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Husk generalforsamlingen d. 8 april 2008

Returadresse:
Benny Sørensen
Hedeageren 24
9230 Svenstrup
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Skydevogn 2007
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 fortsat-
te 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. 
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Salg,  reparation og lovpligtig service
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Mindre firma
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Det er dog utroligt så hur-

tigt tiden går. Når I mod-

tager dette nummer af

Omegnsjægeren er det

forhåbentlig ved at være

forår, med masser af godt

vejr til følge.  Der er både

løgvækster, træer og buske i haven, der er ved

at springe ud, og ude i naturen gør både flyven-

de og  firebenet vildt sig klar til en ny yngle-

sæson. Vi håber at vejret vil arte sig, især for

vores fuglevildt, der ellers kan blive hårdt ramt.

Der skulle jo gerne komme noget ud af dyrenes

anstrengelser, således at vi også kan komme ud

at høste lidt af naturens overskud, når vi kom-

mer til den nye jagtsæson.

Der forestår nogle forhåbentlig spændende og

konstruktive møder i Jægerforbundet, for som I

alle ved skal der startes på nye kredsinddelinger

her d. 1 April.

Der har været opstartsmøder i de forskellige

kommuners fælles råd for jagtforeninger, i

Aalborg kommune er der 16 jagtforeninger, og

de 8 havde valgt at deltage i  det første møde,

og er alle repræsenteret i bestyrelsen af det jagt-

kommunale fællesråd.

Den første styrkeprøve på den nye jagtsæson, er

jo bukkejagten, og det kan være noget af en

prøvelse for alle jægere, og vores bedre halvdel

ikke mindst, det er mit indtryk at for lidt søvn,

måske kombineret med manglende jagtheld,

kan være en prøvelse for selv den mest tålmo-

dige samlever. Så dette skal I selvfølgelig på-

skønne. Med ønsket om en god pyrschsæson,

og gode oplevelser ude i naturen, vil jeg slutte

dette indlæg.

Jørgen Balser Jakobsen.
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Drivjagt i Polen

Vi har nu afholdt det første
møde angående turen til polen
der er nu 10 tilmeldte, hvis du
skulle have lyst til at komme
med er der 2 pladser tilbage.
Ring for nærmere oplysninger 
til Renè 25438728.

Datoer for riffelskydning i 2008

Der er i år planlagt følgende datoer til indskydning af riffel på banen i Hvorup:

Mandag 21/4 kl. 18,00 - 21,00 træning

Lørdag 26/4 kl. 09,00 - 16,00 tvungen riffelprøve kl 12,00

Lørdag 3/5 kl. 09,00 - 16,00 træning, en hel lørdag uden riffelprøve 

hvor du har god tid, vi vil prøve med forskellige mål. 

kl. ca 14,00 skyder vi på 200m.

Mandag 5/5 kl. 18,00 - 21,00 træning

Lørdag 20/9 kl. 09,00 - 16,00 tvungen riffelprøve kl 12,00

Det koster 30 kr. at indskyde gerne aftalte penge.

Husk våbentilladelse og jagttegn.

Tur til Korsholm skydearena
På Korsholm skydearena kan du skyde
inden døre med egen riffel og ammunition. 
Oplev naturtro jagtscener fra hele verden,
mens du træner dine skydefærdigheder på

både stående og løbende vildt, så du bliver
en bedre skytte. Turen er lørdag 12/04 kl
9,00 fra Jægerhuset.
Tilmelding til Renè 25438728 senest 25/03.
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Jagt igennem nettet
Jeg havde ikke noget jagt så jeg søgte noget
på en hjemme side på nettet hvor jeg skrev
max beløb på hvor meget jeg kunne betale.
der gik ca. en lille uge så kom der en mail
hvor jeg kunne leje noget for 5000 kr. pr. år
det lød til at være godt og det var ikke så
langt fra Aalborg så jeg sagde ja tak. vi
aftalte at mødes en dag hvor jeg kunne se
det og se hvor det var.som aftalt med udle-
jeren mødtes vi kl. 14 i brovst og kørte der-
fra ud på stykkerne. efter godt 2 timer
underskrev jeg kontrakt og betalte det halve.
efter ca. 2 uger kom der et brev fra udleje-
ren om at der var 3 andre med også i jagten
det stod der ikke noget om at der var andre
med i jagten, hvor der også stod at der var
trukket lod om hvad dage vi kunne gå på
bukkejagt. Men jeg fik "lov" til og komme
der op på bukkejagt som nr. 3 det vil sige 3
uger henne i bukkejagten en af dagene hvor
jeg havde været der oppe om aften gik jeg
stille og rolig ned gennem rapsmarken i et
hjulspor ned til bilen så jeg en grævling
sidde i sin hule og kikke på mig og jeg på
den.den fik øje på mig og forsvandt ned i
hulen igen. jeg kom ned til bilen hvor der
kom en lokal jæger og stoppede og spurte
og jeg havde set eller skudt noget hvor på
jeg svarede jeg ikke havde set noget men
fortalte ham om nogle der kom riddene for
enden af stykket.hvor på han svare mig at
det stykke ikke var vores jagt men hans jagt
og det var noget han havde arvet engang jeg
viste ham kontrakten og den tegning jeg
havde fået af udlejeren som viste at vi også
havde det stykke med som han ejer. jeg rin-
gede til en af de andre som var med i styk-
ket og fortalte om det hvor han kom op på
stykket samme aften med hans kontrakt
hvor der også var en tegning over det styk-
ke på. vi aftalte med ham der ejer stykket at

vi kunne komme op dagen efter så vi kan
finde en løsning på problemet. vi kom der
op dagen efter om eftermiddagen hvor vi
bliv budt på kaffe og øl og fik snakket om
det hvor vi blev enig om at kontakte udleje-
ren og snakke med ham men han var ikke til
at snakke med for han mente at stykket var
med. for han havde lejet det af en anden
som havde fortalt at det var med. vi sagde at
vi vil gerne have vores penge tilbage og
afslutte dette men det kunne vi ikke få for
han havde betalt det videre til den anden.
imens vi sad og drak kaffe kom der en
anden jæger og fortalte at der var en jæger
oppe på det samme stykke som vi "ikke"
havde. det var en af de andre som også var
med i stykket som heller ikke vidste at vi
ikke havde det.der gik nogle uger derefter
hvor vi prøvede og få vores penge tilbage
men uden held så vi kontaktede jægerfor-
bundet og politiet. men efter flere gange
hvor at vi snakker med dem fik vi af vide at
de ikke kan hjælpe os.så de penge er spildt
og vi havde været på jagt som vi ikke vidste
var noget vi havde med i lejen. men der kom
noget godt ud af det vi blev gode venner
med ham som ejer stykket. 

Med Jæger Hilsen
Johnny Jensen
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Generalforsamling
Tirsdag den 8. april 2008 kl. 19.00 i Jægerhuset ved Gigantium med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af protokol fra sidste generalforsamling.
3. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære 

generalforsamling.
4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er Benny Sørensen, Jørgen Balser 

Jakobsen, Finn Henriksen og Henrik Terp
7. Valg af suppleanter.
8. Valg af 2 revisorer.
9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalfor-
samlingens afholdelse.
Foreningen vil være vært ved en kop kaffe samt smørrebrød efter generalforsamlingen.

Flugtskydning
Aalborg og Omegns Jagtforening vil
gerne sende et flugtskydningshold
afsted til dette års kvalifikations-
skydning.
Den foregår lørdag d. 24 Maj på sky-
debanen i Flejsbog, der skydes til 40
duer, og der skal 4 mand til at
danne et hold.
Tilmelding til undertegnede senest
d. 1 Maj på mail eller pr. telefon.

Jørgen

Sporarbejde!

Aalborg og Omegns Jagtforening inviterer hermed 
til sportræningsdag for alle interesserede 

lørdag den 26. April. 
Der vil blive mulighed for at gå op til to spor pr. hund,
og der vil blive lagt spor af forskellige sværheds- gra-
der. Vi vil have mulighed for at lave spor i forskellige
terræntyper, herunder også skovspor. 
Der vil ligeledes være mulighed for at få rævespor.
Hvis du er interesseret kan du kontakte  en af følgende
for nærmere oplysninger ang. pris og mødested.
Kontaktpersoner: 

René Sørig tlf. 98172435/40966130
Brian Lichon tlf. 98172312
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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

Husk bukketræf i Jægerhuset!!!
Fredag den 16. maj kl. 10.00 invitere de tre
jagtforening i Aalborg igen til bukketræf i
Jægerhuset.
Det er en hyggelig morgen, hvor højde-
punkterne fra morgenens bukkejagt bliver
fortalt igen og igen. Sidste år var der ikke så
mange bukke på paraden så der er selvføl-
gelig plads til mange flere. Selv om du ikke

har skudt en buk den første morgen, er alle
medlemmer af de tre foreninger meget vel-
kommen alligevel og ta´ bare en jagtkam-
merat med. Foreningerne er vært med kaffe
og rundstykker.

Henrik Terp

Krage og skadepokal
Husk at krage og skadeben skal afleveres til
undertegnede inden d. 1 April for at deltage
i konkurrencen, om at få tildelt Krage/skad-

epokalen 2008. Der vil være præmier i form
af patroner til de 3, der afleverer flest ben
Jørgen

JAGT & FISKERI messe
i Odense congress center.

AOJ har lejet en bus til jagt messen
i Odense 29/3 vi kører kl 8,00
fra jægerhuset ved Gigantium. 

Prisen er 200kr for bus og indgang.
Tilmelding til Renè 25438728.

J.K.F. (jagtforeningernes kommunale fællesråd)

Under denne titel er der oprettet en sammenslutning af de 16 jagtforeninger i den nye
Aalborg Kommune, der er godt nok en jagtforening mere i Tylstrup, men de har valgt at
tilhøre sammenslutningen i Brønderslev kommune.
Undertegnede blev valgt som formand for sammenslutningen, og der er mulighed for at
hver jagtforening kan få en repræsentant i bestyrelsen.
Der var mødt 8 jagtforeninger op til det såkaldte opstartsmøde, der blev holdt 
d. 15 Januar i Jægerhuset.
Benny Sørensen blev valgt til bestyrelsen fra vores forening.
Hvad og hvordan dette nye forum skal fungere vil blive nærmere defineret når vi har
fået holdt alle de nye kredsmøder, og fået sammensat en ny hovedbestyrelse.
Vi har i J.K.F. holdt et konstituerende møde for at fordele de 
forskellige poster, næstformand er Poul Ernst Rasmussen fra
Aalborg Jægerklub, sekretær er Hans Topholm 
fra Limfjordsjægerne, og repræsentanten til 
det grønne råd er Erik Nielsen fra Mou 
Jagtforening. Det kan sikkert blive et spændende 
forum, med muligheder for på sigt at lave nogle 
arrangementer mellem alle jagtforeningerne i 
kommunen, men det vil vise sig , når vi kommer igang 
med arbejdet.

Jørgen.  
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Råger ved Hammerværket
Sædvanen tro, startede vi lydighedstræningen  første lørdag i marts, og marktræ-
ningen første søndag i marts. Efterfølgende vil der blive marktræning på de efter-
følgende søndage, indtil Jens syntes det er tid at stoppe. Kunne du have lyst til at
deltage, er du velkommen til at kontakte Jens på tlf. 23381642 / 96893084.
Lydigheds/apporteringskurset fortsætter på lørdage her i marts, og går så over til at
blive tirsdag aften resten af sæsonen indtil først i juni. Så du kan sagtens nå at være
med endnu. Kom ud af busken og få pudset vovsen lidt af, vi har i skrivende stund
tilmeldt små 30 hunde, men jo flere jo bedre. Vil du høre mere, kan du kontakte
enten René Sørig på tlf. 40966130 eller 98172435.

Håber at se jer
De 5 hundetrænere

Hundetræning
Tirsdag 27. maj kl. 19.00 ved Godthåb
Hammerværk, Zinckvej 1 i Godthåb.
I samarbejde med Aalborg Kommune, Park
& Natur, Godthåb Hammerværk, Aalborg
Jægerklub, Limfjordsjægerne og Aalborg
og Omegns Jagtforening.
Netop i området ved Godthåb Hammerværk
findes der flere rågekolonier. For alle inter-
esserede afholder vi derfor et spændende
aftenarrangement, med fokus på rågeregule-
ring og den nyeste viden om rågen som
både nytte og skadefugl. 
Desuden tilberedes der friske smagsprøver
på nyregulerede lokale rågeunger. 
Hele aftenen bliver det også muligt at ople-
ve Hammerværkets udstilling samt maski-
ner ogvandkraftanlæg i drift.

Michael Larsen

9

Rågejagt
I lighed med sidste år har foreningen af Aalborg Kommune,
Park og natur, v/Klaus Godiksen fået mulighed for at stille med
2 jægere til regulering af råger.
Interesserede kan henvende sig til undertegnede Benny
Sørensen, hvorefter jeg vil fordele dagene.
Reguleringen afholdes på hverdage med start kl. 08.00. 
Reguleringen forventes at begynde omkring den 
16. maj 2008.
Såfremt du har spørgsmål til den praktiske 
regulering er du velkommen til at ringe til mig.

Benny Sørensen

Mandag d. 3 Marts var der opstartsmo/de i den nye kreds 1, som
daekker hele nordjylland, det vil sige 11 kommuner.
Der skulle vaelges en kredsbestyrelse pa˚ 10 personer, en fra hver
kommune, men Laeso/ havde valgt at laegge sig ind under
Frederikshavn kommune, og sa˚ledes kunne kabalen ga˚ op, uden at
der skulle til at vaere afstemning.
Undertegnede repraesenterer Aalborg kommune, og det bliver
spaendende at se hvordan alt det nye kommer til at fungere, men
det ved vi meget mere om, na˚r der er ga˚et nogen tid.
Valgt til hovedbestyrelsen blev vores nuvaerende hovedbestyrel-
sesmedlem  Martin Andersen, uden modkandidater.
Vores nye kredsformand blev Leif Bach fra Hjallerup, efter kam-
pvalg, hvor ogsa˚ Per Henriksen fra  Sto/vring stillede op.
Dette var en lille kort orientering om opstartsmo/det, der er flere
oplysninger pa˚ Danmarks Jaegerforbunds hjemmeside.

Jo/rgen Balser Jakobsen

Opstartsmøde i den nye kreds 1.
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