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Kito havde en travl dag med rågerne
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Formanden
har ordet
Så er vi alle kommet i
gang med bukkejagten,
nogle med bedre held
end andre, men det er
jo stadig en lang sæson
vi har foran os, så med
en ihærdig indsats vil
det givetvis lykkes at
nedlægge en buk for
langt de fleste af os.
Jeg var selv heldig at nedlægge en lille gaf-
felbuk den første morgen, dette var min
første buk med riflen, men som flere
”gode” jagtkammerater tit har sagt til mig,
så kommer bukkene ikke ind til sofabordet
eller sengekanten, nej der skal ydes en ind-
sats, og heri har de jo helt ret.
Ellers er sæsonen kommet lidt trægt i gang,
både i St. Restrup og i Uhrehøj, men der er
dog skudt bukke begge steder.
Vi står lige for at skulle deltage i
Jægerforbundets repræsentantskabsmøde,
her d. 18 Juni, og vi deltager i år med Brian
Lichon, Benny Sørensen, samt undertegne-
de.
Jeg har fået en henvendelse fra dem som
vedligeholder skydekasserne og stierne
oppe på Kytterne, der er lavet en del hær-
værk på kasserne.
Nogle er der skudt ned i, måske ved et
uheld, andre er der brugt fyrfadslys på kan-
terne af, og dette har medført at der er gået
ild i et par stykker af disse kasser.
De spande som er i hver kasse til at øse
vand op med, har også fået et skud hagl.
Dette kan altså godt gøres bedre, således at
det ikke skal være nødvendigt at lave nye
kasser hvert år, dels er det træls for de har
påtaget sig denne opgave frivilligt, og dels
er det en unødvendig udgift for vores for-
ening.
Håber ikke dette lød alt for surt.
Til sidst vil jeg ønske alle vore medlemmer
og deres familier en god og forhåbentlig
varm og lang sommer.
Knæk og bræk med resten af bukke sæso-
nen.

Jørgen Balser Jakobsen.
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Mandag d. 16 Maj er jo en stor dag for alle
os jægere, vi går og glæder os til bukkepre-
mieren i lang tid inden.
Vi tjekker vejrudsigterne i lang tid inden,
man kan jo aldrig vide med det danske vejr.
Endelig kommer dagen, og vi står op før en
vis mand får sko på ( i hvert fald ifølge
vores piger ), men alt skal jo pakkes og kon-
trolleres en ekstra gang inden  man drager
af sted, det er jo kedeligt at stå og mangle sit
bundstykke for eksempel.
Efter sådan en premieremorgen er det jo
efterhånden blevet en tradition at vi alle
mødes i Jægerhuset, for lige at se, og høre
hvad de andre har bedrevet.

I de fleste tilfælde får vi jo også en god
historie, eller undskyldning for hvorfor det
måske ikke lige lykkedes i dag.
Denne mandag var der ca. 40 til 45 jægere
som samledes ved huset, men der kom des-
værre kun 2 bukke, så det kunne tyde på at
de ikke ville ud i det fri denne morgen.
Efter en kop kaffe, eller en øl var det heref-
ter tid at køre hjem, og forsøge at indhente
lidt af den forsømte søvn fra om morgenen.

Jørgen Balser Jakobsen

Jægere i samtale om hvordan bukkejagten er gået i år.
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De 2 dygtige og eneste bukkejægere den 16. maj, til morgen bukkepral.
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Foreningen lejede i 2010 jagten på Vestre
Ørnefenner i Store Vildmose. Det drejer sig
om et 241 ha stort afgræsningsareal, med
gode læbælter af forskellig beskaffenhed
mellem de enkelte fenner. Jagterne for
2011/12er nu lagt fast. det drejer sig om 6
fællesjagter, og 32 fastlagte dage med
mulighed for at købe jagtretten fra en sky-
destige. Fællesjagterne bliver på følgende
dage.

2011
Lørdag den 29. oktober
Søndag den 13. november
Søndag den 27. november
Lørdag den 17. december

2012
Lørdag den 14. januar
Søndag den 29. januar

Alle dage startes der kl. 09.00. Man mødes
på Blokhusvej umiddelbart vest for rund-
kørslen ved Manna Mosevej. Prisen for en
jagtdag udgør kr. 250.- Der er dog mulighed
for at købe alle 6 jagter til en pris på kun kr.
1250, hvis beløbet indbetales senest den 21.
oktober. Købet er personligt, og kan ikke
deles. Ved køb af enkeltjagter, skal beløbet
være indbetalt senest 8 dage før jagten.
Herudover kan man tilmelde sig en jagt og
betale på dagen, hvis der er plads. Blandt de
forudbetalende deltagere, trækkes der på
dagen lod om en plads i en af skydestigerne
på nogle forudbestemte hverdage. Man vin-
der pladsen i skydestigen, men skal betale
for evt. skudt vildt. Der er ligeledes mulig-
hed for at tage en gæst med på jagterne,
dette koster ligeledes kr. 250. 
Al tilmelding skal foregå på sms eller mail
til Poul Jacobsen. Se kontaktmuligheder
under menupunktet "Om foreningen" og så
under ”bestyrelsen”. Din tilmelding vil
være bindende, uanset at du måtte få forfald
på dagen. Ud over fællesjagterne, vil der
som tidligere nævnt, være mulighed for at
bestille en skydestige for en dag. Dette
koster lige som de øvrige jagter kr. 250.- 
Du kan allerede nu ansøge om at få en stige
en pågældende dag. Du indgår herefter i

lodtrækningen blandt de indkomne til den
pågældende dag. Denne lodtrækning foreta-
ges den 15. august. Efter 15. august kan du
bestille og få tildelt en stige hvis den er
ledig den pågældende dag. Der må på disse
jagter skydes råvildt, kronhjort, hind og
kalv. Prisen på råvildt er kr. 500, uanset køn
og størrelse. Prisen på kronvildt udgør kr.
25 pr. kg + kr. 100 for hver tak hjorten har
på hovedet. Der må kun skydes til et stykke
vildt pr jagtdag. Så hvis du skyder til råvildt
er chancen for kronvildt forspildt for den
dag. Dette gælder uanset om vildtet træffes
eller ej. Alt påskudt vildt som ikke ligger
forendt, skal eftersøges af schweisshund.
Skudt vildt skal fotograferes og billedet
mailes til Poul Jacobsen. Følgende 32 dage
er fastlagt til jagt fraskydestigerne.

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.

Kontaktperson 
Poul Jacobsen

poul@web-post.dk
Tlf. 20351651 

Ørnefennerne
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Stemningsbilleder fra r
Naturvejleder Esben Buch

havde travlt ved grillen,
til råge arrangementet i

Østerådalen.
Dette var som sædvanlig

en stor succes, hvor byens
borgere kunne smage på
de tilberedte råger, som

byens jæger havde reguleret.

Leon med et par råger i galgen

Optælling af råger ved jægerhuset Søren i dyb koncentra
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fra rågearrangementet

i dyb koncentration Kito havde en meget travl dag
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Tlf.: 7022 4142 - www.solografisk.dk
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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

Vi skyder med skarpt
når det gælder tryksager 

og markedsføringsmateriale.

Ram plet hver gang!
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Nu er riffelskydningen veloverstået i dette her forår.
Vi har haft 4 skydninger i foråret, hvoraf den første var den
tvungne riffelprøve.
Fordelt på de 4 dage har vi haft 20 – 35 – 30 og 8 betalende
skytter.
Det har været en tilbagegang i forhold til de tidligere år.
Det skyldes ikke, at der ikke bliver skudt så meget mere, men at
der her i området har været 14 skydedage i maj måned, og nogle
af dagene, har der været flere foreninger, som har tilbudt skyd-
ninger.
Det er jo ikke smart vi skyder en lørdag, når naboforeningen,
gør det samme.
Det er heller ikke særlig spændende, at stå 5 mand på en bane,
for 8 skytter.
Vi lukkede ned en time før tid, og lod naboforeningen om at ser-
vice de skytter der evt. kom til os.
Riffeludvalget tager et møde, efter næste generalforsamling,
hvor vi vil drøfte om vi evt. skal udskifte lørdagen med en man-
dag. ( På mandage har det hidtil kun været os der skød, og det
har kørt fint) 
I forbindelse med den tvungne riffelprøve den 24/09-11, vil
banen være åben om formiddagen til træning og indskydning.
Dette er fortrinsvis, for nye riffelskytter, og skytter der lige skal
have deres riffel kontrolleret.
Der vil ikke være tid til at lege med flere rifler, da vi kun har 21/2

time til rådighed.
Vi har i år haft 1 mand på riffelinstruktør kursus, og her kan jeg
oplyse at Kasper Henriksen nu er ny riffelinstruktør. Tillykke til
Kasper herfra.

Riffeludvalget, Poul Jacobsen

Riffelskydning forår 2011
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Efter anpartsmødet om skoven hvor vi aftal-
te arbejdsdag og planlagt resten af året, vi
var ca. 15 mand på arbejdsdagen hvor vi fik
ryddet affald i skoven og med hjælp fra
Aalborg kommune  fik vi også fjernet det i
container, så tusind tak for det og tak for
mad!! til kommunen, der blev også flyttet
skydetårne og repareret fodertønder så vi
var klar til pürsch perioden.
Til rundvisning var vi 10 nye som gamle
som havde lyst til at se skoven inden der går
løs.
Og så d. 16. maj kom dagen, der har kun
været få ændringer men det var lykkedes at
finde reserver til de pladser der var blevet
ledige. Den første der blev tilsmilet af jag-
tens gudinde var nr. 3 Thorbjørn som kl.
06.15 skød en gaffelbuk i område 3 (i ved
fra stigen på skråningen) se den flotte buk
på hjemmesiden, se nu godt efter så vil
kunne se at Thorbjørn skød en anden buk
samme dag om aftenen. Det var også om
aftnen d. 16 at Hans Jørgen nr. 12 skød til
buk i område 2 og med lidt hjælp blev buk-
ken leveret d. 17/5 om morgnen. Leon

havde sin chance i område 1 også d. 16/5 kl.
ca. 20.15 men bukken var ikke der hvor
Leon ramte, Øv, øv.
Den næste som kunne have nedlagt buk er
Poul nr. 1 som får chancen d. 23/5 men også
her er bukken der hvor Poul skyder og det
bliver en af vores nye jæger i skoven som
bliver noteret for buk, nemlig Bjarne nr. 27
som d. 28. maj kl. 21.01 nedlægger en gaf-
felbuk i område 4 så stort tillykke til jer alle.
Vi har dd. suppleret deltagerlisten med Poul
Horsdal fra Støvring som får nr. 6 så vi er
igen fuldtalligt.
Vi skal i juni måned udsætte 110 stk. fasa-
ner i skoven, helt præcist hvornår, ved vi
ikke men de ringer fra rugeriet når de er klar
og så vil foderudvalget med Ernst i spidsen
suppleret med Leon og undertegnede sørge
for, at vi får fuglende fordelt rundt i skoven
hvor der er foder og vand.
Fortsat jagt lykke til jer alle, husk har i en
god jagt historie så lad os høre den.
Knæk & bræk

Søren Christensen

Rundt i St. Restrup skov

En frisk flok ved første arbejdsdag i skoven.
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RævegraveGrav-let Rævesnu..... hurtig
nedgravning af rævegrave i lukkede
plastdrænrør.
Ø 200mm - 20 meter pr. rulle.

Ønsker du i år at gå på jagt, på  Kytterne eller
på Nørholm Enge – er der 3 muligheder for
at betale jagt afgiften.

1. Du kan overføre pengene til
konto 9280 -4565789339

2. Du kan via netbank vælge
indbetalingskort 73 og kreditornr. 88524411

3. Du kan kontakte mig på mail eller tlf.,
så sender jeg et girokort

Prisen er:
Kytterne . . . . . . . 200,00 kr.
Nørholm  . . . . . . 175,00 kr.

Husk at påføre navn og adresse
på indbetalingen. 

Kytterne/Nørholm enge

Husk at du altid skal medbringe en kvittering på betalt jagt afgift,
når du færdes på områderne.

Benny Sørensen
Tlf. 28404542   -   email: knab@vip.cybercity.dk
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Ja det er da hvad vi går og håber på. Men på
trods af dette, er jeg nødt til for en kort
stund at bede dig rette din opmærksomhed
på efteråret. Dette skyldes det faktum, at
næste blad først kommer på gaden midt i
september, og da er det jo for sent, at invite-
re dig til ” ny jæger på Kytterne ” jagt.
Datoen for dette er i år sat til lørdag den 24.
september, og vi mødes på p-pladsen for
enden af Kytternevej kl. 16.00.
Efter en snak om Kytterne, og det at drive
jagt på Kytterne, hvor der selvfølgelig vil
være mulighed for at du kan stille spørgs-
mål, vil vi begive os en tur rundt på stykket,
både for at I kan få set arealet, få set place-
ringen af de nedgravede skjul, men ikke
mindst få indblik i hvilke ruter man som ”
ny jæger på Kytterne ” bør holde sig til. Når
rundvisningen har bragt os tilbage til p-
pladsen, vil der blive budt på en tiltrængt
forfriskning til ganen. Efterfølgende vil der
blive trukket lod om hvilken rækkefølge, de
som har lyst til at komme på aftentræk, får
lov at vælge skjul i. Der vil selvfølgelig

også blive tid til evt. at fortære den med-
bragte madpakke. Du skal foruden haglbøs-
se og patroner, medbringe jagttegn, varm og
evt. regntæt påklædning, skridtstøvler eller
waders og meget gerne en kikkert. Har du
hund, er denne selvfølgelig meget velkom-
men. 11/2 time efter solnedgang pakkes der
sammen, og vi mødes igen på p-pladsen for
lige at opsummere aftenens begivenheder.
Turen er som udgangspunkt for alle forenin-
gens medlemmer, men medlemmer uden
forudgående kendskab til Kytterne vil have
fortrinsret til at deltage. Skulle der være
ledige pladser, kan også ikke-medlemmer
komme med på turen.
Tilmelding til undertegnede, helst på mail
lichon@post10.tele.dk og ellers på mobil
40477418. Sidste frist for tilmelding er søn-
dag d.18. Med tro på lige så stor tilslutning
som de tidligere år, er der kun tilbage at
håbe på bedre andejagtsvejr, og lidt mere
jagtheld.
Jeg håber vi ses.

Brian Lichon

Sommeren står for døren!!!
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Returadresse:
Benny Sørensen
Hedeageren 24
9230 Svenstrup
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