbt til formålet.
Skulle der nu være nogle af medlemmer der har andre
gode ønsker, så er det bare at komme ud ad busken,
for vi har faciliteterne til det. Nogle emner kunne
være fremstilling af dummyer til hundetræning, lok-
keænder til jagt, hunderemme i læder. Kragefælder,
krageugler.  Mulighederne er mange, det er bare at
spørge.  

formand
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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GENERALFORSAMLINGEN 
TIRSDAG DEN 4 OKTOBER 2005

DAGSORDEN:

1. VALG AF DIRIGENT.

2. GODKENDELSE AF PROTOKOL.

3. BESTYRELSENS BERETNING.

4. INDKOMNE FORSLAG.

5. FASTLÆGGELSE AF KONTINGENT.

6.     VALG AF RIFFELUDVALG

PÅ VALG ER: GUNNAR PEDERSEN
JØRGEN JAKOBSEN
RÉNE ANDERSEN
KEM NIELSEN
POUL JACOBSEN
PETER PETRSEN

7. VALG AF HUNDEUDVALG

PÅ VALG ER: BENNY SØRENSEN
BRIAN LICHON 
CARL CARSTEN
CASPER HENRIKSEN

8. VALG AF FLUGTSKYTTEUDVALG
PÅ VALG ER:

9. VALG AF REPRÆSENTANTER TIL REGIONMØDET 

10. EVT.

BESTYRELSEN



Speciel klubaften
i Jægerhuset med
havfiskegrejs
fremstilling
tirsdag den 8. november kl. 19.00

Denne klubaften er specielt henvendt til de
medlemmer som deltager i foreningens meget
populære fisketure på Det Gule Rev. Vi vil til
meget billige penge fremstille vores egne pirke
som i mange tilfælde fisker bedre end dem du
køber i butikkerne. Medbring gerne selv  kobber-
og messingrør i passende tykkelser, men du har
også mulighed for at købe det i klubhuset denne
aften. Foreningen indkøber også forskellige
trekroge, ringe m.m.

Henrik Terp
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Klubaftener i
Jægerhuset
Vi mødes til hyggeligt samvær den anden tirsdag i
måneden kl 19.00, hvor der bl.a vil være mulighed for
at komme i værkstedet. Det er nu indrettet med hånd-
værktøj, søjleboremaskine, båndsav og båndpudser. Vi
mangler endnu lidtsmåting, så har du særlige behov
vil det være fornuftigt at tage lidt grej med i bagage-
rummet. Du har også mulighed for at se en spænden-
de jagtfilm sammen med andre jægere.

Der vil også være mulighed for på klubaftenerne at
lade riffelpatroner med foreningens ladegrej.

Første klubaften i efteråret er den 11. oktober.

Henrik Terp

Jægermarked i
Jægerhuset
Tirsdag den 13. december kl. 19.00 afholder forenin-
gen igen julejægermarked, hvor du har mulighed for
at købe og sælge brugt jagtudstyr. Alt kan sælges
denne aften – våben, lokkeænder, jagttøj m.m. 
Så kære medlem – mød op til en hyggelig kræmmer-
aften og du er selvfølgelig velkommen til at tage din
jagtkammerat med. Foreningen er vært med kaffe og
julesmåkager. Der kan købes øl og vand.

Henrik Terp

OBS. OBS. OBS.
Kassereren har fået nyt mobilnummer og
ny Email adresse.
Tlf. 28404542
Email: Bes@svg.nja.dk

KYTTERKORT
Du kan nå det endnu, du skal bare bruge det indbe-
talingskort, som jeg sendte dig i juni måned. Er det
blevet væk, kan du ringe til mig for at få et nyt.
Tlf. 28404542, Email: Bes@svg.nja.dk

Benny



Lørdag d.10 september havde vi i Aalborg
og Omegns Jagtforening, igen inviteret til
en dag med Jægerforbundets skydevogn.
Denne dag er der som bekendt alle mulig-
heder for at få testet sine patroner og sine
skydefærdigheder. Der bliver skudt på for-
skellige afstande, således at man finder ud
af, hvor ens egen grænse for at være en god
skytte ligger. Dette er meget vigtigt, da det

er skud på for lange afstande, der er skyld
i at der bliver lavet anskydninger. Der er
også prøveskydning på papir, således at du
kan se den enkelte patrons skudbillede i
netop din haglbøsse.
Det kneb gevaldigt med tilmeldinger, men
vi valgte at gennemføre arrangementet alli-
gevel, og det lykkedes at komme "op" på
elleve deltagere. De der mødte op gav alle
udtryk for, at de syntes at det var en god
dag. Som bekendt koster det ikke noget at
deltage, udover de patroner som I bruger,
så der er næsten ingen undskyldning for
ikke at deltage.
Vi sluttede dagen af med at Gitte tændte
grillen, og vi fik lidt at spise, inden vi kørte
hver til sit, ved halv to tiden.
Til jer som ikke var med i år, kan jeg kun
opfordre til at deltage næste år, da der både
er god træning ( og hvem har ikke brug for
dette) og en god portion hygge.

Jørgen Balser.
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Skydevogn 2005 Special buk
påkørt i
St. Restrup skov
Den 22. maj blev der påkørt og dræbt en buk med en
lidt speciel opsats i St. Restrup Skov.

Bukken en fin og velnæret spidsbuk havde en normal
stang i den ene side og en stang der gik ned over det
ene øje i den anden side. Stangen der gik ned over øjet
sad fuldstændig fast som på en normal opsats.

Henrik Terp

Dyreskank i kål og rodfrugterDyreskank i kål og rodfrugter
(4 pers.)

Ingredienser:
4 stk. skank fra råvildt (skank eller bov fra kronvildt kan også
anvendes.
4 gulerødder
2 porrer
? selleri
4 store kartofler
? hvidkål
? savoykål
2 laurbærblade
? l. vand
salt og peber.

Fremgangsmåde:
Dyreskank fra råvildt brunes af i gyldenbrunt smør. I stedet for skank kan du anvende bov.
Del hver bov i tre-fire stykker før bruningen. Kun halv portion, hvis du anvender kronvildt.
Alle rodfrugter rengøres og skæres i passende stykker. Kålen snittes.
En stor lerkokotte er god til den videre tilberedning. Kokotten holder på alle de gode smags-
stoffer. Anbring først den brunede skank eller bov i kokotten. Herpå rodfrugter og kål.
Det hele skal have et drys salt og peber. Tilsæt ? l. vand, kom låg på kokotten, og stil den i
en ovn forvarmet til 180 grader.
Stegetiden er ca. 1? time, hvis du anvender skank eller bov fra råvildt af yngre årgang.
Er der tale om skank eller bov fra ældre rådvildt er stegetiden ca. 2 timer.
Under alle omstændigheder er retten færdig, når kødet slipper benene uden større besvær.

velbekomme




