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Formanden
har ordet
Sommeren er nu forbi,
den smule vi har haft
af den, og vi er gået ind
i efteråret.
Det er nu vi skal til at
se om de tiltag vi gjor-
de ude i skovene og
remisserne er lykke-
des, dette gælder både
udsætning af fasaner
og fodring af andet vildt, men også de
beplantninger som er foretaget rundt
omkring.
Det er nu vi skal til at høste lidt af det over-
skud som naturen har givet os, og nu kom-
mer vi frem til sagens kerne ”vi skal til at
på jagt”.
Personligt glæder jeg mig altid til at
komme i gang med en ny sæson, da man jo
aldrig ved om Diana vil tilsmile en med
lidt jagtheld, eller det kun bliver lige ved
og næsten, men det vil de kommende
måneder afsløre.
Vi har i sommer været nødt til at sige far-
vel til Jon Holst i bestyrelsen, da han ikke
kunne afse den fornødne tid til bestyrelses-
arbejdet, tak til Jon for hans indsats i den
tid han sad i bestyrelsen.
Samtidig har vi sagt goddag til Leif
Tranholm, som var vores førstesuppleant,
han er nu indtrådt i bestyrelsen og har
overtaget sekretærposten, og er samtidig
indtrådt i aktivitetsudvalget.
Benny ville gerne stoppe som vores repræ-
sentant i J.K.F´s bestyrelse, og her valgte
vi så Leif til at repræsentere vores for-
ening.
Vi skal allerede her i efteråret til at tage hul
på de nye jagttidsforhandlinger, som skal
gælde fra april 2013, og der vil blive
afholdt et møde allerede d 15. november i
Hjallerup, hvor der kan fremlægges forslag
til de nye jagttider.
Til sidst vil jeg minde jer om at passe godt
på hinanden når vi nu kommer ud på jag-
terne, lad være med at tage chancer, men
afgiv kun fornuftige og forsvarlige skud.
Knæk og bræk på årets jagter til alle.

Jørgen Balser Jakobsen.
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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.- 

Ørnefennerne
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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.

Husk at alle indbetalinger kan/skal
indbetales på Sydbank 7117-0001173280
og husk at skrive navn og evt. tlf. nr. på
afsender.

Kontaktperson 
Poul Jacobsen

poul@web-post.dk
Tlf. 20351651

Kom på fjorden

I stil med tidligere år, er der mulighed for at
låne foreningens to kajaker. Vi taler her om
to pramme beregnet for trækjagt. Som det
fremgår af billedet, er de monteret på en
trailer, så de er lige til at spænde efter bilen.
Alt udstyr så som redningsveste, øser, lok-
keænder efter eget valg og lign. forefindes i
traileren.
Du ringer til Tommy Pedersen på
tlf. 98 29 71 46.
Tommy er ligeledes også gerne behjælpelig
med gode råd og vejledning hvis du er ny
udi trækjagt fra pram.

God jagt - bestyrelsen

Efterlysning!
Jeg bliver jævnligt gennem sæsonen for ande- og gåsejagt rin-
get op af folk. Deres problem er, at de ikke selv har hund. De
vil gerne vide om ikke jeg kender nogle af dem som kommer
der jævnligt, med det formål at kunne blive varslet når de vil på
Kytterne, og derigennem blive lovlige jægere ved at kunne
benytte sig af deres hund hvis det skulle vise sig nødvendigt.
Derfor har jeg indvilliget i, at blive kontaktperson for de af jer
medlemmer som kommer på Kytterne, og som godt kunne
tænke sig at få en ny jagtkammerat. I skal være meget velkom-
ne til at kontakte mig, hvorefter jeg kan give jeres nummer vide-
re til værdigt trængende, og herigennem gøre nogle af vore
øvrige medlemmer lykkelige. I kan enten skrive til mig på mail
lichon@post10.tele.dk eller ringe på 40477418.

Brian Lichon
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Det er nu ikke fordi vi i jagtforeningen skal
til at være politisk aktive, at vi i år havde
valgt denne dag til vores afslutning på årets
dressurtræning. Når vi nu så gerne vil træne
så længe som muligt, rykker vi selvfølgelig
afslutningen så tæt på deadline med hensyn
til tilmeldingen til Rold Skov matchen, som
muligt.
Valget faldt derfor i år på søndag den 5.
juni. Vi var igen heldige med hensyn til vej-
ret. Fugtigt fra morgenstunden, med udsigt
til strålende solskin, og hvis vi skulle kunne
ønske os noget anderledes, skulle det have
været en lille smule mere vind, til at hjælpe
hundene. Jeg vil her også gerne takke de
indbudte dommere, uden dem havde vi haft
problemer med at kunne afvikle sådan en
dag. Det drejede sig i år om følgende perso-
ner: Benny Sørensen som dømte alle disci-
pliner i hvalpeklassen, René Sørig som
dømte lydighed, Freddi Knudstrup som
dømte dueapportering, Morten Knudstrup
som tog sig af kaninapportering og slæb, og
endelig Jesper Clausen som stod for at
dømme præstationerne i vand. De sidste 4
dommere skulle dømme både unghunde og
åbenklasse hunde.
Vi havde 17 hunde tilmeldt til prøven, men
en enkelt udeblev desværre. Igen i år havde
vi bedt kursisterne tage familien med, så vi
kunne få en rigtig hyggelig dag ud af det.
Ligeledes havde vi indbudt deltagerne fra
marktræningen til at deltage i spisningen
efter prøven, lige som de selvfølgelig var
mere end velkomne til at komme og kigge
på til selve afprøvningen. Vi var alt i alt
oppe på at skulle lave grillmad til 55 perso-
ner, hvilket man selvfølgelig ikke bare lige
gør uden hjælp. Her vil jeg gerne rette en
tak til især Sille´s mor og far, som i år havde
påtaget sig at lave salat, samt sørge for at
medbringe grill, og minsandten  om ikke
også Claus var en af grillmestrene. Han fik
dog kvalificeret  hjælp af Daniel og Steffen.
Endnu en gang tak til de ydende.
Som tidligere sagt havde vi en god dag og
vi måtte endda ty til at dække bordene i

skyggen af træerne, da solen ved middags-
tid var blevet lige stikkende nok. De delta-
gende hunde fordelte sig som følger, hval-
peklassen havde 4 deltagere. Her løb Kenzo
med sejren og pokalen, ved at få 42 point,
nummer 2 blev Feja med 38 point, og ende-
lig Siri med 36 point på en tredjeplads.
I unghundeklassen deltog 6 hunde. Klassen
blev vundet med 39 point af Baloo, som
havde taget sin mor Dorte Gertsen med til at
løfte pokalen. Andenpladsen måtte Malu,
ført af Jesper Maibom, og Nellie ført af
Søren Nielsen deles om, og på en ”tredje-
plads” kom Madi med Kurt Christensen. 
Så kommer vi til åben klasse, som så ofte
tidligere var et skarpt felt. Her blev det for
andet år i træk en succes for Sille og Claus
Brandt, der med 46 point kunne tage en ny
pokal med hjem. Her hjalp Fagus  Daniel
Luther med at kunne besætte andenpladsen,
da han slæbte 45 point hjem. Tredjepladsen
måtte her deles mellem Djack og Bella, ført
af henholdsvis Oluf Søndergaard og Lasse
Sørensen, som begge fik 40 point.
I år havde Rold Skov Matchen 25 års
jubilæum, og vi havde selvfølgelig de bed-
ste intentioner med hensyn til at være med
til at skabe en rigtig god dag. Desværre
måtte vi igen sande, at det til tider kan være
svært, at  finde folk der har tid og lyst til at
stille op for foreningen i denne dyst forenin-
gerne imellem. Vi kunne igen i år ikke stil-
le med et hold, da vi kun formåede at finde
to unghunde og 1 åbenklasse. Ærgeligt men
sådan er realiteterne altså. Vi havde forhå-
bentlig  forberedt vore deltagere godt nok,
med hensyn til at der ved disse opgør, ikke
bliver givet ved dørene, hvilket de så sande-
lig også måtte sande på dagen. Dorte
Gertsen klarede sig i forhold til hendes
resultat fra vores lokale prøve ganske strå-
lende, da hun høstede 38 point, i modsæt-
ning til de 39 ved vores lokale prøve. Søren
med Nellie løb derimod ind i problemer,
hvilket alle hundefolk gør ind imellem, de
havde kun held til at score 15 point. Vores
enlige deltager i åben klasse var Daniel

Grundlovsmøde
i Jagtforeningen



8

Luther med Fagus. Jeg havde desværre den
tvivlsomme ære at skulle dømme Fagus i
kaninapport/slæb ved årets prøve. Ikke fordi
jeg mener  jeg havde nogen negativ indfly-
delse på præstationen, men måtte alligevel
ty til at give et rundt nul for denne opgave,
da Fagus ikke havde held til at finde kani-
nen. Og når man får 38 point og mangler ti
fra kaninopgaven, er det bare træls. Det skal
lige her nævnes, at unghundeklassen blev
vundet af en hund fra Arden Jagtforening
med 50 point, og andenpladsen blev vundet
med 49 point. Åben klasse blev vundet med
49 point, og her havde hunden på anden-
pladsen ligeledes 49 point. 
Holdkonkurrencen blev vundet af Arden
Jagtforening med 190 point af 200 mulige.

Andenpladsen gik til Skørping Jagtforening
som opnåede 179 point.
Den 6. august skulle dette års prøve i
Nordjyske dressurkurser løbe af stabelen.
Der var i år 40 års jubilæum.  Der var i år
tilmeldt lidt over 50 hunde, hvoraf de 4 var
fra vores forening. Desværre måtte en ude-
blive. Vi stillede med en hund i unghunde-
klassen, dette var Søren Nielsen med Nellie.
Derudover  deltog Oluf Søndergaard med
Djack og Daniel Luther med Fagus. Som
tidligere nævnt her på spalterne, er det gode
hunde der deltager på disse 2 prøver, hvor-
for det på dagen kræver både dygtighed
men også en lille smule held at komme til
tops. Søren havde desværre ikke denne dag
det fornødne held, og indkasserede desvær-

Grundlovsmøde 
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re kun 30 point, hvilket  selvfølgelig ikke
rækker til noget i det selskab. For Daniel gik
det lidt bedre. Men desværre ikke helt til-
fredsstillende( ifølge Daniel selv), Fagus fik
i alt 37 point, største tab på dueapporterin-
gen, hvor der smuttede 10 point. Vores
bedst placerede hund blev i år Djack. Han
formåede at samle 47 point sammen, miste-
de et i dueapp. og to i apportering fra vand.
Med lidt mere af det før omtalte held, havde
Oluf sagtens fået et eller to point mere, og
havde så været med blandt de allerbedste.
Nu måtte han se sig henvist til en plads som
nummer 6, med samme point som hunden
på femtepladsen. 
Det skal med det samme siges, at første-
pladsen gik til en hund med 49 point. Jeg vil

her gerne takke alle som i år har deltaget i
vores hundetræning, og ikke mindst dem
som har været med til at forsvare vores for-
enings ære ved de omtalte prøver. Jeg vil
ligeledes også her gerne benytte lejligheden
til at takke mine ”medtrænere” for deres
indsats i det forgangne forløb. Og for dem
som efter at have læst dette, får lyst til at
komme med til næste års træning, kan jeg
kun henvise til at man følger med her i bla-
det, eller på hjemmesiden, hvor næste års
program vil blive annonceret.

Tak for i år - Brian Lichon
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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 tager naturligvis hensyn
til natur og miljø...

Tryksager med omtanke !
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Aalborg og Omegns Jagtforening

Generalforsamling
tirsdag den 18. oktober 2011

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af protokol

3. Beretning om foreningens virke

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af hundeudvalg
På valg er: Brian Lichon

Jens Hvass
Karsten Andersen
Ove Todberg
Jens Todberg
Knud Jensen
Benny Elmengaard                                             

7. Valg af riffeludvalg
På valg er: Poul Jacobsen

Rene Andersen                                                   
Gunnar Pedersen
Benny Sørensen
Casper Henriksen
Jørgen Balser Jakobsen 

8. Valg af repræsentanter til kredsmøde i 2012 (24. marts)

9. Eventuelt

Husk...
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2010 var året, hvor jeg for første gang havde
mulighed for at gå på bukkejagt. Til trods
for, at jeg gennem en årrække har haft jagt-
tegn, har jeg først i 2009 erhvervet riffel-
tegn. Jeg var derfor fuld af forventning, da
jeg d. 16 maj om morgenen skulle på min
første bukkejagt. Hvad ville dagen bringe,
kommer bukken, eller ville det være en
”flad” fornemmelse?
Jeg må dertil sige, at jeg ikke blev skuffet.
Hurtigt efter jeg har sat mig til rette begyn-
der harer og ræve at vrimle omkring hoch-
sitzen, uden at de tager notits af mig. Jeg
kan derfor bare læne mig tilbage og nyde
naturen i fulde drag kun forstyrret af, at
naboposten næsten på minuttet for bukke-
jagtens begyndelse bryder skovens dybe
stille ro. Nå, men tillykke da til ham og tak
for at han vækkede mig af min trance. Men
forsvundet er nu alle dyrene. Det varer dog
ikke længe førend de er tilbage, og kort
efter er jeg heldig at være vidne til, at en
seksender jagter en lille gaffelbuk få meter
fra min stige. Jeg nyder hele optrinet og

glemmer alt om, at jeg er på jagt, så bukke-
ne får lov at slippe. Nå, så ingen buk denne
dag, men jeg blev dog en masse naturmæs-
sige oplevelser rigere. Så egentlig en per-
fekt start på bukkejagten til trods for mang-
lende bytte, men det er jo heller ikke kvan-
titeten det handler om! 
Anden gang jeg tager på bukkejagt er derfor
med forventning om, at der nok skal ske
noget spændende. Men jeg bliver slemt
skuffet! Der sker absolut intet. Skoven er
nærmest død og efter 4 timer kapitulerer
jeg, uden at have set andet end et par små-
fugle. 
Tredje gang var en ret impulsiv jagt. Jeg lig-
ger i sengen og kan egentlig ikke sove,
hvorfor jeg beslutter mig for at tage en tur i
skoven. God fornøjelse og godt det ikke er
mig synes konen at tænke, mens hun vender
sig om på den anden side for at sove videre.
Nå, men jeg får pakket hele grejet og stab-
let det ind i bilen, hvorefter turen går mod
jagtreviret. Godt på plads i stigen pakker jeg
termokande og madpakke ud, og så er det

3. gang, lykkens gang
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RævegraveGrav-let Rævesnu..... hurtig
nedgravning af rævegrave i lukkede
plastdrænrør.
Ø 200mm - 20 meter pr. rulle.

ellers bare at vente. Det første stykke tid er
der intet der rører sig, hvilket får tankerne til
at glide hen på den forrige jagt. Skal det
igen blive en alt for stille jagtdag?
Bedst som jeg næsten har opgivet håbet, er
der noget der bevæger sig godt 100 meter
lige fremme. Med kikkerten for øjnene kan
jeg konstatere, at det er et rådyr, og at der da
vist nok er noget mellem ørerne. Riflen
skuldres, og så er jeg ellers klar! Stille og
roligt kommer bukken nærmere, mens den
ubekymret esser. Da bukken er ca. 70 meter
ude står den perfekt til et sideskud, men så
begynder kontaktlinsen i højre selvfølgelig
øje at drille. Typisk! Mens jeg får styr på
kontaktlinsen – og bukkefeberen – forsvin-
der bukken stille og roligt ind bag nogle
buske. Nå, der røg den chance tænker jeg.
Men til alt held kommer bukken ud på den
anden side af buskene, og nu er jeg klar!
Med et velplaceret bladskud falder bukken i
skuddet og spjætter et par gange med bene-
ne, hvorefter der er helt ro. De næste minut-
ters venten føles som år og tvivlen kommer
pludselig til at nage: Var det egentlig en buk
jeg fik skudt, eller var det en rå?
Nuvel, spændingen skal jo udløses, så med
en kugle i kammeret begynder jeg at nærme
mig dyret. Sandelig, det var en buk. Ikke en
stor buk, men en fin lille gaffelbuk. Den
smager jo også herligt og vel også bedre end
en gammel seksender! 
At jeg sådan uventet ligger vågen om natten
og tager på bukkejagt for derefter at komme
hjem med bytte, er af flere blevet tolket
som, at Diana netop denne nat kaldte på
mig! Jeg ved ikke helt hvad jeg skal tro,
men hvem ved, måske ER der mere mellem
himmel og jord, end man tror...

Kasper Nimand Steffensen.

Mit navn er Leif Tranholm. Jeg er 46 år
og bor i Lindholm samme med sin
kone, to børn og ikke mindst min hund
Pjevs - som dog ikke er en jagthund. 
Jeg har været 1. suppleant siden gene-
ralforsamlingen i foråret 2011, men har
nu overtaget Jon Bernhard Holsts plads
i bestyrelsen.
Jeg er medejer af Slagter Ole ApS i
Nørresundby. At der er kommet en
slagter i bestyrelsen, betyder ikke, at
det er muligt at komme til mig med dit
nedlagte bytte for at få det lavet til spe-
gepølser m.v. Det er simpelthen ikke
lovligt, at tage sådan kød ind i forret-
ningen.
Mine jagtinteresser spænder vidt . Jeg
synes, det er dejligt at tage på andejagt
på fjorden og gå på fællesjagter, og
ikke mindst det gode kammeratskab,
der er blandt jægere. Nyder specielt at
gå på jagt med min far.

Leif Tranholm

Nyt medlem
i bestyrelsen
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Skydevogn 2011
Arrangementet med Danmarks Jægerfor-
bunds skydevogn vil i år blive afholdt søn-
dag d. 18. september kl. 9,00. Der er i år
kommet nye instruktører på skydevognen, så
det kan være at der er nye fif at hente.
Tilmelding foregår til undertegnede og skal
ske senest d. 15. september, gerne på mail
balser@jakobsen.mail.dk eller på telefon
98 32 64 40.

Jørgen Balser Jakobsen

Generalforsamling
18. oktober 2011
Der afholdes generalforsamling i Aalborg og
Omegns Jagtforening, tirsdag d. 18. oktober
kl. 19,00 i Jægerhuset.
Forslag der ønskes behandlet på generalfor-
samlingen, skal være formanden i hænde
senest 8 dage før.
Foreningen er som vanligt vært ved kaffe og
brød efter generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne
Jørgen Balser Jakobsen.

Klubaften 13. december
Pile, malurt, porse, valnød, hasselnød, bøge
skud, hyldeblomst er ingredienser som
mange jægersmænd går og pusler med, i de
perioder hvor det ikke lige er muligt dyrke
sin hobby, ofte med et rigtig godt resultat,
når så den guddommelige drik er færdig-
brygget er det jo så den skal nydes i det rette
selskab.
Vi har derfor besluttet at vi i foreningen vil
prøve noget nyt. Der var mange forslag til
hvad vi skulle kalde en sådan aften, så som
”konen køre hjem” og andre var på banen
men det blev: Bjeskaften 2011.
Vi valgte d. 13. december kl. 18.30 som en
god dato for dette arrangement da december
er en måned, hvor hygge er et nøgleord.
Vi har valgt at hjemkøbe noget brød men da
det er lidt kedeligt så vil der også være sild
og smør. I tilfælde af at ingen har brygget
noget eller alt er total mislykkedes vil det
også være mulig at få skænket en alm. snaps,
i ved den lokale.
Men tag lidt af din, bryg med og lad os
smage, så må du smage vores Husk der kan
måske blive behov for en chauffør til hjem-
turen, men det ”styrer” du selv.

Pbv. Søren Christensen

Jægermarked den 8. november
Vi vil igen prøve med jægermarked og her
har vi nu rykket det en måned frem, da vi
desværre altid kom i konflikt med håndbold
i december måned. Find nu alt det skrammel
frem, som du har i gemmerne, og du ikke
længere har brug for. Alt kan sælges, det er
kun et spørgsmål om prisen. Der vil være
kaffe på kanden og lidt småkager.  Mød nu
op og bak op om foreningen arrangementer.
uden jer, er det jo intet marked.

Pbv. Poul Jacobsen

Status på St. Restrup skov
Så gik bukkejagten 2011 på hæld, det blev til
5 bukke pænt fordelt på hele skoven og jagt-
perioden, sidste år blev det til 9 men hvis vi
alle havde ramt det vi skød efter så havde vi
også i år været på 9 bukke, så det finder jeg
som et godt resultat.
Schweiss hundeføreren Jan Nedza taler sta-
dig om panserbukken i område 1 som blev
nedlagt af Brian Lichon. Det er muligt at se
de flotte bukke på vores hjemmeside og
måske igen når de bliver vist frem på vores
klubaften i januar.
Vi har som aftalt på vores anpartsmøde,
udsat fasaner i skoven. I år fik vi fasaner fra
en andel leverandør end vi plejer, godt nok
en lille smule dyre end vi plejer, men alle
fugle var fuldfjeret og dermed større mulig-
hed for overlevelse. (2,50 kr. mere pr. stk.)
Det var Leon N. Jensen som stod for bestil-
ling/afhentning og Ernst Jensen for udsæt-
ning, Ernst havde formået at få rigtig mange
hjælpere til at komme på dagen, godt med
nogen der medvirker til at vi får nogle gode
fællesjagter. Vi har første fællesjagt d. 1.
oktober i St. Restrup skov og jagtleder på
denne jagt er Jørgen Balser Jakobsen. (Jeg
kommer ikke da jeg er i Skotland)
Husk tilmelding til Jørgen senest 1 uge før
jagtdagen og meddel om du har hund/gæst
med. For jagtleder/hjælper afholder vi møde
d. 20. september kl. 19.30 hvor vi gennem-
går sikkerhedsregler, pligter for jagtleder og
hjælper samt hvordan vi holder den gode
stemning på vores jagter.

Med venlig hilsen og knæk & Bræk
PSV. Søren Christensen

Kytterne lukket for jagt!!!!
Lørdag den 24. sep. afholdes der "nyjæger-
jagt på Kytterne", hvorfor der er lukket for
jagt fra kl. 12.00 og resten af dagen for for-
eningens øvrige medlemmer.



15



W
W

W
.S

O
LO

G
R

A
F

IS
K

.D
K

Returadresse:
Benny Sørensen
Hedeageren 24
9230 Svenstrup


