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Se artiklen inde i bladet...

Returadresse:
Benny Sørensen
Hedeageren 24
9230 Svenstrup

I can fly!!!
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Det er en “OMMER” Skydevogn 2008
Sidste år prøvede jeg med stor succes at lave
en tur til Kytterne for ” nyjægere ” forstået
på den måde, at det var ikke kun for nye
jægere, men også for ”gamle” jægere som
ikke havde stiftet bekendtskab med Kytterne
før. Kytterne er jo som før sagt et stykke
engareal hvor lidt erfaring ikke er at kimse
ad, dette være sig både i retning af hvor man
skal bevæge sig hen, men så afgjort også i
retning af hvordan man så kommer derhen.
Dette sagt med tanke for det til tider noget
ufremkommelige terræn der nu en gang fin-
des der oppe. Når jeg skriver det er en
”ommer” er det jo af flere grunde, først og
fremmest fordi det var en bragende succes
rent fremmødevis, dels fordi det var en bra-
gende fiasko med hensyn til vejret og udbyt-
tet. Vi smøger ærmerne op igen og prøver en
gang til. I år bliver det lørdag d. 27. septem-
ber. Mødestedet er p-pladsen for enden af
Kytternevej. Mødetid er 21/2 time før solop-
gang, på dette tidspunkt vil jeg  fortælle lidt
om mulighederne på arealet, samt trække
lod om de på arealet opstillede skydeskjul.
Der er i sagens natur grænser for hvor
mange der kan deltage denne morgen, så det
er med at komme ud af starthullerne og
melde sig til, da det er først til mølle-prin-
cippet. Det skal lige nævnes, at vi denne dag
ikke kræver at der er løst jagtkort til
Kytterne, idet man ikke nødvendigvis skal
købe katten i sækken. Medlemmer af fore-
ningen vil have førsteprioritet, men evt. rest-
pladser vil kunne  besættes af medlemmer
fra øvrige jagtforeninger. Sidste mulighed
for tilmelding er d. 19. sep.

Der skal gøres opmærksom på, at
Kytterne denne dag er lukket for jagt for
foreningens øvrige medlemmer indtil
middag!

Tilmelding til:
Brian Lichon tlf. 98172312

Eller mail: lichon@post10.tele.dk

Aalborg og Omegns Jagtforening vil igen i
år lave en dag med Danmarks Jægerfor-
bunds skydevogn. Det er en dag hvor du kan
få afprøvet dine skydefærdigheder, og even-
tuelt få justeret disse. Der vil være mulighed
for at skyde med laserpatron,  der vil blive
skudt på papirskiver, og der vil selvfølgelig
være mulighed for at skyde på lerduer, med
en instruktør ved din side. Alt dette kan du
opleve ved at tilmelde dig til undertegnede,
der vil komme en lille reminder i september-
nummeret af Omegnsjægeren. Denne ople-
velse vil foregå søndag d. 14. September.
Jørgen Balser Jakobsen

Fisketur 2008
Fisketuren blev i a˚r aflyst pga. da˚rligt
vejr. Det har efterfo/lgende ikke vaeret
muligt at finde en ny dato, da skibet var
optaget i alle weekender. Vi har allerede
so/rget for at fa˚ en dato i 2009, sa˚ har du
lyst, sa˚ kan du tilmelde dig til turen, hos
Peter Aaen pa˚ tlf. 9834 1434 eller 
2092 3414.
Benny
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Formanden
har ordet

Nu er det blevet tid for et
nyt nummer af Omegns-
jægeren, og bukkejagten er
godt i gang. Til de af jer
som har haft held og dyg-
tighed til at nedlægge en
buk vil jeg sige hjertelig
tillykke, og til alle vi andre
vil jeg sige, at vi må prøve at gøre det lidt bedre
således vi også kan blive tilsmilet af Diana. 
I Danmarks Jægerforbund står vi lige over for
repræsentantskabsmødet, det finder sted lørdag d.
14 Juni og Aalborg og Omegns Jagtforening er
repræsenteret ved  Benny Sørensen, Poul Jakob-
sen, og undertegnede. Der skal være valg til for-
mandsposten, hvor vi i øjeblikket har Ole Roed
Jakobsen, der har meldt sig endnu en kandidat, og
det er Bjørn Samuelsen der tidligere har været
ansat i Danmarks Jægerforbund som ungdomsvej-
leder. Bjørn Samuelsen var med rundt på kreds-
møderne, og gav en præsentation af sig selv, dette
lykkedes i mine øjne ikke særligt godt for ham, og
han vil helt sikkert ikke få min stemme. Ole Roed
Jakobsen har  gjort det ganske godt i de første 2 år
han har siddet på posten, det er perioden efter ”for-
bundssagen”, og dette har givetvis taget en del
energi at komme videre efter denne. Det er først nu
at han skal til at vise at han er den rette til at lede
Danmarks Jægerforbund, og det mener jeg at han
skal have muligheden for. Dette skal også ses i
lyset af, at det ikke er et godt signal at sende til
andre organisationer, at vi ikke kan stå sammen
om vores formand. Vi har i foreningen budt på
noget nyt jagt i Uhrehøj Plantage i Vesthimmer-
lands Kommune. Det var i offentlig udbud og
dette var vi så heldige at få, vi havde budt 90,300.
Kr. og det nærmeste bud lå ca. 6000,00 under
vores. Der vil blive lavet et konsortium i denne
jagt, noget ligesom St. Restrup. Dog er der en be-
grænsning til at der kun må være 20 anpartshave-
re på dette jagtareal. 
Vi har i vores egen bestyrelse desværre måttet
konstatere at enigheden ikke har været så stor som
jeg havde håbet, derfor må vi nu konkludere at
Finn Henriksen og Rene Andersen har fravalgt
deres tillidspost i vores bestyrelse. Taget til efter-
retning har jeg indkaldt vores 2 suppleanter, som
er Peter Østkær Jensen og Allan Caspersen, og de
indtræder nu i vores bestyrelse.
Til sidst vil jeg gerne ønske alle vore medlemmer
og deres familier en god og forhåbentlig varm
sommer.

Jørgen Balser Jakobsen.

Hundemad
fra SKYTTENs
Rene naturprodukter!

· Vi kommer overalt i 
Danmark hver uge

· Ring nærmere oplysninger 
om vore produkter, 
ekspeditionstider og priser 
på tlf. 70 26 26 78

SKYTTENs
HUNDEFODER
Luneborgvej 105A
9382 Tylstrup
www.skyttens.com

offset-digitaltryk
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Spordag
Den 26 april havde vi afsat til spordag, her-
med forstås at vi havde sendt invitationer ud
til godt 60 (siger og skriver tres) jagtfor-
eninger i det nordlige Jylland. Meningen
var at alle der havde interesse i at få
begyndt på at gå spor kunne komme, dem
der er kommet godt i gang men altid kan
bruge at gå et par spor mere, og gerne i nyt
terræn kunne komme. Dem der har styr på
det med spor og gerne vil have noget udfor-
dring måske i form af ræveslæb måske i
skov eller meget kuperet terræn kunne
komme. Og hvem kom så? Ja først og frem-
mest vil jeg da nævne at hovedparten af
dagens deltagere var kursister fra vores
dressurkursus, ikke fordi der er noget galt i
det, men vi havde nok satset på nogle flere
udefra. Ja og når vi så er ved dem udefra, så
var de fremmødte nogle der mere eller min-
dre var inviteret ved personlig henvendelse. 
Set i lyset af dette vil vi ikke ligge skjul på,

at vi syntes det er en smule skuffende at der
ikke er flere hundefolk der benytter sig af
chancen for at komme ud og prøve noget
nyt. Vi havde både  tid og terræn til væsent-
lig flere hunde. Men vi ved dog også godt at
det der med at prøve at lancere noget nyt
ikke altid er så vellykket fra starten, men vi
har ikke tabt modet, og da de deltagende
hundeførere gav udtryk for en stor tilfreds-
hed med det de blev udsat for, er vi klar til
at følge op med et nyt forsøg til næste år. Vi
skal dog også se indad, og må da erkende at
der var flere ting der kunne være lavet
anderledes end det blev, men dette tager vi
med i bagagen. Men da det nu var første
gang, var den største fejl nok at vi ikke var
ude i tilstrækkelig god tid. Specielt til at de
forskellige foreningers kontaktfolk har kun-
net nå at formidle budskabet videre ud hvor
det kan have interesse.
Brian Lichon

Rågeregulering
Igen i år har vi deltaget i Aalborg kommu-
nes regulering af råger, under ledelse af
kommunens naturvejleder Klaus Godiksen. 
Der har deltaget mange af foreningens med-
lemmer, medlemmer fra Limfjordsjægerne
og Aalborg Jægerklub til reguleringen i
Skovdalen og på Lindholm Høje. Det er en
utrolig dejlig form for ”jagt”, som vi kan
takke Klaus for at vi kan deltage i. Igen i år
kulminerede reguleringen med en aften
skydning den 26. maj, på Lindholm høje og
i Aalborg øst.  Det primære denne aften var
at skyde råger, til næste dags aften arrange-
ment på Hammerværket i Godthåb. Jeg del-
tog selv i Aalborg Øst, hvor der var rigtigt
mange råger ”hjemme”, vi skød over 400,
og med de 100 der blev skudt på Lindholm
høje, var der nu rigeligt med råger til arran-
gementet dagen efter ved Hammerværket i
Godthåb. I Godthåb var der aftenen igen-
nem flåning og grilning af råger, og rigtig

mange fik smagt denne delikatesse. Jeg kan
kun sige, at hvis ikke du har smagt et styk-
ke lunt flutes, med 2-3 råge bryster på, så se
at få det gjort, ”det er en guddommelig spi-
se”. Der var på aften også opvisning med
hunde, og Aalborg Jægerklubs blæsere, sør-
gede for musik. Et rigtigt godt arrangement
som er arrangeret af Aalborg Kommunes
Naturvejledere Klaus Godiksen og Esben
Busk  i samarbejde med de tre jagtforenin-
ger.                                   Benny Sørensen
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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 
Michael Larsen 98 38 11 79

skribenter og fotografer

Støbeform til skydepram

Klubben er kommet i besiddelse af skallerne,til støbning af skydepram, 

”Vadummodel”. Vi har den det næste års tid.

Denne kan lånes ved henvendelse til René Sørig på 40966130. 

Bedst efter 16.00.
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Uhrehøje plantage
Som I alle ved har foreningen lejet jagten i
Uhrehøje plantage. Denne udlejes på 20
anparter. hvoraf der stadig i skrivende stund
er nogle få ledige. Prisen pr. år for både buk-
kejagt, med ret til at skyde 1 buk samt 5
efterårsjagter er pr. 2008 kr. 4600. Den ene-
ste sikre måde man har til at sikre sig en
anpart til sæsonen 2009/2010 er ved at købe
en anpart til indeværende sæson, og herved

have førsteret til fornyelse af denne anpart.
Ja i teorien kan det blive eneste chance for
at komme med i jagten deroppe ved Farsø,
det er jo ikke givet der er nogen der undla-
der at forny sin anpart og derved gøre plads
til dig. Vil du have en anpart, skal du kon-
takte enten kasseren Benny Sørensen eller
Brian Lichon.
Bestyrelsen

Ra˚ger
Sidste tirsdag var en stor dag, Jo/rgen havde inviteret mig ud at spise! Det var sa˚
flot, at hans foraeldre skulle med.!! Det viste sig at maden bestod af ra˚gebryster i
flutes, og aftenen foregik  pa˚ Godtha˚b Hammervaerk. Vi kom tidligt, Jo/rgen skulle
sammen med andre jaegere som dagen forinden havde skudt ra˚gerne� fla˚ fuglene. 
Det var et rigtigt godt arrangement, det er et par charmerende fyre fra Aalborg
Kommune, som styrer slagets gang. Alle fa˚r lov at smage, og fla˚ fugle, hvis det er
det, man har lyst til. Vejret var sko/nt den aften, og blaesere fra mange foreninger
var til stede. 
De blaeste ud over so/en, det var flot med genskaer ned i so/en. 
Der var opvisning af hunde arbejde. Dog ma˚ jeg som en sidste bemaerkning sige:
Ra˚ge bryster bliver jeg aldrig vild med, indpakningen er simpelthen for grim! Jeg
mener stadig Jo/rgen skylder en aften i byen!
Gitte. 

Fisketur med M/S Tindur 4. april 2009
Vi starter kl 0500 på vores årlige tilbage-
vendende fisketur fra Hanstholm. Efter
2008 hvor turen desværre blev aflyst på
grund af for stor vindstyrke skal vi af sted
igen. Denne gang 4. april 2009 kl 0500.
Du kan tilmelde dig til Peter Aaen på mail
peter.aaen@mail.dk, på denne måde kan du
få en bekræftelse på din tilmelding og hvis
der er yderlig behov herfor, kan vi hurtigt
kontakte dig. Når du ankommer til Hanst-
holm, hvor vores båd M/S Tindur ligger, kan
du reservere den plads du ønsker på skibets
dæk ved at sætte din fiskestang fast i holde-
ren. Det du derimod ikke kan, er at reserve-
re pladser til dine kammerater, der kommer
senere. Mange af os har en ide om hvor den
bedste plads er. Dog viser det sig ofte at

bedste plads er en af de dårlige og omvendt.
Byggende på skippers erfaringer for hvor
fisken er netop nu, vælger den ansvarlige fra
bestyrelsen fiskestedet netop denne dag.
Skibet sejler normalt i op til vindstyrke 10
m/s. Da det kan være svært at vurdere vind-
styrker lokalt ude på havet kan du kontakte
mig efter kl 19 pr. telefon 98341434 eller du
kan gå ind din mail, hvor jeg vil give
besked, hvis turen aflyses på grund af vejret.
I 2008 var vi nogle der ikke tjekkede og der-
for havde smurt madpakke, havde pakket alt
fiskegrejet i bilen og næste var på vej i seng
for en kort nattesøvn før en venlig sjæl rin-
gede med nyheden.  
Knæk og bræk
Peter Aaen 

Marktræning foråret 2008
Så løb endnu et forår af stablen og vi har
brugt et par måneder på at spæne rundt i
marken, for at finde de der parhøns og fasa-
ner. Træningssæson i år strakte sig fra 1
weekend i marts til og med 2 weekend i
April. Vi havde nogle gode dage i terrænet,
hvor der blev gået til vaflerne, der var i gen-
nemsnit 8 til 12 hunde hver weekend,
mange af dem var ny, så det tegner godt for
årene frem.
Vi har i år haft ca. 1800 ha. at træne på, så
det er ikke plads vi har manglet. Jeg tror

faktisk ikke vi har været på det samme ter-
ræn to gange. Jeg vil lader billederne for-
tælle resten, da de siger det bedre end jeg
kan. Så er der vel kun at sige:
VI SES TIL NÆSTE ÅR.

PS. Sæsonen 2009 starter første søndag i
Februar.

Knæk og Bræk
Jens S. Larsen

MMiiddttvveejjsskkrriissee  ii  ttrraeaenniinnggeenn
I skrivende stund er der 3 uger til pro/ven, der bliver rigtigt ga˚et til
makronerne. hundeejerne er begyndende nervo/se for, om de er klar til
den.
Hvalpeholdet er begyndt at traene 2 gange om ugen, for at kunne
laegge la˚g pa˚ nerverne.
Det har vaeret en god saeson, der har vaeret modgang og medgang.
Vandhullet gav flere problemer, enten ville hunden ikke i, eller ville
ikke op. Ma˚ske hundene havde set gedden???
Dirigering pa˚ land har ogsa˚ vaeret en fryd, alle har knoklet, nogle med
flere forhindringer end andre, men i store traek en forno/jelse. Det er
dejligt med fremgang i traening ba˚de for hund, fo/re og ikke mindst
traener.
Ha˚ber vi fa˚r en god dag lo/rdag 7 juni til svinefesten/ afslutningen. 
Maden tilberedes af onkel Casper og faetter Jens

Hilsen de tossede hundetraenere Mon jeg 
klarer testen?

6
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Vi eftersøger personer der kunne have interesse i, at

hjælpe os hundetrænere, så vi kan være flere om job-

bet. Vi har nye muligheder og ønsker i støbeskeen, så

vil du være en del af det kontakt:  

Brian på 98172312 eller René på 40966130

Vi sørger for den fornødne viden og uddannelse af dig.

Hvis du er glad, har humor og er udadvendt overfor

andre mennesker, er det lige dig vi mangler.

Venlig hilsen 
De 5 lunefulde trænere
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Sikke en solskinsdag!
Lørdag den 7. juni havde vi reserveret til
årets store event. Der var afslutning til hun-
detræning. Der var et fantastisk vejr. Solen
skinnede fra en skøn og skyfri himmel hvor
man rigtig fornemmede den danske som-
mer, og samtidig var der ikke en vind der
rørte på sig. Ja som sagt et fortrinligt vejr, ja
altså hvis man skulle til stranden eller noget
lignende, men det vi havde tænkt os at for-
drive formiddagen med var ikke lige det der
passer bedst til den slags vejr. Som sagt
havde vi afslutning med de kære vovser og
deres førere, og i dagens anledning havde de
fleste taget en god bid af deres familie med.
Vi har jo i år haft rigtig gang i træningen, da
vi har haft noget over 20 betalende hunde til
træning. Men som det altid går, faldt der
også i år nogle fra hen af vejen. Vi havde 3
fine hold, rimeligt fordelt på hvalpe, ung-
hunde og åbenklasse, dog ingen veteraner,
men mon ikke vi har det næste år. Vi havde
allieret os med tre herre med lidt forstand på
hunde til at komme og kigge lidt på hvad de
kære hunde nu kunne præstere. Der var 16
hunde tilmeldt prøven, men på grund af
sygdom hos en og en enkelt der pludselig
var taget på ferie, var der 14 stk der mødte
op på dagen. Efter en hyggelig og selvføl-
gelig nervepirrende formiddag for hunde-
førerne, kunne vi hen af kl. 13 sætte os til et
herligt bord for at nyde en lettere frokost
som var tilberedt af et par af de kære træner-
koner, og ikke mindst af Casper og Jens, der
siden tidlig morgen havde forestået at hel-
stege en enkelt pattegris. Vi skulle selvfølge
også lige igennem selve bedømmelsen af
hundene. Her gav de tre dommere deres vel-
menende ord med på vejen, og de enkelte
fik lidt gode råd.
Vinder i hvalpeklassen blev Cani ført af
Jørgen Lauritzen, Cani fik 43 point og en
førstepræmie.
De tre øvrige i denne klasse opnåede hver
en andenpræmie.
Vinder i unghundeklassen blev Buster der

havde taget Lars Rimmen med som fører.
Buster fik 42 Point og en førstepræmie.
Nummer to blev her Balto  ført af Erik
Pedersen der fik 41 point og en anden-
præmie. I åbenklasse gik sejren i år til en
gammel kending, altså føreren, vinderen
blev Bella, og føreren var René Andersen.
Bella fik 46 point og en førstepræmie.
Nummer to i denne klasse blev Sako, der i
dagens anledning havde taget en ny fører
med, dette skyldtes at hans normale fører
Jette Christensen var blevet syg, så Sako
mødte op med Steffen Filt ved remmen, og
dette gik jo ikke helt galt. Sako opnåede 35
point, men vi tror selvfølgelig på at det var
gået lidt bedre hvis det havde været Jette der
var kommet på dagen. Nu sender vi så
Buster, Balto, Bella og Sako til Arden for at
forsvare pokalen i Rold Skov Matchen, og
hvordan dette gik, og hvordan det går i
Dorf, hvor vi selvfølgelig også vil være
repræsenteret må I vente med at finde ud af
i det næste blad. Vi vil her benytte lejlighe-
den til at lykønske vore kursister med deres
individuelle resultater, der kan jo godt være
nogle der er kommet meget længere på dette
kursus end dem der vandt, alt afhænger jo af
hvor man var da man startede. Er du forvir-
ret, læs næste afsnit til september.

De fem. (der gerne må blive til flere)

9
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