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Formanden
har ordet
Så er vi igen lige gået
ud af en jagtsæson,
håber alle har haft held
ud af den.
Nu fra 1 April får vi jo
igen en ny bestemmel-
se omkring jagttiderne,
de næste 2 år blev det
jo så, hvilket betyder at
der skal laves nye
bestemmelser igen i 2013.
Der er flere ændringer som I skal huske at
nærlæse inden I går den næste sæson i
møde.
Blandt andet får vi på vores nye areal oppe
på Ørnefennerne noget større mulighed for
at skyde et stykke kronvildt, idet både
kalve, hinder og hjort får en jagttid fra 1
November til 31 Januar, og dette giver jo
en del flere muligheder for lidt jagtheld.
Alt dette kan I læse meget mere om Pouls
artikel andet sted i bladet.
På de øvrige jagtarealer vi har i foreningen
er der også flere som har haft held med
sæsonen, måske især i St. Restrup, som er
rigtig god netop i disse år efter den store
stormfældning.
Inden længe står bukkejagten igen for
døren, med alt hvad dette fører med sig, for
lidt søvn og så videre.
Inden I går ud efter bukken vil jeg opfordre
alle til lige at komme en tur forbi riffelba-
nen, for at få jeres riffel indskudt.
Der er masser af muligheder i Hvorup, idet
både vi selv, Limfjordsjægerne samt
Aabybro jagtforening afholder indskyd-
ning, og vi er velkomne på alle disse dage.
Lidt tidligt ganske vidst, vil jeg ønske jer
alle held og lykke med bukkejagten.
Jeg vil gerne slutte af med at ønske jer og
jeres familier et godt forår.

Jørgen Balser Jakobsen.
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Vi startede 2010-2011 sæsonen med 9 nye
anpartshavere så der var pænt besøg da vi
havde vores rundvisning i skoven inden
bukkejagten.
Arbejdsdagen forløb planmæssig med 17
deltager om søndagen og 14 om mandagen,
vi fik tilskud fra Aalborg kommune i form
af container og 500 kr. til forplejning så vi
havde et par gode dage.    
D. 16/5 2010 kl.05.01 og igen kl. 06.20
samt kl. 19.45 den 17/5 buk i 7 d. 19/5 buk
i område 4 den 20/5 buk i område 1, den
23/5 buk i område 4, den 26/5 buk i område
7, den 3/6 buk i område 1 og den 9/7 buk i
område 7 og endelig fik vi også buk på
vores første fællesjagt d. 2/10 så 10 bukke
er det blevet til i år, ? del af vores anparts-
havere har skudt buk i år.
Der var lidt diskussion i jagt kredse om
hvorvidt den hårde vinter har haft indflydel-
se på hjortevildtet, men der er ikke noget
der tyder på at området St. Restrup er hårdt
ramt af falddyr. 
Vi har udsat 110 fasaner i juni måned ”100
høner og 10 kokke” Ernst havde sørget for

vand og foder i tønderne, han var også selv
tilstede ved udsætningen, tak for det Ernst. 
På vores første jagt blev det til 2 lam, 1 rå
og 1 buk, 1 sneppe samt 2 fasankokke, en
dejlig dag med en god stemning!! Næste
jagt 1 sneppe, en buk, en rå, ræv kok og så
6 snepper, en lam, 2 ræv, kok, due ja vi kom
op på 19 dyr i år, ikke så mange snepper
som vi plejer men det skyldes nok at vi tid-
ligt fik sne og frost.    
Vi måtte desværre igen i år aflyse en jagt
pga. sne det var jagten d. 27. december som
ellers skulle have været med grønlangkål og
medister, nå det blev jo jul alligevel.
Efter forhandlinger med skovejer Helge her
vi nu tilladelse til at anvende stålhagl i sko-
ven men vores ønske om en kontrakt fik vi
ikke opfyldt, da Helge stadig har plan om
salg.
Det var alt for denne gang, tak for en god
jagt år og på gensyn i år 2011.
God vind til jer alle, vi ses i skoven.

Søren Christensen

St. Restrup skov 2010-11

Krage eller skadefælde?
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Nu er dagene lagt fast, for jagten på
Ørnefennerne.
Der vil blive i alt 6 fællesjagter fordelt på
følgende dage.

2011
Lørdag den 29. oktober kl. 09:00
Søndag den 13. november kl. 09:00
Søndag den 27. november kl. 09:00
Lørdag den 17. december kl.09:00

2012
Lørdag den 14. januar kl. 09:00
Søndag den 29. januar kl.09:00

Jagterne vil blive ledet af bestyrelsen.
Prisen for en jagtdag er kr. 250,00
Hvis du har lyst til at deltage på alle jagter-
ne, kan du købe alle 6 jagter til en pris af kr.
1250,00.
Her kan du spare kr. 250,00. Her skal belø-
bet være indbetalt senest 8 dage før den
første jagt.
Du har lov til at invitere en gæst med, hvis
du selv deltager, til en pris af kr. 250,00 pr
gæst.
For at deltage i jagten, skal der være indbe-
talt for jagten 8 dage før den afholdes.
Al tilmelding skal foretages på mail, eller
sms. Bemærk at tilbuddet på jagten, ikke er
et klippekort og er personligt, for den jæger
der har betalt for jagten.
På den pågældende jagtdag, vil vi trække
lod, om en jagtdag i en stige, på en allerede
fastlagt dato, (kun hverdage og ikke week-
ender) Der må der både skydes,
kronvildt/hind/kalv. 
Det du har vundet er retten til en stige for en
dag, men vildtet skal der betales for. 
Lodtrækningen vil kun være for de med-
lemmer som har forudbetalt for jagten. 
Hvis du melder dig til senere end 8 dage og
pengene først bliver betalt på dagen, vil du
ikke kunne deltage i lodtrækningen.
Din tilmelding vil være bindende, uanset
om du får forfald.  
Der vil være muligt at bestille en stige til
kronvildtjagten, og ansøgning til disse dage
kan indsendes allerede nu, men der vil være
lodtrækning mellem de indsendte ønsker

15. august. Efter 15. august kan man bestil-
le og få tildelt en stige hvis den er ledig den
ønskede dag.
Prisen for en hjort/hind og kalv er kr. 25,-
pr. kg + 100 pr tak, hjorten har på hovedet.
Der vil også være mulighed for at skyde
råvildt på disse jagter, når jagtloven tillader
dette, og her er prisen for et dyr kr. 500,-
uanset størrelsen.
Der må kun skydes til et rådyr/hjort pr.
jæger. Pr. dag. Skydes der til rådyr er chan-
cen for kronvildt forspildt. 
Dagene for jagt i stigerne er følgende med
forbehold for ændringer, hvis og når der er
skudt vildt nok på stykket. 
1/11 - 3/11 - 5/11 - 6/11 - 15/11 - 17/11 -
19/11 - 20/11 - 29/11 - 1/12 - 3/12 - 4/12 -
6/12 - 8/12 - 10/12 - 11/12 - 18/12 - 20/12 -
22/12 - 27/12 - 29/12 - 31/12 - 1/1 - 3/1 - 5/1
- 7/1 - 8/1 - 15/1 - 17/1 - 19/1 - 21/1 - 22/1.
Alt skudt vildt skal rapporteres til mig.  Alt
skudt vildt der ikke ligger på stedet, skal
eftersøges af en Schweiss hund. Skudt vildt
skal fotograferes og mailes til undertegne-
de.
Når der er skudt til rådyr/hjort, uanset om
der ligger der eller ej, skal den eftersøges.
Uanset om den bliver fundet eller ej er din

chance ovre for den dag. 

Ansvarshavende Ørnefennerne
Poul Jacobsen

Ørnefennerne
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Generalforsamling
tirsdag den 12. april 2011 kl. 19.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af protokol

3. Beretning om foreningens virke

4. Fremlæggelse af regnskab

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er: Brian Lichon, modtager genvalg

Poul Jacobsen, modtager genvalg
Søren Christensen, modtager genvalg

7. Valg af 2 supleanter

8. Valg af 2 revisorer

9. Eventuelt

Onsdag den 11 maj vil der være mulighed for at komme til Brønderslev og se
Landbo Nord forsøgsgård. Tilbuddet er noget der er kommet ind efter bladet deadli-
ne, så der kan ikke siges ret meget om dette her endnu.
Hold øje med hjemmesiden samt bladet ”JÆGER” 1 maj, her vil der blive skrevet
noget mere om arrangementet. Det vil være fra kl. 1900 til 2100
Evt. spørgsmål kan stilles til Jørgen Balser Jakobsen.

Poul



Årets første klubaften

Den 11 januar havde vi årets første klubaf-
ten. Titlen på denne aften var ”Kom med din
buk”.
Vi har før haft en sådan aften, og det er også
en aften som vi vil vende tilbage med. Jeg
er ked af endnu en gang at måtte konstatere,
at selv om folk råber op om manglende ini-
tiativ fra bestyrelsens side, glemmer selv

samme folk at bakke op om de klubaftener
vi afholder. Jeg ved godt man kan være for-
hindret en enkelt aften, men man kan da
ikke være det til alle vore klubaftener. Det
er måske ikke de rigtige emner vi tager op,
men hvad det angår, har vi nu altid taget
mod forslag med kyshånd. Nå det var lige
lidt galle som var indeklemt.

8
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“kom med din buk”
Tilbage til vores klubaften. Vi var som I nok
har kunnet fornemme ikke overvældende
mange, men det gjorde nu ikke vores aften
ringere. Der var et bredt udvalg af bukke,
med meget varierende udformning af
opsats, og her tænker jeg ikke kun på antal
takker, men også udlæg, farve og feks.
Perler. Dette gav selvfølgelig inspiration til
en meningsudveksling vedr. dette, og vi fik
en god debat. Som I kan se på billederne, er
der plads til mange flere bukke på næste års
”kom med din buk” aften. Jeg må desværre
med megen skam krybe til bekendelse, Det
drejer sig om den ene vinder af aftenens

konkurrence. Vi havde selvfølgelig håbet på
et stort fremmøde, så vi kunne have uddelt
de meget fine præmier bredt, dette blev ikke
tilfældet. De tre af kategorierne blev vundet
af Michael Sølvberg, så det nytter jo noget
at deltage, men navnet på vinderen i den
sidste kategori glemte jeg desværre at få på
aftenen, og da det ikke lige er en af dem vi
plejer at se, er det jo endnu mere ærgerligt.
Men herfra skal der endnu engang lyde et
tillykke, og kom igen til næste år.

Brian Lichon
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Vi binder enderne sammen 
og fastholder den røde tråd 
i din virksomheds tryksager 
og markedsføringsmateriale.

Kontakt os for et uforpligtende møde 
Tlf.: 7022 4142 - www.solografisk.dk

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

mad med mere

Slagter Ole
Skrågade 5 - 9400 Nørresundby - Tlf. 98 17 28 37
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Tiden går og klokken slår. Ja vi må sande, at
der nu igen er gået en sæson. Når jeg vender
blikket tilbage for at betragte den forgangne
sæson er det blandede følelser der kommer
frem. Når jeg siger blandede følelser, dæk-
ker dette både udbytte og jagtlige oplevel-
ser. Jeg gik ind til bukkejagten med store
forventninger, især efter sidste års bragende
succes men også med erindringer om de
mange stykker råvildt vi havde set i efter-
året 2009. Det gik ikke som forventet, vi fik
skudt 3 bukke. Dette kan selvfølgelig også
skyldes for ringe fremmøde af anpartsha-
verne, men lad det nu ligge. Efteråret blev
desværre heller ikke lige hvad jeg havde
håbet på. Jeg fornemmede jo, at vi efterhån-
den havde nogenlunde styr på, hvor vi skul-
le finde råvildtet, men til trods for dette lyk-
kedes det desværre ikke at få et passende
antal på parade. Vi måtte pludselig ikke
mere skyde harer i vort område, dette tager
jo også lidt af charmen af en jagt. Vinteren
kom tidligt i den forgangne sæson, hvilket
jo fik stor indflydelse på antallet af snepper
vi oplevede på vore jagter, hvorfor vi heller
ikke på denne front kunne præstere pæne
parader. Så alt i alt, er det ikke sidste års
afskydningstal der bærer lysten til at
komme af sted til Uhrehøje op på det stade
den er. Næ, det er alligevel nok det enormt
skønne sammenhold og gode hygge
anpartshaverne imellem der gør det til en
god oplevelse. Et par andre ting som des-
værre trækker ned på stemningsbilledet, er
først og fremmest vor brug af sweisshund.
Vi havde brug for hund til eftersøgninger på
3 af vore jagter. Ikke fordi jeg på nogen
måde vil laste skytterne, men vi havde bare
ikke det fornødne held til at de bare ville
trille på stedet disse gange. Vi har sammen-
lagt fået eftersøgt 5 dyr. Et dyr blev fundet,
og ud af de resterende 4 ved vi med sikker-
hed 2 er truffet, men eftersøgningerne gav
desværre ikke de forventede resultat. De
sidste to kan derimod nok kategoriseres
som kontroleftersøgninger, da der ikke blev
fundet noget som kunne bekræfte at de var

ramt. Ud over dette har vi måttet konstatere,
at når det drejer sig om planlægning af jag-
terne, skal sikkerheden, sikkerheden og sik-
kerheden tages som nogle af de vigtigste
punkter af alle. Ikke fordi vi havde nogen
form for legemedesbeskadigelse, men
måske nogle skamferede følelser, og røde
ører. Efterfølgende kan alle se hvad der gik
galt i denne hændelse, men som vi måske
mange af os har oplevet, kan vi efter afvik-
lingen af en såt, godt se noget måske ikke
lige var helt tilsigtet, og at der måske godt
var noget som kunne være gået galt, hvis
uheldet var ude. Det var så en af disse hæn-
delser vi var udsat for. Det kunne lige så
godt have gået godt. Nu ville skæbnen så
bare, at der kom et stykke råvildt ud af såten
lige på et hjørne. Ligeledes ville skæbnen at
det var vinter og derfor is og sne på den
benyttede skovvej. Og for at det så ikke skal
være løgn, ville skæbnen og at rådyret ikke
kunne bevare fodfæstet i det øjeblik skytten
afgiver sit skud. Om det var dette der gjor-
de at dyret slap fra hændelsen med livet i
behold, skal jeg lade være usagt, men det
var i hvert fald dette der gjorde udfaldet af
et ret bagskud til en skoda fabia, som, set i
bagspejlet, måske nok ikke lige burde have
stået der hvor den stod. Hvad kan vi så lære
af dette. Bilister tag jer i agt for hvor I par-
kerer. Brave jægersfolk tag nøje bestik af
hvor der evt. er ting og sager som gør afgi-
velse af skud umulige i denne retning. Tag
denne lille notits med i baghovedet, næste
gang I skal på jagt. Kan den være med til at
undgå bare en uheldig jagthændelse, har
den jo ikke været helt spildt. 

Tak for året som gik
Brian

Uhrehøje Plantage
årgang 2010
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Når I læser disse linier er vi så småt kom-
met i gang med dette års kursus. Vi startede
første lørdag i marts, og skal have 4 lør-
dagstræninger med mødetid kl. 10. Derefter
går vi i takt med sommertidens kommen
over til at træne tirsdag aften kl. 19.00. Vi
har igen i år været så heldige at have hunde
til 3 hold. Vi har et hvalpehold, hvor du kan
komme med din hvalp så snart du stort set
har fået den hentet. Vi har et unghundehold,
hvor hunde under 24 måneder hører til,
samt hunde der på trods af alder endnu ikke
har fået lært de fornødne grunddiscipliner.
Sidst men ikke mindst har vi vores combi-
hold. Dette er for hunde over 24 måneder,
og dækker derfor også dem som på grund af
præmieringer måtte være tvangsoprykket i
veteranklassen. 
På hvalpeholdet vil man som udgangspunkt
koncentrere sig om socialisering af hunde-
ne, men så sandelig også begynde på de ind-
ledende øvelser til grunddressuren for
lydighed.
På unghundeholdet er der ingen kære mor.
Her skal vi gennem hele programmet lige
fra hjemkald over sit og dæk til apportering
af såvel dummy som due og kanin. Alle
disse øvelser som skal sidde på rygraden, er
forudsætningen for at man kan få fuld
udbytte af de følgende år på holdet et num-
mer længere oppe. Der vil selvfølgelig være
hunde som evt. er ”2. års” unghunde. Dette

vil vi selvfølgelig tage højde for i valget af
øvelser, da man hele tiden skal have øvelser
der ligger lige på grænsen af hvad hunden
kan klare for at få en sund udvikling af din
bedste ven. Hvis evnerne og tiden tillader
det, vil vi evt. også komme lidt ind på diri-
gering som kan være ganske uundværlig.
På åbenklasseholdet er grundøvelserne jo
stort set de samme som på unghundeholdet,
bare udført under vanskeligere forhold. Her
vil der desuden blive gjort noget mere ud af
sværere apporteringer, ligesom dirigerings-
opgaverne udvides betydeligt. Herudover
trænes der også ”slæb”. Dette kan alt efter
evner og lyst besværliggøres til det uendeli-
ge.
Som rosinen i pølseenden, holder vi som
vanligt en afslutning med fremmede dom-
mere, som vil give jer gode råd om jeres
videre træning, og afsluttes med fællesspis-
ning.
Så som I kan høre vil der være masser af
udfordringer til jer som hundeførere, men
så sandelig også til jeres bedste ven. Mød
talstærkt op og vær med til at gøre hunde-
træningen til en stor oplevelse for såvel
jeres medkursister, men også for os hunde-
trænere.
Alt dette, kvalificerede trænere - vildt til
apportering - socialt samvær - kommentarer
fra dygtige dommere samt bespisning, kan I
få for den sølle pris af  kr. 450.

Lydighed og apportering



Bukkepral i
jægerhuset
den 16. maj 2011 kl. 10.00

Igen i år er der mulighed for at mødes
til hyggeligt samvær, med gode histori-
er og oplevelser fra den nordjyske mor-
gen.
Tag din buk med og fortæl om dine
oplevelser eller kom og hør andres
historier, du er velkommen, også uden
buk.

Knæk og Bræk.
AOJ.
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RævegraveGrav-let Rævesnu..... hurtig
nedgravning af rævegrave i lukkede
plastdrænrør.
Ø 200mm - 20 meter pr. rulle.

Generalforsamling
12. april 2011
Der afholdes generalforsamling
tirsdag d. 12 april kl. 19,00 i Jæger-
huset, foreningen er som sædvanligt
vært ved en kop kaffe og brød, og
måske en øl eller vand.
Forslag som ønskes behandlet på gene-
ralforsamlingen skal være
formanden i hænde senest en uge før
generalforsamlingen.

Jørgen Balser Jakobsen 

Fisketur
2011
Fisketuren 2011 bliver sejlet fra
Hirtshals, som vi allerede har annonce-
ret.
Vi havde lejet skibet Fyrholm, men da
skipperen flytter Fyrholm til Hvide
Sande d. 1 april, mente vi at det nok
blev lidt for langt at køre.
Vi blev tilbudt et andet skib som hedder
Mille, og dette har vi taget imod.
Vi skal sejle ud kl. 4,00 og kommer ind
igen kl. 16,00, altså en 12 timers tur.
Der er fri kaffe ombord, så dette behø-
ver I ikke at medbringe selv.
Skibet Mille har plads til  23 fiskere, og
netop nu
er der 3 ledige pladser, så skynd jer at
melde ind
hvis I skulle have lyst til en dag på
havet.

Jørgen Balser Jakobsen
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Riffelskydning
Følgende dage er der skydning på Lindholm
høje i Hvorup, på militærets skydebaner.
Prisen er i år sat til kr. 40 pr. skydning.
Kun nu tidligt, da vi har erfaring med at der er
mange der møder sent, og vil så få svært ved
at nå indskydningen, uden stress.

Mandag den 2. maj kl. 18:00 til 21:00

Mandag den 9. maj kl. 18:00 til 21:00

Lørdag den 14. maj kl. 09:00 til 12:00

Husk Våbentilladelse,
medlemkort til
Danmarks jægerforbund,
samt høreværn.

Der er tvungen riffelprøve, lørdag den 30.
april, og igen den 24. september. 

Her er banerne fortrinsvis, for de skytter der
skal til prøve. Andre skytter er også velkom-
men, men her vil tiden kun være til at kontrol-
skyde jeres riffel. 

Prøven starter kl. 12:00 og vi vil være færdige
med at træne kl. 11:30 da banen skal stilles
om.

På udvalgets vegne 
Poul Jacobsen

Igen i år, har vi som forening fået mulighe-
den for at deltage i Aalborg Kommunes
regulering af rågeunger.
Reguleringen foregår under ledelse af
Aalborg kommunes, naturvejleder Klaus
Godiksen. 
Reguleringen foregår på hverdage fra klok-
ken 08.00 – 12.00, fra midt i maj, og 2-3
uger frem.
For at du kan komme med på reguleringen,
skal du tilmeld dig til undertegnede, senest
den 15. april.

Hvis ikke du er tilmeldt, og ikke står på den
deltagerliste, som jeg skal afleveres til
Aalborg kommune, vil du ikke kunne delta-
ge i reguleringen.
Ring og meld dig til, da deltagerne findes
efter først til mølle princippet.

PBV. Benny Sørensen
Tlf. 2840 4542

Regulering af råger
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Returadresse:
Benny Sørensen
Hedeageren 24
9230 Svenstrup


