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Formanden
har ordet
Efter en lidt forander-
lig sommer er det nu
snart tid at tænke på
den kommende jagtsæ-
son, som for manges
vedkommende allerede
er startet når i får dette
blad ind af døren. Det
har været en god buk-
kesæson i St. Restrup
med 7 nedlagte bukke, ikke så store, men
flotte på hver deres måde, så blev der ned-
lagt 2 bukke i Uhrehøj Plantage, hvor af
den ene er en rigtig flot og stor seksender.
Der er kommet en del mountainbikere i
plantagen, og dette er måske grunden til at
det ikke lykkedes at nedlægge flere bukke
deroppe.
Som I alle jo sikkert har læst og hørt har
Jægerforbundet fået ny formand, ny for-
mand blev Claus Lind Christensen, som
blev valgt på repræsentantskabsmødet, det
var en rimelig klar afgørelse da der var 90
stemmers forskel, alligevel kom det bag på
en del, og det affødte en del spørgsmål
efterfølgende, og kredsen valgte derfor at
holde er møde for os delegerede allerede
onsdagen efter repræsentantskabsmødet,
for at give en orientering, således at der
ikke kom urigtige historier ud at løbe.
Når I sidder med dette blad i hånden er
ande og gåsejagt samt jagt på de store hjor-
tearter allerede godt i gang, og resten føl-
ger efter d.1 Oktober, så bliver det spæn-
dende at se om vi igen fra næste sæson kan
komme til at gå på jagt efter haren i
Himmerland, eller der bliver lavet flere
sanktioner.
Med disse ord vil jeg ønske alle en god
jagtsæson, og pas godt på jer selv og jeres
jagtkammerater derude.

Knæk og bræk
Jørgen Balser Jakobsen



Sidst på eftermiddagen ringede Tonny til
mig på mobilen. ”Vil du ikke ringe til John
(vores skytte på stedet), for de 250 patroner,
jeg fik udleveret til morgen, er ved at slippe
op og duerne bliver jo ved med at komme,
så han må godt skynde sig at komme med
ny forsyning” meddelte han.Det var rigtig
fint vejr – solskin og god vind med en tem-
peratur på 18-19 grader. Helt perfekt til
duejagt. Tonny og jeg sad ved den samme
nyhøstede rapsmark, og duerne trak hele
tiden og slog på de udlagte lokkere. Det var
vores sidste jagtdag, så det tegnede til en fin
afslutning.Vi er fire jagtkammerater: Tonny,
Sven, Poul og jeg som, gennem
Gamekeeper Hunting Tours, var på en fire
dages duejagt i Irland omkring byen
Camolin, ca. 1? times kørsel syd for Dublin.
Den 29. juli 2012 fløj vi fra Aalborg via
København til Dublin, hvorfra Sven med
sikker kørsel i vejens venstre side, i den
lejede bil, kørte os til Serenity Country Bed
and Breakfast samt rundt på
reviret.Vejrudsigten for perioden varslede
regn noget af tiden, og det kom også til at
holde stik. Den første dag blev vi placeret
ved en uhøstet hvedemark, ikke optimalt for
danske jægeres jagtmoral. Vi måtte ikke gå
ud i det uhøstede korn for at samle duerne

op, men ”skik
følge eller land
fly!”, vi fik at vide,
at det klarede
rævene om natten.
Det samlede
udbytte den første
dag blev 120
duer.Den anden
jagtdag regnede
det. Vi var lige ude
på reviret, men da
det ”stod ned i
stænger”, var vi
ikke ude af bilen
men kørte hjem
igen. Vi brugte
derefter det meste
af dagen til hygge
og til at se OL på
tv.Vejrudsigten for

den tredje dag lød på regn fra morgenstun-
den, som dog skulle holde op ved 10 tiden,
hvorefter der ville komme 20 min. regn igen
kl. 13.00 – utroligt som irerne har styr på
vejret, for det kom til at holde stik. Vi sad
alle rundt om en stor nyhøstet hvedemark,
hvor der var en bakke på midten, så vi
kunne ikke se hinanden – men vi kunne
høre. Det blev en rigtig fin dag med et sam-
let udbytte på 265 duer.Den sidste dag skul-
le vi, som nævnt i indledningen, sidde ved
en rapsmark, som var blevet høstet fem
dage tidligere, hvilket ifølge skytten er opti-
malt, idet duerne så har haft tid til at finde
stedet, og raps er som slik for dem. Vores
forventninger var store, da vi blev placeret i
hvert vores skjul. Sven og Poul sad ved en
anden høstet rapsmark 1-2 km fra det sted,
hvor Tonny og jeg skulle sidde. Tonny og
jeg trak lod om pladserne, og jeg skulle
sidde øverst på marken ved en lille skov, der
var omkring et hus. Jeg havde en fantastisk
udsigt, både over de omkringliggende mar-
ker og bjerge i baggrunden. Tonny sad 4-
500 m. fra mig ved et læbælte. Jeg kunne se
mange kornmarker, men de eneste to der var
høstet, var der, hvor vi fire sad, og det skul-
le vise sig, at duerne også havde observeret
dette. Jeg hørte en del skud fra den retning,
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Red Letter Day
På billedet ses ca. 1/5-del
af de duer de fire jægere

skød på tre dage.
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Ja det gælder nu ikke umiddelbart alle for-
eningens medlemmer, men dem som endnu
ikke har stiftet bekendskab med vores gan-
ske fortrinlige engareal som hedder
Kytterne. Endnu en gang vil jeg gerne ind-
byde til rundvisning og jagt på foreningens
areal. Slaget skal i år slås lørdag den 29.
september. Du syntes måske nok det er lidt
tidlig at reklamere med dette tiltag, men
realiteten er den, at der ikke udkommer
flere blade inden midten af september, og
det er jo for sent at invitere hvis man vil
have nogen med. 
Vi mødes på p-pladsen for enden af
Kytternevej kl. 16.30. Her vil jeg kort for-
tælle om Kytterne, og det at drive jagt på
Kytterne. Det er et areal som i rigtig mange
år har været et fortrinligt sted til andejagt,
og som rigtig mange medlemmer gennem
årene har benyttet sig af. De senere år, i takt
med stigningen i antallet af gæs, er arealet
også blevet et ganske fornuftigt areal når det
gælder gåsetræk. Et spændende og til tider
også udbytterig  jagtareal til yderst fornufti-
ge penge. I sidste sæson var prisen for et
jagtkort til arealet kr. 200, for hvilke man
kan komme og gå lige så meget man har lyst
til. Billigere jagt tror jeg man skal lede
længe efter, og finder man det, er der nok
intet vildt. 
Men som sagt er turen fortrinsvis for med-
lemmer som endnu ikke har været på

Kytterne. Øvrige medlemmer kan deltage i
det omfang der er plads, og skulle der stadig
være ledige pladser, skal interesserede som
endnu ikke er medlem af vores forening
også være meget velkomne. Efter en snak
og en rundvisning, der har til formål, at vise
jer de opstillede skjul, men ikke mindst at
vise jer hvor det er fornuftigt at bevæge sig
rundt, og hvor man bestemt ikke skal gå hen
en mørk efterårsmorgen, når vi atter tilbage
til P-pladsen hvor der vil være lidt godt til
ganen, mens vi lige tager en snak om hvad
der måtte vise sig af spørgsmål.
Efterfølgende vil vi trække lod om række-
følgen til at vælge skjul til aftenens træk-
jagt.
Medbring jagtgevær, gyldigt jagttegn, for-
nuftig påklædning, minimum skridtstøvler
og gerne kikkert. Skulle du have hund, er
den selvfølgelig også meget velkommen. 1?
time efter solnedgang, pakkes der sammen,
og vi mødes atter på P-pladsen for lige at
opsummere aftenens oplevelser, og evt.
beundre den flotte vildtparade i billygternes
skær.
Tilmelding til undertegnede på mail til
lichon@post10.tele.dk, i undtagelsestilfæl-
de på tlf. 40477418, hvortil også spørgsmål
kan stilles. Sidste tilmeldingsfrist er søndag
d. 23. sep.

Brian Lichon

Gratis ande/gåsejagt
på Kytterne

hvor Sven sad, hvorimod der desværre ikke
kom duer til Poul, hvorfor han blev flyttet til
et andet sted på en uhøstet kornmark, men
desværre kom der heller ikke mange duer
der.Hos Tonny og jeg kom der derimod
mange duer, flest hos Tonny, og på et tids-
punkt syntes jeg, han skød mindst 10 skud
for hver gang, jeg skød ét. Det var ved fire
tiden, at Tonny ringede og sagde, at han var
begyndt på den sidste kasse patroner. Kort
tid efter så jeg Tonny gå og samle duer op
og jeg var klar over, han var gået tør for
patroner. Lidt efter fik han leveret yderlige-
re 50 patroner og ”krigen” begyndte igen.
Inden Tonny en lille time senere blev afhen-

tet, var han på ny gået tør for patroner – men
til gængæld var han denne dag blevet 162
duer rigere og oplevede dermed en flot
”Red Letter Day”. Jeg havde også en fanta-
stisk dag med 95 duer på paraden. Hos Sven
og Poul kom der knap så mange duer, men
dagens samlede høst blev på hele 341
duer.Vi fire jagtkammerater har efterhånden
været på duejagt i England og Scotland
nogle gange, men der er ingen tvivl om, at
denne tur til Irland, med et samlet udbytte
på 726 duer og et gennemsnit på 2,2 patro-
ner pr. due, er den hidtil bedste.

Carlo Ry
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Husk...



Søndag den 17 juni blev dagen for afviklin-
gen af årets Rold Skov Match. En dejlig dag
fra morgenstunden, hvor der om lørdagen
havde været meget afvekslende vejr med
kraftige byger, også indeholdende hagl.
Dette havde efterladt terrænerne fugtige og
dejlige, og sammen med den dejlige brise
var der lagt op til det helt store slag. Vejret
var dog heller ikke denne dag helt stabilt, og
vi måtte op ad formiddagen ty til regntøjet.
Vi havde i år valgt at sende 5 hunde til prø-
ven, da vi ud over holdet bestående af 2
unghunde og 2 åbenklassehunde også valg-
te at sende en ekstra hund i åben klasse. De
deltagende var som følger. Dorthe S
Gertsen med labradoren Baloo, Preben
Egebo med ruhåren Laika, disse stillede op
i unghunde. Så var det Oluf Søndergaard
med bretonen Djack og Daniel Luther med
FT spanielen Fagus. Herudover havde Poul
G Sørensens resultat ved vores lokale
afslutning, været så godt at han og Sif havde
vist så gode takter, at vi ville ofre de kr. 100
det koster at stille en hund yderligere. Alle
hundefolk ved hvordan det er at arbejde
med hund. Ingen dage er ens, og her taler vi
både om resultater der lejlighedsvis både er
bedre, men sørme også dårligere. Sådan er
det selvfølgelig også til en prøve som Rold
Skov Matchen. Preben Egebo havde en dag
på det jævne, og afveg ikke stort fra hvad
han selv forventede, idet han mister 3 point
på lydighed og et enkelt ved vandarbejdet.
Dette gav Laika 46 point, hvilket er ganske
pænt i dette selskab. Dorthe og Baloo, var
derimod bedre, ifølge Dorthes forventnin-
ger. Der var lige et par småting galt med
dagens præstation, og dette kostede 1 point
i lydighed og 1 ved due-apporteringen. Men
med 48 point er man faktisk rigtig godt
gående, og især når der kun er en unghund
med flere point. Ved pointlighed, vinder
yngste hund ved såvel unghunde som åben
klasse, og derfor kom Dorthe uden for pla-
cering, men et rigtig flot resultat som hun
kun kan være stolt af, hvilket hun vist nok
også er.
Så kigger vi lige på vore folk i åben klasse.
Her havde vi Oluf, som har en ellers meget
stabil hund, men måske forfulgt af en smule

”uheld”. Oluf klarede de 3 dicipliner ,
lydighed – dueapportering  og vandarbejde
til ug med kryds og bolle, som det vist hed
engang. Jeg havde så fornøjelsen af at skul-
le dømme ham og Djack ved kaninslæbet.
Denne opgave har kørt rigtig fornuftig på
det sidste, dog med uheldige udfald engang
imellem. Desværre havde Djack en af disse
dage. Han går et fint slæb til første knæk,
men får her større lyst til lige at undersøge
det nærliggende markskel, og dette i en
sådan grad at han rent faktisk kommer helt
tilbage til Oluf, hvorfor en omstart jo må til.
Denne gang går det bedre det første stykke,
han kommer forbi første knæk, mister spo-
ret og efter et bredsøg som på et tidspunkt
krydser sporet uden synlig reaktion fra
Djacks side, er jeg desværre nødt til at bede
Oluf kalde ham hjem. Dette giver som de
fleste nok kan regne ud et 0, og så er det
svært at komme ind i kampen.
Næste hund jeg havde var Fagus. Han havde
dårlige oplevelser med fra 2 af de tidligere
opgaver, da han havde mistet 6 point ved
dueerne, og 7 point ved vandarbejdet. Det
skal dog lige siges, at Daniel ikke på dette
tidspunkt kender til hvor mange poing han
har mistet, men er selvfølgelig helt bevist
om, at det leverede arbejde på ingen måde
lever op til vanlig standart . det skal dog
vise sig, at selv på en dårlig dag, er der ting
der lykkes. Fagus går et rigtig fint slæb, og
får 10 point med derfra, og med ligeledes 10

Rold Skov M
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point fra lydighedsbanen, kunne han snige
sig op på 37 point, hvilket på ingen måde
rækker til noget i det selskab. Alt i alt
opnåede holdet derfor 171 point, hvilket
desværre ikke rakte til en placering, da
Skørping scorede 188 point,
Limfjordsjægerne 179 og Nørager 177. men
en fjerdeplads er da også ganske flot.
Men som sagt havde vi jo en outsider med
på sidelinien, Poul med Sif. Da han kommer
hos mig på kaninslæbet, har han en rigtig
god mavefornemmelse med hensyn til hans
og Sif´s præstationer. Han får sluppet Sif på
slæbet, og det ser rigtig fornuftigt ud, dog
med nogle kryds hen over sporet på vejen
ud til kaninen. Vi dommere er jo i den situa-
tion, at vi skal skille de bedste hunde fra de
knap så gode hunde, og dette gør vi jo så
ved at trække point fra, hvor det præsterede
ikke er helt optimalt. Forstået på den måde,
at man kan sagtens løse opgaven, men det
giver ikke nødvendigvis 10 point fordi man
får kaninen hjem. Da Sif krydser frem og
tilbage over sporet lidt mere end hvad godt
er trækker jeg ham for 1 point. Det skal
senere vise sig, at det er det eneste point
som Sif sætter til på dagen. Så er vi der
igen. 49 point er et rigtig godt resultat, men
ikke nødvendigvis godt nok, da det jo er
muligt at opnå 50. Vi venter spændt, og da
resultatet forelægger, figurerer Poul og Sif
ikke blandt de 2 bedste. Efter en henvendel-
se til arrangørerne får jeg dog den besked, at

han er slået på hundens alder. Det er selvføl-
gelig rigtig træls, når man nu opnår et så flot
resultat. 
Efter hjemkomsten skal jeg til at skrive
denne historie til bladet, og vil derfor lige
kigge efter, hvor langt ned i rækkerne nu
engang Poul egentlig havnede. Her finder
jeg så desværre ud af at der ligesom er noget
der ikke rigtig stemmer, da Sif er født i
2010, og de 2 hunde som havde fået tildelt
1. og 2. pladserne var født i 2009. Straks
griber jeg telefonen og ringer til Tine som
står for afviklingen, og forklarer hende
situationen. Hun er selvfølgelig led og ked
af problemet, og lover straks at følge op på
sagen og få kigget pointlisterne igennem.
Ca. ? time senere ringer Tine meget skyld-
betynget tilbage, og beklager dybt det skete.
Det er mennesker der har med dette at gøre,
og hvad der helt ligger til grund for fejlen,
er det fordi der kun lige blev kigget på dato
og måned, eller var det fordi Poul ikke del-
tog på hold og fokus hovedsageligt var lagt
her, finder vi aldrig ud af, og det er faktisk
lige gyldig. Det er menneskeligt at fejle, det
er først noget lort når man gentager fejlen.
Så efter afsluttet prøve og efter hjemkomst,
fik vi desværre først det rigtige resultat gjort
op. Jeg ringede selvfølgelig straks til Poul,
for at overbringe ham både ledelsens aller-
dybeste beklagelse, men selvfølgelig også
den glade nyhed om sejren i klassen. 

Brian Lichon

Matchen 2012

9



Tlf.: 7022 4142 - www.solografisk.dk

10

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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Søndag d. 24. juni var vi ti jægere fra klub-
ben til jagtfeltskydning i Tranum
Klitplantage. Til de, der ikke ved hvad jagt-
feltskydning er, så har jagtfeltskydning med
jagtriffel til formål at fremme jagtriffelskyt-
ters dygtiggørelse i skydning i terræn under
så jagtrelevante forhold som muligt. Der
lægges ved denne skydning vægt på at øge
riffelskyttens rutine i skud til mål på for-
skellige afstandeDagen startede – som van-
ligt - med et fuldendt morgenmåltid hos
Rene og Mie samt en ”lille skarp” til at
dulme nerverne. Derpå blev folk og udstyr
pakket i bilerne, hvorpå turen gik mod
Tranum.Vel fremme i Tranum Klitplantage
kunne det konstateres, at folk i stor stil er
gået ned på udstyr. Til trods for regnvejret
havde flere valgt ikke at medbringe regntøj,
så for nogle blev arrangementet en våd for-
nøjelse. At glemme regntøjet er dog en ting,
men at glemme ammunition er en helt
anden ting! Ved ikke om ”den glemsomme
skytte” havde tænkt sig at smide geværet
efter skiverne – som for nogles vedkom-
mende var placeret over 200 m væk fra
standpladsen – eller om der bare var tale om
ren og skær glemsomhed? Heldigvis var
den uheldige skytte i besiddelse af en kal.

308w, så det lykkedes at skrabe det nødven-
dige antal patroner sammen ved et ”sam-
menskudsgilde” blandt de øvrige skytter.
Under skydningen bliver skytternes evner i
den grad sat på prøve, hvilket også gav sig
til udtryk i deltagernes ytringer – og point-
tal – på de forskellige poster. Der skydes
under vidt forskellige forhold lige fra lig-
gende på kort afstand til knælende på over
200 m. Og fra allikeskive (som egentlig
ikke er jagtbar!) til vildsvineskive. Det hele
under mere eller mindre tidspres. Efter en
veloverstået skydning gennemgik vi de
enkelte skytters pointtal, som lå i begge
ender af skalaen. Nogle skyder særdeles
godt, og andre knap så godt. Hertil skal dog
siges, at forholdene heller ikke gjorde det
let, men sådan er jagt jo ofte. Sjovt nok fik
den pointansvarlige igen i år flest point,
hvilket man jo så kan tænke over grunden
til!? Selvom det i år var et trist regnvejr er
jeg sikker på, at de fleste af os møder op
igen næste år – personligt vil jeg i hvert fald
ikke gå glip af arrangementet. Det er både
særdeles jagtrelevant træning og ikke
mindst hyggeligt samvær med andre med-
jægere. 

Jagtfeltskydning
- en udfordring

Få svaret d. 13.november 2012 kl. 19.30 i
jægerhuset
Når der i Danmark drives jagt, foregår det
på mange forskellige måder, i jæger kredse
taler vi om forskellige jagtformer og det kan
komme til meningsudvekslinger om hvad
der er bedst, rigtig jagt og mange andre
påstande.For at forstå de forskellige jagtfor-
mer er det nødvendig at kende dem!!
Tirsdag d. 13/11 kl. 19.30 vil vi rette fokus
på de forskellige jagtformer, vi har fundet
nogle indlægsholdere som hver især vil
gennemgå hvad de forskellige jagtformer
går ud på. Vi vil gennemgå begreber som:

Trykjagt, drivjagt, anstandsjagt, jagt på
vand, Pürschjagt, regulering/ fældefangst.
Vi vil lægge vægt på påklædning, udstyr,
adfærd mm.Der vil efter gennemgangen
være mulighed for at stille spørgsmål eller
supplerer med indlæg om de emner vi har
valgt at gennemgå.Så, ny som gammel
jæger så mød op d. 13. november kl. 19.30
i jægerhuset og deltag i en aften hvor nye
møder gamle, unge møder erfarne, så vi alle
trygt og sikkert kan drive vores hobby med
de traditioner der høre til de forskellige
jagtformer.

Vi ses i foreningen, Søren Christensen

Ny jæger, og hvad så !!
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Fællesprøven i Dorf er i modsætning til
opgøret i Rold, udelukkende et individuelt
opgør. Her stiller man ikke med hold, og
evt. med nogle enkelte udenfor holdkonku-
rencen, men udelukkende med individuali-
ster, og med det antal man har lov til i for-
hold til antallet af betalende kursister på ens
dressurkursus. Vi var så i den situation i år,
at have så mange betalende på vort kursus,
at vi måtte stille med 5 hunde på prøven, og
ved en hurtig gennemgang af det omdelte
program for dagen, ser det ud til vi er den
forening der har flest hunde på kursus. Det
er sædvanlig praksis, at man selvfølgelig
også til denne prøve stiller med så stærk en
flok som forholdene tillader. Dette skal for-
stås på den måde, at der til tider er nogle af
de bedst kvalificerede som ikke har mulig-
hed for at deltage pga. ferie eller lign. Dette
var dog ikke tilfældet i år, da vi havde
mulighed for at sende samme flok til Dorf,
som deltog i Rold Skov Matchen. Den 4.
august kl. 08.05, bød Torben Pedersen som
formand for foreningen, velkommen til
Dorf Mose. Det blev til 46 deltagende
hunde på dagen, 20 i unghundeklassen, 20 i
åben klasse og så endelig 6 i veteranklassen.
Vi havde 2 med hos unghundene, Dorte
med Baloo og Preben med Leika. Alle der
har været med ved disse prøver, ved at der
ikke bliver givet ved dørene, og det var selv-
følgelig også tilfældet denne dag, hvilket
alle vore deltagere også måtte sande. Det er
et sted, hvor selv små marginaler og en
smule uheld kan få fatale følger. 
For Prebens vedkommende, lagde han gan-
ske stærkt ud med topkarakterer, men da
han kom til lydighedsbanen, var det dagen
hvor Leika ikke lige havde lyst til at ligge
ned under dækøvelsen, men satte sig op
med måske ikke den bedste reaktion fra
Prebens side, som viste sig at koste 3 point.
Alt i alt 47 point, hvilket jo er ganske pænt,
men som i dette selskab kun kan række til
en tiendeplads.
Dorte havde lidt problemer ved 2 af disci-
plinerne, den ene var som hos Preben lydig-

hed, hvilket kostede 2 point. Den anden
disciplin var i vand, hvor der forventes at
der bliver vist dirigering, og dette havde
Dortes træner desværre ikke lige sørget for
at Baloo havde fået tilpas indsigt i, hvilket
kostede ekvipagen 4 point. Alt i alt 44 point,
hvilket rakte til en placering som nr. 15.
I åben klasse havde vi Daniel og Fagus
med. Fagus er en glad og særdeles ivrig
hund, som elsker at arbejde for Daniel.
Dette viste han så sandelig også i dagens
første 3 dicipliner, hvor han scorede 40
point ud af 40 mulige. På trods af dette, lyk-
kedes det ikke Daniel at opnå en fornem
placering, og dette skyldtes så disciplinen
slæb. En opgave som Fagus som oftest løser
på fornemmeste vis, om end i et noget for-
højet tempo, i forhold til hvad der som
oftest viser sig at være optimalt. Det lykkes
ikke for Fagus at løse opgaven, hvilket jo
selvfølgelig giver et 0, og det pyntede
bestemt ikke på den pointtavle. Det blev til
40 point, hvilket gav en plads som nr. 17
Oluf og Djack deltog ligeledes i åben klas-
se. Som I kan læse andetsteds i bladet del-
tog Oluf tillige i Rold, og havde desværre
denne dag problemer med slæbet. Han
havde fuld hus i de øvrige øvelser, men mis-
sede desværre slæbet. I Dorf var det noget
anderledes. Her fik Djack fuld hus i slæb,
men så kneb det så desværre lidt i de øvrige
discipliner. Den samlede score blev 41
point, og dette rakte til en placering som nr.
15.
Sidste skud på stammen var så Poul med
Sif. De løb jo med sejren i Rold, om end
efter lidt genstridigheder. Som tidligere
nævnt bliver der ikke givet ved dørene ved
disse prøver, og det gik så også ud over
Poul. Han mistede 2 x 2 point, og sluttede
med 46 point og en plads som nr. 10.
For en god ordens skyld skal der da lige
nævnes, at samtlige klasser blev vundet af
hunde som havde opnået maximum , og ved
unghundene var der såmænd 3 med 50
point.

Brian Lichon

Nordjyske Dressurkursers
fællesprøve ved Dorf 2012
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RævegraveGrav-let Rævesnu..... hurtig
nedgravning af rævegrave i lukkede
plastdrænrør.
Ø 200mm - 20 meter pr. rulle.

Umiddelbart før starten af bukkejagten gav
vi medlemmerne mulighed for at lære lidt
om, hvad man skal være opmærksom på når
man afgiver skud med riflen. Vi fik en rigtig
god snak om hvordan bukken reagerer,
afhængig af hvor han er ramt. Vi fik også
hurtig revurderet vores meninger om de
reaktioner man typisk forbinder med de for-
skellige kugleplaceringer. Jan kunne klart
belære os om, at bukken tit ( for her er ingen
facitliste) springer højt op i luften og spur-
ter af sted hvis han er truffet af en god blad-
kugle. Dette gør han til gengæld også, hvis
der er en kugle som lige har strejfet mave-
skindet, eller på anden måde har været gan-
ske tæt på. Ja han kan stort set reagere på
denne måde, uanset hvor kuglen har truffet.
Så bukkens reaktion i skudøjeblikket er et
tegn af mange, som man bør samle sig, før
man kommer med en vurdering af hvor han
er truffet. Noget lige så vigtigt som reaktio-

nen ved påskydningen, er helt klart de tegn
som bliver efterladt på påskudsstedet. Det
kræver dog et skarpt og trænet øje, at se
samtlige vigtige informationer som findes
på stedet. Dette måtte vi igen i år sande efter
vi på egen hånd havde gransket de forskel-
lige anskudssteder som Jan Nedza havde
konstrueret til os. Disse kombineret med en
omgang afstandsvurderinger til forskellige
mål, blev uddelt som en tipskupon, forstået
på den måde, at vi skulle se hvem som
kunne få ”13” rigtige. Der var ikke mange
til at deltage i den endelige lodtrækning, vi
var rigtig mange som missede 1 – 2 eller
flere af tegnene. Alt i alt endnu en lærerig
eftermiddag i Jan´s selskab. På forsiden for-
tæller han om hvad vi kunne have fundet på
et af anskudsstederne, og hvad disse fund
ville give os af oplysninger om kuglens pla-
cering.

Brian Lichon

Hvor blev han af ??
Som det ses
blev der lyttet intenst
af de fleste.
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Tilbud til kursistmedlemmer
i foreningen
Vi er i bestyrelsen blevet enige om at give
vore kursistmedlemmer et tilbud om at
komme med på jagt i foreningen.
Dette skal fungere ved at kursisterne efter
udsendelse af et brev til disse, skal de melde
tilbage til undertegnede at de er interessere-
de, og bliver derefter ført på en liste.
Hvis der så mangler deltagere på jagterne i
St. Restrup eller i Uhrehøj, kan jagtlederen
henvende sig og vi kan så tilbyde en eller to
af kursisterne at komme med, dog vil det i
sagens natur blive med kort varsel at de vil
blive tilbudt dette.
Listen kan også bruges hvis nogle af jer
gerne vil invitere en kursist med på jagt,
eller mangler deltagere på jeres jagter, I skal
blot henvende jer til mig, og jeg vil så for-
midle kontakt mellem jer.

Jørgen Balser Jakobsen.

Arrangement med skydevognen
Vi vil i lighed med tidligere år arrangere en
dag med Danmarks Jægerforbunds skyde-
vogn, og de dygtige instruktører som følger
med denne, dette bliver søndag d. 23
September, og starter kl. 9,00 og varer til ca.
middag, hvor vi lige plejer at evaluere
dagen.
Der er individuel skydetræning og under-
visning tilpasset netop dig, så hvis du er ble-
vet lidt ” rusten” og gerne vil have afprøvet
dine færdigheder, eller finde dine begræns-
ninger med en haglbøsse er dette dagen
hvor dette kan lade sig gøre.
Tilmelding til undertegnede senest d. 18
September, enten på mail eller tlf.

Jørgen Balser Jakobsen.

Foreningen på Facebook
Aalborg og Omegns jagtforening er kom-
met på Facebook. For at fremme kommuni-
kationen/informationen i foreningen har
bestyrelses valgt at oprette en ”side” på
Facebook. Formålet med siden er at fremme
kommunikationen i foreningen både i form
af informationer om arrangementer mv.,
men også for at de enkelte medlemmer kan
dele forskellige ting med andre af forenin-
gens medlemmer. Det være sig f.eks. buk-
kebilleder, efterlysning af medjæger til en
jagttur på Kytterne og meget andet –
(næsten) kun fantasien sætter grænser. For

at se informationerne på siden kræves en
profil på Facebook og at du ”synes godt
om” foreningens side. Siden kan findes på
facebook.com/AalborgOgOmegnsJagtforen
ing

Status i St. Restrup skov
Så er pürsch perioden forbi og vi venter på
vores fællesjagter i oktober, første jagtleder
er, traditionen tro Jørgen Balser som tager i
mod tilmeldinger. Husk lige at vi har ændret
tilmeldingsfristen en smule, så vi ved om
der er plads til ny jæger etc.

Tilmelding til jagten d. 6. oktober
er d. 27. september (anpartshaver)
Pürsch perioden gik godt, det blev til 7
bukke fordelt over perioden 19. maj til 3.
juli, første buk blev nedlagt d. 19. maj kl.
20.10 i område 4 næste buk blev nedlagt i
område 1 d. 22. maj kl. 05.40 af en rigtig
lykkelig jæger (Leon) så husk at spørge til
Leon’s buk, så får du hele historien. Som
alle ved har jeg et specielt forhold til områ-
de 3 og d. 26.maj kl. 20.05 blev det en lille
fin 6 ender i lunden ved åen.
Få dage efter blev der nedlagt endnu en buk
i område 3 så der er nok en årsag til at jeg
mener at område 3 er god!! (Hvad sagde
jeg!)
Så kom der en stille periode, vi skal helt
frem til d. 12. juni inden Diana igen tilsmi-
lede en jæger, det blev til en morgenbuk i
område 7, tre dage efter igen en buk i områ-
de 3 nedlagt kl. 21.35.
D. 3. juli sluttede var dagen hvor sidste buk
blev nedlagt i ”skoven” bukken blev nedlagt
i område 8 og alle jer der har været i skoven
ved at lige der er skoven ikke over 10 cm.
høj. Se i øvrigt de flotte bukke på vores
hjemmeside!
Vi har som klargøring til fællesjagterne
udsat 110 fasaner som vi plejer og er ved at
være klar til efterårsjagterne.
Jeg vil dog lige nævne til jer der kommer i
skoven af forskellige årsager, i må fortsat
gerne holde øje med hvad der foregår i sko-
ven. Der kommer stadig meldinger ind om
indskydning af riffel i skoven, bemanding af
stiger uden for pürsch perioden, løse hunde
mm. Det vil vi gerne have stoppet.
Vi ses i skoven d. 6. oktober.

Søren Christensen
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Returadresse:
Benny Sørensen
Hedeageren 24
9230 Svenstrup


