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K “Rævejagt” i St. Restrup skov

Returadresse:
Benny Sørensen
Hedeageren 24
9230 Svenstrup
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Vi havde i år valgt at afholde vores dag med skydevognen, søndag d. 16 september. Der var
deltagelse af 14 jægere, som fik en udbytterig dag (det gav de i hvert fald udtryk for).
Vi startede som vanligt med at afprøve haglbøssen med laserpatronen, for lige at se om dig
og geværet passer sammen. Derefter havde vi skydning på papirskiver, det giver et utroligt
godt indtryk af hvordan dit gevær passer sammen med netop den patron.
Efterfølgende skyder vi til forskellige afstande på lerduer, der er utrolig forskel på træfsik-
kerheden fra 20 meter og ud på 28 meter. Alle kan med lidt instruktion lære at ramme ler-
duer der kun er 20 meter ude, men det kræver virkelig øvelse at ramme dem der er ude på
28 meter, så tænk over det når I står på post, hvor netop jeres begrænsning går. Vi skød til
kl. 12 hvor Gitte kom og serverede svensk pølseret for os, og da det var gledet ned fortsatte
vi skydningen, vi var færdige med dagen kl 14, og da havde alle hjulpet med at rydde op
efter os, således at vi kan låne arealet igen næste år af lodsejeren. 
Det er en god og lærerig dag for alle, så husk at være opmærksom, når vi kommer med et
arrangement igen til næste år.

Jørgen Balser Jakobsen. 

Skydevogn 2007

Tirsdag den 11. dec. afholdes vort årlige julejægermarked
i Jægerhuset. Mød op med alt det tøj og grej du ikke
længere bruger, det kunne tænkes der var en aftager, hvis
prisen er rigtig. Foreningen er vært ved en kop kaffe og et 
par småkager. Der kan købes øl og vand.
Alle er meget velkomne, så tag 
bare et par kammerater med
til en altid hyggelig aften.

Bestyrelsen.

Jægermarked

Vi i hundeudvalget søger igen i år efter muli-
ge apportemner. Dette kan være såvel små
ræve, som alt andet nedlagt, du ikke selv lige
står og skal bruge, herunder også gerne såvel

duer og kaniner, hvis du kender nogen der skal
af med nogle. Kontakt enten Brian på tlf.
98172312 eller René på tlf. 40966130.
Hundeudvalget.

Apportemner
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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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Formanden
har ordet

Det er uroligt så hurtigt
tiden kan gå, jeg synes
ikke at det er ret længe
siden at jeg skrev det
seneste indlæg her til
Omegnsjægeren, hvor jeg
ønskede jer alle en god
jagtsæson, og nu er det lige før den er gået på
hæld. Jeg vil selvfølgelig håbe at I alle har haft
en god sæson, haft nogle gode oplevelser med
jeres jagtkammerater. Har terrænet levet op til
forventningerne, eller er der noget der skal æn-
dres til næste år. Når man står ved (næsten) af-
slutningen på en jagtsæson, kan man jo ikke
lade være med at tænke over hvordan det egent-
lig er gået, alle de gode skud der har givet vildt
på tasken, dem husker vi selvfølgelig som gode
oplevelser, der var de høje fasaner og dyret nede
i mosen, som bare slog en kolbøtte og så blev
liggende. Der har måske også været mulighed
for en sneppe, de er jo ikke lige nemme alle
sammen. Når en sneppe lige tager turen ned
langs skyttekæden, er det utroligt hvordan en
skudstatistik kan blive ødelagt i løbet af ganske
kort tid.
Dette var nogle tanker fra en nu næsten overs-
tået jagtsæson, og som de optimister vi altid er
begynder vi allerede at glæde os til den næste.
Der vil hen over vinteren blive holdt møder i
Danmarks Jægerforbund, der skal afslutte de
gamle kredse i Jægerforbundet, der bliver
møder hvor vi lukker de gamle regioner, og når
dette er sket skal der startes op på en frisk. Dette
vil ske i de nye jagtkommunale fællesråd, hvor
alle jagtforeninger i en kommune samles for at
vælge en person der skal repræsentere den
pågældende kommune i den nye kredsbestyrel-
se, den nye kreds kommer til at dække hele den
nye statslige region Nordjylland, det vil sige at
vi kommer sammen med Thy og Mors, helt ud
til Agger Tange.
Jeg vil gerne slutte af  med at ønske jer og jeres
familier en glædelig jul, og et godt og lykke-
bringende nytår.

Jørgen Balser Jakobsen.
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Drivjagt i Polen
Har du lyst til at tage på drivjagt i Polen
så mød op i jægerhuset 12/02/08 kl 1900
og hør nærmere.
Turen vil foregå til nov/dec med bus,
der må skydes kronvildt, råvildt, vildsvin,
og ræv. Bukken er fredet. Vi skyder alle
i pulje. Mød op og hør nærmere, er vi nok
samler vi et hold.
Jægerhilsen Rene`

Besøg hos Jægeren & Lystfiskeren!

Vi vil i stil med tidligere, hvor vi har besøgt Almas, få
mulighed for at komme ned til Morten Rex hos Jægeren
og Lystfiskeren i Maren Turiensgade. Jeg kan desværre
ikke på indeværende tidspunkt fortælle jer helt præcis
hvornår det bliver, ud over at planerne går på at det bli-
ver sidst i april, når folk har fundet lidt ud af hvor meget
de mangler til bla. Fisketuren fra Hanstholm, og nogle
måske også så småt er ved at kigge udstyret efter til buk-
kejagten, og har fundet nogle mangler. Det nøjagtige
tidspunkt vil følge i Jæger, så snart det foreligger.

Pbv. Brian Lichon
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Jagtanpart i St. Restrup skov 2008/09
Som medlem af Aalborg og Omegns Jagtforening har du mulighed for at tegne en anpart i 
St. Restrup Skov, hvilket giver dig følgende muligheder:

• Pürschjagt – mulighed for at skyde en sommerbuk  
• Duejagt - når fællesjagterne er afviklet.
• Fællesjagt – 6 fællesjagter i efteråret og vinter
• Gæster – mulighed for at invitere en gæst med på en af fællesjagterne
• Vildt og revirpleje

Der tegnes maksimalt 40 anparter. Anpartshaverne for jagtåret 2007/08 har fortrinsret til
at forny deres anparter. Betingelsen for at beholde deres anpart er blot, at den ny anpart er
betalt inden 1. februar 2008.
Er du ikke med i jagten i skoven, og du gerne vil i betragtning til evt. kommende ledige
anparter kan du kontakte mig på tlf. 28404542 eller sende mig en 
email: knab@vip.cybercity.dk  og medlems nummer.

Ventelisten vil blive lavet efter først til mølle princippet.
Yderligere oplysninger, kontakt Henrik Terp 98 34 36 34 eller formand for skoven Finn
Henriksen 98 34 38 70
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Fisketur 2008
Husk at melde dig til fisketuren på Det
Gule Rev den 5. april 2008

Der er stadig ledige pladser til turen. Der
vil i januar blive udsendt girokort, og beta-
lingen kr. 500,00 kr. skal være betalt senest
1. marts 2008.  Derefter vil personer på
ventelisten få tilbudet og der vil blive fyldt

op med ikke medlemmer.
Tilmelding til Henrik Terp 98 34 36 34
eller terp@gvdnet.dk  
inden 15. januar 2008

KNÆK og BRÆK

Henrik Terp

Foråret nærmer sig
Ja det er måske nok så meget sagt, men det gør det i hvert fald inden næste blad
kommer på gaden, derfor denne orientering. Vi starter i det nye år op med hunde-
træningen lørdag den 1. marts kl. 10.00, sædvanen tro ude ved Jægerhuset. Men
inden da holder vi det sædvanlige møde for alle interesserede tirsdag den 26. feb.
Kl. 19.00, ligeledes i Jægerhuset. Denne aften vil der også være orientering om for-
eningens marktræning der i øvrigt starter søndag den 2. marts, hvis vejret ellers til-
lader det. Så alle I hundeejere, både nye og gamle, hank op i vovsen og kom ud og
få nogle fornøjelige timer sammen med nogle af jeres lidensfæller. Der vil som sid-
ste år blive tre hold, nemlig hvalpemotivering, unghunde og åben/veteran-klasse. Så
der skulle være mulighed for alle, med hensyn til nye udfordringer. Vi glæder os til
at se jer.

De 5 hundetrænere.

Rævejagt
Foreningen har fået mulighed for at
arrangere rævejagt, det foregår i
Flamsted d. 26/ 01/08. på Jørgen Bladts
jord. Vi mødes kl. 8,30 til rundstykker,
vi holder sent middag da vi jager til vi
er færdige. Der serveres en lille middag
efter jagten. Husk at medbringe skovpa-
troner. Har det vagt din interesse så ring
og tilmeld dig til Rene`25438728
senest d 19/01/08.
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Strukturændringsmøder...
Nedlukningmøde i Danmarks Jægerforbund, i Kreds 2 

Rold Store Kro, onsdag d. 9-1-2008 kl. 19.00 
Mad og kaffe 90,00 kr.
Tilmelding senest d. 5-1 til Per Henriksen
Mail: per-henriksen@mail.dk
Tlf.98372653 eller 22173653

Samt

Opstartsmøde af JKF 
(Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd)

Jægerhuset ved Gigantium, tirsdag d. 15-1-2008 kl. 19.00
Kaffe og brød 55.00 kr.
Tilmelding senest d. 11-1 til Jørgen Balser Jacobsen
Mail: balser@jakobsen.mail.dk
Tlf. 98326440 eller 22324240

Genladning
Aalborg og omegns jagtforening afhol-
der genladningskursus i samarbejde med
danmarksjægerforbund i A-O-J klubhus
ved  Gigantium lørdag 9/2-08. 
Kurset omhandler love og bekendtgørel-
ser samt sikkerhedsbestemmelser. Teori-
en bag genladning med hovedvægten
lagt på riffelammunition.
Ladning af ammunition (både riffel og
haglpatroner.) man skal have gennem-
gået hele kurset for at kunne opnå tilla-
delse til genladning af ammunition.
Tilmeldning til Rene` 25438728. 

Pris 550 kr. tilmeldning seneste 26/1-08
René Andersen

Kontingent 2008

Omegnsjægeren søger

Danmarks flotteste lokalforenings blad, søger aktive 
medlemmer der har stor lyst til at skrive eller fotografere 
til foreningsbladet. 
Omegnsjægeren udkommer fire gange årligt i ca. 550 
eksemplarer.

De nye medarbejdere vil indgå i 
et nyt bladudvalg, der forventes at 
mødes ca. fire gange årligt.
Fjer og blæk stilles til rådighed
Yderligere oplysning hos 
Henrik Terp 98343634

skribenter og fotografer

O
rd

inære medlemmer 715 kr.

U
ngdomsmedlemmer 435 kr.

Sen
ior/æ

resmedlemmer 435 kr.

H
usst

andsmedlemmer 340 kr.

Ekstr
aordinære medlemmer 230 kr

ku
rsi

ste
r 88 kr.
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“Ny”-jægerjagt på Kytterne
Vi er i bestyrelsen bevist om at en af
vore stående opgaver er at finde jagtare-
aler som vore medlemmer kan benytte
sig af. Og i den forbindelse måske finde
nye områder der kan drives lidt i stil
med området ude i St. Restrup. Da der
ofte er en meget begrænset responstid
på de arealer der udbydes, kan det i
princippet være umådeligt svært at vur-
dere om der er mulighed for at finde det
antal jægere der måtte være nødvendig,
for at vi kan leje arealet uden at forenin-
gen kommer ud af det med en for stor
økonomisk lussing. I den forbindelse
har vi påtænkt at oprette en data-base,
med medlemmer der kunne tænke sig at
komme med i noget nyt jagt. Man vil
selvfølgelig ikke være bundet på hæn-
der og fødder ved at blive skrevet op i
kartoteket, men hvis vi har et sådant
kartotek, er det muligt for bestyrelsen
hurtigt at tage kontakt til det antal der
måtte være relevant til det enkelte områ-

de. Der vil selvfølgelig være
nogle oplysninger som er
relevante i denne sammen-
hæng, og som vi skal
bruge i forbindelsen med
udvælgelsen af anparts-
havere til et evt. nyt
areal. Det som man gør i

tilfælde
af at

man har
lyst til at
blive regi-

streret, er følgende. Du sender mig en
mail med følgende oplysninger.
Navn, adresse, mail-addr, tlf-nr/mobil,
om du har hund, max afstand til arealet,
max antal anpartshavere, max prisleje,
areal-størrelse, interreseret i arealtype
(eng, mark, skov).
Dette sendes til følgende mail-addr.
lichon@post10.tele.dk  
Der er selvfølgelig også mulighed for at
foreningen lejer noget jagt, ganske som
vi har gjort det med stykket i Nørholm.
Men ved denne form for lejemål, kan
det være af meget stor betydning at
medlemmerne der benytter arealet mel-
der tilbage til bestyrelsen, med hensyn
til arealets kvalitet rent jagtmæssigt.
Dette er jo ganske relevant, når vi når
tidspunktet hvor vi skal til at tage stil-
ling til om vi skal forlænge jagtlejekon-
trakten. Får vi ingen tilbagemeldinger,
kan vi selvfølgelig kigge lidt på antal
solgte jagtkort, men dette er ikke nød-
vendigvis den bedste målestok for area-
lets kvaliteter. 
Og med baggrund i dette kan I måske
godt regne ud, at vi meget gerne hører
fra nogle der har benyttet sig af stykket
ude i Nørholm.

Pbv. Brian Lichon

Jagtarealer
Vi ved godt i bestyrelsen, at der er en del af
vore medlemmer der ikke benytter sig af
vores gode tilbud om billig ande/gåsejagt på
Kytterne. Nogle selvfølgelig fordi de selv
har lignende muligheder andetsteds. Nogle
fordi de ikke er til andejagt med de strabad-
ser der følger med, og endelig er der dem
der gerne ville, men ikke rigtig tør binde an
med Kytterne. Mest på grund af dets lidt
drilske terræn, om hvilket rygterne går, at
det har opslugt både mand og hund.
Dette tog vi i år til efterretning på den måde,
at vi tilbød en guidet jagttur på morgentræk
for ”nyjægere” i Kyttern sammenhæng. Når
man skal  prøve at planlægge noget sådant
kommer man på lidt af en opgave. Noget af
det første jeg prøvede på, var at fastlægge
mødetidspunkt. Da jeg selv gerne vil være
færdig med at lægge lokkere ud ca. ? time
før skydetid, så der lige kan blive ro på ter-
rænet, og tid til en kop kaffe, ja så kan man
godt blive noget træt af dem der kommer
dryssende lige før skydetid eller sågar inde i
skydetiden. Og derfor ville jeg gerne prøve
at præge dem lidt i den rigtige retning.
Valget af dag var faldet på lørdag d. 29. sep-
tember. På dette tidspunkt er der normalt
begyndt at komme lidt brunnakker på fjor-
den, og folk er endnu ikke begyndt at rende
til div. fællesjagter.
Tilsyneladende et godt valg, bare ikke i år.
Efter en uge med østlige vindretninger, og
på dagen drejet i NNØ, ved dem der kom-
mer på Kytterne godt, at det ikke lige er den
vejrudsigt der giver vand i fjorden og der-
med mulighed for gode trækoplevelser. Nå
men på med vanten, der var 11 friske jæge-
re der havde mod på at prøve kræfter med
Kytterne. Da alle var mødt, vel at mærke
alle til tiden , gennemgik vi lige området på
de omdelte kort . Der blev givet gode råd
om adgangsveje til terrænet, og lidt om hvil-
ke områder man ikke skulle vove sig ud i
når der var mørkt. Efter en parole med efter-
følgende lodtrækning om pladserne, begav

vi os i øsregnvejr ud til skjulene. Vi havde
på forhånd aftalt at mødes på P-pladsen igen
kl. 9.30 til parade. 
Jeg har igennem årene opholdt mig mange
timer på Kytterne, men jeg mindes dog ikke
at have prøvet noget lignende. Efter en mor-
gen i konstant regnvejr, til tider bare regn-
vejr, og ind imellem styrtende regnvejr,
valgte jeg allerede kl. 7.45 at pakke sam-
men. På dette tidspunkt havde jeg ikke haft
en eneste and på skudhold, og kun ganske få
inden for synsvidde. Tilbage på P-pladsen
var meldingerne desværre ret enslydende.
Kun få ænder på vingerne, og ingen på
skudhold. Kun en enkelt jæger havde haft
glæden af at en gråand havde våget sig ind i
farezonen, men den var nu sluppet med en
lettere forskrækkelse. 2 af jægerne var
udholdende, og vendte først tilbage kl. 9.15,
dog også uden ænder. På trods af manglen-
de ænder, gav de fleste dog udtryk stor til-
fredshed med initiativet, og en del havde
fået mod på selv at prøve kræfter med
Kytterne efterfølgende.
Jeg vil gerne sige tak til de friske jægere der
tog udfordringen op, og ønske dem knæk og
bræk på andejagterne der følger i de kom-
mende år.

Pbv. Brian Lichon
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