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Formanden
har ordet

Så er vi godt i gang med
bukkejagten, ja når dette
blad kommer jer i hænde
er vi faktisk halvvejs i
dette års pürchperiode.
Vi startede i St. Restrup
med at der blev nedlagt 2
bukke på premieremorge-
nen, en stor flot 6 ender
og en lidt mindre gaffel-
buk. Der blev d. 21 maj henholdsvis morgen og
aften nedlagt 2 gaffelbukke.
Den første buk blev nedlagt i Uhrehøj plantage,
d.17 maj og dette var imødeset med stor spænd-
ing, da det jo er første gang at vi har bukkejag-
ten fra starten af sæsonen. Vi håber at det bliver
en god sæson deroppe, da området i hvert fald
er perfekt til netop bukkejagt.
Da vi har en vis ekspeditionstid med at få lavet
Omegnsjægeren, har jeg ikke de sidste opdate-
ringer på bukkejagten med her, men I kan jo
altid følge med på vores hjemmeside, Brian har
forhåbentlig haft travlt med at lægge nye bille-
der af bukke ind der.
Vi har i foreningen deltaget i et møde nede i
Rold, omkring ønsker til jagttider i forbindelse
med revidering af disse. Jagttiderne revideres
hvert 4. år, og alle jagtforeninger kan komme
med ønsker til forlængelse af disse, eller even-
tuelt ønske om indførelse af jagttid på nye, eller
”gamle” arter igen.
Disse forslag indsendes til Danmarks
Jægerforbund, som så i hovedbestyrelsen afgør
hvilke af disse forslag, der skal gøres en indsats
for at få igennem. Denne behandling finder så
sted i vildtforvaltningsrådet, og ender ud som
de jagttider der kommer til at gælde fra 1 April
2010.
Vi deltager som sædvanligt i repræsentant-
skabsmødet som i år finder sted i Odense
Kongres og Kulturcenter d. 13 Juni. Dagen før
deltager jeg i et formandsmøde, samt repræsen-
tantskabsmøde i Jægernes naturfond.
Nu vil jeg håbe at I får en god månedstid med
mange gode oplevelser, både med bukkejagt og
mange andre naturoplevelser.
Til sidst vil jeg ønske jer og jeres familier en
god og forhåbentlig varm og lang sommer.

Jørgen Balser Jakobsen.



Aalborg og Omegns jagtforening har igen i
år deltaget i rågeregulering i samarbejde
med Aalborg Kommune, Aalborg
Jægerklub og Limfjordsjægerne.
På sædvanlig vis har foreningen haft mulig-
hed for dagligt at tilbyde 2 medlemmer del-
tagelse i regulering af råger. Reguleringen
begyndte sædvanen tro stort set samtidig
med bukkejagten.
Det er et ganske hyggeligt og spændende at
deltage – blot kræver det at man har mulig-
hed for at være klar kl. 08.00 på hverdage.
Der er ingen regulering på week-ends og på
helligdage.
Dagen begynder med kaffe og rundstykker
på mødestedet på parkeringspladsen ved
skydepavillionen. Det går lidt på skift hvem
der leverer rundstykker og en bitter for de
der har lyst til det. Efter at skytte Klaus
Godiksen har orienteret om de vigtige sik-
kerhedsregler og færdsel i tæt samspil med
byens borgere er der fri regulering i den
udstrækning den enkelte jæger kan lokalise-
re ungerne – oftest yderst i kronen på de
høje bøgetræer. Når der er gået et 2-3 timer
er der igen samling og der gøres tal på de
skudte råger. Det sker også, at der er råge-
kolonier på andre lokaliteter, som skal
besigtiges. Det kan undertiden blive til
mange fugle på tasken.
Naturvejlederne i Aalborg Kommune Klaus
Godiksen og Esben Buch afholder hvert år

et rågearrangement for byens borgere, hvor
også de nævnte jagtforeninger deltager. I år
var arrangementet planlagt til at skulle fore-
gå ved Jægerhuset. 
For at sikre tilstrækkeligt med fugle er der
dagen før planlagt regulering om aftenen.
De der deltager heri, er de fra bestyrelserne,
der giver en hjælpende hånd med arrange-
mentet. I år foregik reguleringen i Aalborg
øst og der blev skudt rigtig mange fugle.
Der var dog ikke flere en der kunne tilbere-
des eller som de besøgende fik med i en
pose til videre tilberedning. 
Formålet med arrangementet er at orientere
om den regulering der foregår hvert år i
Aalborg Kommune, samt at orientere om
rågens levevis og at det faktisk er en kolo-
narisk oplevelse at tilberede den.
Arrangementet i år blev suppleret med hun-
deopvisning af jagtforeningerne, knivmage-
ri mv. Der var et pænt fremmøde på dagen
selvom vi også i år var i konkurrence med
sport i tv.
Regulering af råge er forhåbentlig en årlig
tilbagevendende begivenhed og bestyrelsen
vil gerne opfordre medlemmerne til fremo-
ver at afse tid til deltagelse. Det er både
spændende og hyggeligt og ens talenter
med en salonriffel bliver prøvet godt og
grundigt af. Tænk på det til næste år.

Bestyrelsen
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Rågeregulering
og rågearrangement

Klargøring af rågebryster
før gæsterne kommer.
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I år kom vi i gang med bukkejagten fra pre-
mieredagen. Så det var selvfølgelig med
megen spænding at vi så frem til den 16. Nå
lad os lige skrue tiden lidt tilbage. Den 19.
april havde vi arbejdsdag i Uhrehøje, og
med 11 fremmødte lovede det godt for ind-
satsen. Vi havde indkøbt 4 nye stiger der
skulle opstilles, og jeg havde efter megen
granskning af kort og hukommelse fundet
frem til nogle mulige placeringer. Vi fik
samlet de 4 samlesæt, fik dem læsset og
bevægede os ud i skoven. Første hold blev
sat af sammen med en stige og skulle så
finde den optimale plads i det forudbestem-
te område. Allerede stige nr. 2 gav proble-
mer, her var bevoksningen ikke som
hukommelsen havde opsummeret, så vi
måtte finde et nyt område til den. Vi kom
videre og fik efterhånden de forskellige
hold sat i gang og kom ud i område 7 for at
skulle opsætte stigen her. 
Det viste sig dog, at der uden vores viden
allerede stod en stige kun ganske få meter
fra hvor vi havde planer om at gøre noget.
Igen måtte vi tænke i nye baner og finde en
ny placering til denne stige. 
Det meget positive ved dagens arbejde var i
høj grad, at ved samtlige pladser hvor vi
opsatte stiger var der friske fejninger inden
for 50 meter. Dette gav selvfølgelig forvent-
ningerne en ekstra tand opad, med hensyn
til premieren, for ikke at sige bukkejagten
som helhed. 
”Dagen” oprandt, og da vi alle 9 var mødt
ind, kunne lodtrækningen af områderne gå i
gang. 
Alle fik selvfølgelig ikke lige den parcel de
havde håbet på, men håbet er der jo allige-
vel, hvor mange gange har jeg ikke oplevet,
at det bestemt ikke lige det eftertragtede
område der gav buk den morgen, men
måske lige netop det der var blandt de sid-
ste udvalgte, heldigvis da for det. Med alle
de fejninger vi havde set ganske kort forin-
den havde jeg selvfølgelig sat næsen op
efter at vi kunne afholde vores egen lille
bukkepralsparade inden vi drog videre til
foreningernes bukkepral oppe ved Jæger-

huset. Sådan skulle det desværre ikke gå, da
der ikke blev skudt en eneste buk den dag.
Helt utroligt. Der var flere der så buk, men
de heldige fandt ikke chancen optimal, og al
respekt for det.
Jeg kan i skrivende stund notere mig at der
er skudt 3 bukke på området, den første blev
som I måske har set på nettet, skudt af en af
vore ungersvende Nikolaj Husted, stort til-
lykke til ham.
At have jagt i Uhrehøje, er dog ikke helt
problemfrit. Allerede dagen før premieren
blev jeg ringet op af en af anpartshaverne,
Han havde været der oppe for at kigge lidt
på området, og kunne berette, at en af de
nyopsatte stiger der stod i en parcel med
nogle høje spredte graner, nu stod op ad det
eneste opretstående træ i ”miles” omkreds.
Ja træ og træ er måske så meget sagt, da de
havde savet det af ca. 1/2 meter over stigen.
Den kunne vi så lige nå at flytte inden vi
skulle til bukkepral.

Fortsat god jagt, Brian Lichon.

Bukkejagt i
Uhrehøje Plantage
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Så blev det endelig d. 16 maj og en ny jagt
periode står for døren, vi har veloverstået
oprydningsdagene i skoven, endda med et
godt fremmøde.
Der blev på fællesmødet trukket lod om
hvem der kunne deltage i jagten den første
morgen/aften, jeg var ikke selv så heldig at
trække en af disse pladser, men var alligevel
udskrevet til at skulle til Glyngøre for at
være dommer til jysk- fyn’s mesterskaber i
judo, man kan jo kun være et sted!!
Allerede den første morgen havde jagtens
gudinde ”Diana” tilsmilet to af vores dren-
ge nemlig: Poul Jacobsen med en rigtig flot
buk i såt nr. 2 men også Thorbjørn
Kaagaard var så dygtig at han fik hans buk,
han skød en flot buk i såt nr. 7 kl. 05.18 den
første morgen.
Derefter var det et af vores nye medlem-
mers tur, Hans Lasse Christiansen fik sin
buk d. 20/5 kl. 05.25 i såt nr. 4, en rigtig
pæn gaffelbuk. Lasse havde schweiss hun-
defører Jan Nedza på og bukken blev fundet
30 m. fra skudstedet, forendt som den skul-
le og allerede d. 21/5 kl. 19.05 fik
Flemming Madsen sin buk igen i såt nr. 4 så

blev der en pause i nedlagt vildt men natur-
ligvis ikke i oplevelserne. Tirsdag den 26/5
måtte vi igen have fat i Jan Nedza i såt nr. 4
men der blev ikke fundet hverken hår eller
schweiss så dyret led ingen skade men
måske er der en ungjæger der er en smule
såret på stoltheden. Der er jo heller ikke
nogen rar oplevelse.
Og endelig den 27/5 fik Hans Jørn Sørensen
sin buk i såt nr. 7 Hans Jørn har også været
flittig, i skoven og det er jo det som skal til
”der bliver ikke skudt mange bukke hjemme
i ægtesengen men det hænder nok”
Så et stort tillykke samt knæk & Bræk, her
fra.
Her i juni skal vi have udsat 100 fasanhøner
og 10 fasan kokke, så der bliver nok en
smule uro i skoven når udsætningen løber af
staben, men vi vil forsøge at gøre det på et
tidspunkt hvor der ikke er jagt i skoven.
De flotte bukke kan ses på hjemmesiden.
PS. Jeg fik selv min buk d. 17/5 kl. 06.50 i
Milbakken ved Brønden

Med venlig hilsen
Søren Christensen

Nyt fra St. Restrup skov

En spændende aften
i vildmarkjagten tegn

Oplev eller genoplev en forrygende aften med Søren Ervig.
Vi har en aftale med Søren Ervig den 16 februar 2010,

hvor vi skal høre om vildmarks oplevelser.

Søren Ervig vil fortælle om jagt på bjørne, hvor han bla. vil fortælle
om en bjørn i verdenklasse, som han har skudt.

Han vil demonstrere sine evner, hvor han  lokker rådyr, og hjorte til.

Vi skal se spændende film sekvenser, samt flotte lysbilleder fra jagterne.

Jeg selv oplevet Søren Ervig, 2 gange før, og glæder mig til at opleve ham igen.

Der vil komme mere i Omegns jægeren.
Se også Søren Ervig hjemmeside.

www.soren-ervig.com

På bestyrelsen vegne 
Poul Jacobsen
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Stemningsbilled
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er fra bukkejagt

- pletskud i bladet...
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Foreningen har efterhånden flere traditioner
og en af dem er den lille sammenkomst der
foregår på bukkejagtens premieredag den
16. maj kl 10 i Jægerhuset. Det er også et
arrangement, som arrangeres i samarbejde
med vores to samarbejdspartnere Aalborg
jægerklub og Limfjordsjægerne.
Sædvanen tro var der mange medlemmer
fra foreningerne, der ønskede at høre hinan-
dens oplevelser den første morgen i bukke-
jagten. Det uanset om bukken var skudt
eller det alene var ligeved og næsten.
Der var ikke mindre end 13 bukke på ”para-

den” – så der skal lyde et stort til lykke til
de dygtige bukkejægere.
Jægeren og Lystfiskeren havde sponsoreret
2 gavekort til lejligheden, 1 til største buk
og 1 til lodtrækning blandt resten.
Som det i øvrigt kan ses på hjemmesiden er
der mange andre medlemmer, der senere
har ”fået bukken”. Også et til lykke til dem
og hermed også en opfordring til at I sender
beretninger/billeder til vores web-master, så
vi alle kan dele oplevelserne.

Bestyrelsen

Bukkepral

Sammen med dette blad har du modtaget et
girokort, som du skal benytte hvis du vil
drive jagt, på ænder og gæs, enten på fore-
ningens arealer ved Kytterne, eller på det
lejede område i Nørholm enge.
Prisen for jagtret på Kytterne er 200,00 kr. ,
og i Nørholm enge koster det kun 175,00,
begge priser er for hele sæsonen.
Når du har betalt jagtafgiften er der fri jagt.
Kvittering for betalt afgift, og selvfølgelig
jagttegn, skal altid medbringes ved jagt på
områderne.

Har du en kammerat der ikke er medlem i
foreningen, skal han indmeldes og betale
for medlemskab + jagtafgift.
Er der spørgsmål er du velkommen til at
kontakte mig, på. tlf. 28 40 45 42  eller på
mail knab@vip.cybercity.dk

Knæk og bræk
Benny Sørensen

kasserer

Kytterne og Nørholm enge

Aalborg og Omegns jagtforening afholder
igen i år en dag med Danmarks
Jægerforbunds skydevogn, dette bliver
Søndag d. 13 September. Der vil som sæd-
vanlig blive mulighed for at indskyde med
laserpatron, ( hvis den ikke er til reparation
som sidste år ), og prøveskydning på papir-
skiver, således at I kan se nøjagtigt hvor
jeres haglskud sidder.
Derfor medbring den type patron som du
anvender til jagtbrug, og se om den nu også
sidder så godt som du måske går og tror.

Selvfølgelig er der også mulighed for at
skyde lerduer, og dette tilmed med din egen
personlige instruktør, således at du kan få
netop den instruktion, der vil gøre at du for-
håbentlig bliver en bedre skytte med dit
haglgevær.
Tilmelding til undertegnede, hvor tid og
sted også oplyses.

Jørgen Balser Jakobsen.

Skydevogn 2009
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Når disse linier læses, er bukkejagten star-
tet, , og de første tvungne riffelprøver er vel
overstået for nogle. Lørdags den 25 april
havde vi i Aalborg, den tvungne riffelprøve,
hvor der var 22 hold a ca. 10 skytter på
hvert hold.
Vi skulle se de nye skiver i auktion, altså
den uden den hvide skive på.
Dumpeprocenten var meget høj, og jeg syn-
tes det er utrolig at nogen møder op med et
gevær, hvor der overhoved ikke, er et eneste
skud der har ramt skiven.

Dem der trænede, bestod størsteparten.
Mange nye skytter brugte formiddagen hos
de 2 jagtforeninger, der havde skydning på
banerne, til at prøve deres evner, samt lige-
ledes få justeret kikkerter og gevær ind så
det passer.
Disse skytter der trænede, var der mange
der bestod. Nogle få af dem vi så, kunne
virkelig skyde, men dumpede desværre, da
nerverne ikke kunne holde til presset.

Dem der ikke var ude at træne.
Nogle skød 6 skud samlet, så en femkrone
kunne dække alle hullerne, men alle skud-
dene sad desværre i maven på dyret.
Nogle kom med et gevær, som de lige havde
købt hos våbenhandleren, med den besked,
at det var indskudt?
Nogle kom med geværer, som ikke havde
været ude af skabet, hvorefter vi efter endt
skydning kunne se, at der var en 3 - 4 skud
der sad perfekt men 2 til 3 der sad uden for
center. Mange af disse rifler havde et for-
skæfte, der klemte på løbet.
Denne fejl er selvforstærkende når løbet bli-
ver varmt.
Nu skyder trænings og jagt ammunition
nødvendigvis ikke samme sted i center. 
der kan sagtens være 10 til 15 cm forskel på
træffebilledet. Det var der også nogen der
fandt ud af.
En ny jæger, kom med en riffel, hvor der var
monteret en kikker på, der var beregnet til dri-
vjagt. skytten kunne ikke se centret, pga. af
den ringe forstørrelse. (hvilken våbenhandler
har mon rådgivet den jæger, eller havde han
lige noget skrammel, han skulle af med).

Jeg sidder her i mit stille sind og tænker på,
at en af aspiranterne havde fået bæretilla-
delse til sit far riffel, og var ikke ude at
træne, for som faderen sagde, så var
geværet skudt ind?
Nu er der sjældent 2, der ser ens igennem
kikkerten, og derfor vil der også være 2
resultater.
De unge mand klarede det ikke, og ligeledes
kunne man jo sige, at faderen der ikke skul-
le til prøve, da han havde riffel før loven
blev vedtaget, er en af de mange som efter
min mening, skulle tvinges til en prøve.
Vi ser kun dem der skal til tvungen prøve,
og jeg må formode at dem der ikke skal, har
en ligeså dårlig træffeprocent, som dem der
skal.
Og så lige til allersidst, hvis du skal købe
riffel for første gang, og pengene måske er
små.
Køb de gængse kalibre som 6,5 x 55  - 308
eller måske 30-06. Der er ikke noget i vejen
med de andre kalibre, men prisen for
træningsammunition. er overkommeligt for
disse her 3 jeg forslår. Brug lidt flere penge
på en god kikkert, og lidt mindre på riflen.
Jeg har selv 2 rifler. Den ene en ombygget
Carl Gustav til kr. 500 og den anden en Carl
Gustav til kr. 15.000.
Jeg skyder nøjagtig lige godt, med dem
begge, men kikkerten, den gør forskellen.
Ud over den tvungne prøve havde vi også
banerne en lørdag og en mandag.
Besøgstallet er ikke så højt mere, men det
tror jeg, skyldes at der er blevet flere tilbud
til træning.

Knæk og bræk
Poul Jacobsen

Nyt fra riffeludvalget
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Jeg havde vundet retten til jagten i St.
Restrup Skov på morgen pürsch sammen
med 7 andre.
Kl. 03.45 er alle mødt på stillepladsen og
mit håb var at være 1. vælger, da jeg havde
mit favoritområde. Men nej, jeg var 7. væl-
ger, og kunne vælge mellem 8 og 2. Nå jeg
måtte vælge, og satte min brik på område
nr. 2.
Vel ankommet til stedet, hvor jeg parkerede
bilen, gik jeg nu ned mod skydetårnet, for at
indtage min plads.
Jeg havde set placeringen på et kort, men
blev lidt overrasket over, at det var så tæt på
vejen og vores p plads, hvor bilerne plejede
at holde. Mig op i tårnet, og så gøre sig klar.
Kl. var nu 04.30. Der var rimeligt kølig, men
de lange Jenslyner gjorde deres virkning.
I tårnet tog jeg bestik af området og tænkte
" hvilken idi-- har dog fundet på at placere
et tårn, så tæt ved vejen. Samtidig stod der
en bil kun 75 meter nede af vejen. Hvilken
idiot har dog parkeret der? Nå jeg blev enig
med mig selv, at da det var min egen bil,
kunne jeg jo ikke så godt brokke mig.
Hvilken buk vil komme frem, når der nu er
noget uvant i området. Det var i mit stille
sind, dømt ude på forhånd. Der var en åben
plads til højre for tårnet med vejen placeret
lige ved siden af. Hvilket dyr kunne dog
være så tåbelig at komme op på denne åbne
mark? Til højre for mig havde jeg tæt
bevoksning, hvor et hold skogæster kunne
bevæge sig rundt, uden at de kunne ses.     
Jeg sad og blev lidt enig med mig selv om,
at her skydes der ingen bukke.
Kl. var nu 05.30 og jeg overvejede meget
kraftigt at stå ned af tårnet, og bevæge mig
lidt rundt på området. På det tidspunkt tager
jeg fat i riflen for at åbne låsen, og så krav-
le ned. I samme bevægelse, ser jeg noget
rødt ude midtfor til højre. Med geværet løf-
tet halv op med piben pegende den modsat-
te vej, kunne jeg nu se at det var et dyr. Og
jeg var næsten sikker på, at jeg kunne se
noget mellem ørerne.
Hvordan kommer man nu videre, med riflen
løftet lidt op, med piben i den forkerte ret-

ning. Riflen havde jeg fat i med den forker-
te hånd og bukken stod og gloede på mig.
Det næste der sker, sker i så små bevægelser
at jeg kunne optræde i et pantomime show.
Aldrig har jeg brugt så meget tid på, at få
det hele vendt og samtidig, var jeg bange for
at bukken bevægede sig bagud, hvor der
ikke længere var kuglefang. Den stod på
kanten af en bakke med kuglefang. gik den
bare 5 meter bagud, ville der så være frit
skud ud over fædrelandet, med retning til
naboens sø. Det ville ikke være smart.
Men langt om længe fik jeg riflen i stilling,
medens bukken bare fulgte mine bevægel-
ser, i de ca. 2 minutter det gik. Jeg tænkte
mit, enten var bukken blind eller dum. Da
jeg endelig, fik riflen op kunne jeg ikke se
bukken da jeg havde briller på og kikkerten
var indstillet, til uden briller. Langt om
længe fik jeg brillerne af, men tabte dem
med det resultat, at de klirrede hele vejen
ned ad stigen Bukken stod der bare og fulg-
te med i optrinet. Hvad mon den har tænkt.
Sikkert noget i retning af,” Hva helvede har
den tåbe dog gang i deroppe”. Endelig fik
jeg hold på dyret og kunne konstatere at det
var en buk, og skuddet gik. Bukken slog
nærmest en kolbøtte, men med hjerter lig-
gende uden at sidde fast i noget inde i krop-
pen, var det begrænset, hvor mange meter
den gik. Jeg ventede 5 minutter, og uden at
der skete noget, gik jeg ned til dyret, som
var død i knaldet.
Vi havde aftalt at mødes ved savværket kl.
0800 men der var 2 timer til. Jeg gik rundt
som en løve i bur, og kunne ikke vente. Jeg
tog hjem og skrev min oplevelse ned, og nu
er der snart tid til bukkepral i Jægerhuset.

Vi ses - Poul Jacobsen

Bukken der absolut
ville skydes
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Fisketuren 2009

Årets nyjægerjagt på Kytterne finder i år
sted lørdag d. 26. september. Jeg har i år
tænkt mig at lave en del om på begivenhe-
den. Vi flytter selve jagten til at blive et
aftentræk, og dermed flytter vi også møde-
tidsspunktet. Da solen går ned kl. 19.08, og
vi gerne skulle være klar til at skyde ænder
på ca dette tidspunkt, hvis de da kommer,
mødes vi til rundvisning  kl. 16.00. Så skul-
le vi have god tid til at komme rundt på ter-
rænet og god tid til at snakke om alt hvad
hjertet skulle begære. Alle der ikke tidligere
har stiftet bekendskab med Kytterne er vel-
komne, både unge og gamle, kvinder og
mænd.
Det vil være en fortrinlig ide, hvis man til
lejligheden har fremskaffet sig minimum et
par skridtstøvler, eller allerbedst et par

waders. Har man selv lokkeænder er man
selvfølgelig velkomne til at tage dem med,
men ellers vil jeg medbringe nogle stykker
der kan lånes. Vi trækker lod og de forskel-
lige pladser, så der er lige chancer for alle.
Der forefindes 19 skydeskjul på stykket, så
det er antallet der er plads til på turen. Man
er selvfølgelig velkommen til at deltage i
rundvisningen og hoppe aftentrækket over
hvis man vil det, men sig det så lige ved til-
meldingen så jeg ikke stopper for tilmeldin-
gen inden kasserne er fyldt op. Først til
mølle først med. Tilmelding til Brian
Lichon enten på 40477418 eller på mail
lichon@post10.tele.dk

Vel mødt 
Brian

Nyjægerjagt på Kytterne

Lørdag d. 4 april, drog vi igen ud med det
gode skib Tindur fra Hanstholm, vi kom
denne gang på en lang tur ud fra land, ca. 2
timers sejlads. Dette var åbenbart ikke
nogen god ide, da der blev fanget væsentlig
færre fisk denne gang, end vi ellers har
gjort.
Dagen startede med afgang kl. 5.00, og vej-
ret viste sig bare fra den bedste side, der var
stort set havblik, og dette varede hele dagen,
lige til vi skulle sejle ind, hvor det kom til at
friske lidt mere op i vinden. Skipperne for-
talte, at der var lovet 14 sekundmeter vind
fra vest til dagen efter, og mente bestemt
ikke, at skibet ville komme af sted der.

Så på dette felt var vi rigtig heldige med
vejret, men det var nu lidt træls, at se de
andre fire både fra samme selskab, som
kom ind ca. en halv time senere end os, de
læssede den ene fyldte balje op på kajen
efter den anden, og de havde kun sejlet 45
minutter ud. Så det bliver forhåbentlig vores
tur igen til næste år.
Næste års tur bliver d. 10 april, og der er
enkelte ledige pladser tilbage endnu.

Jørgen Balser Jakobsen
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Returadresse:
Benny Sørensen
Hedeageren 24
9230 Svenstrup


