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Formanden
har ordet
Når I modtager dette
blad er vi godt i gang
med jagtsæsonen, men
fortvivl ikke, der er
stadig godt halvanden
måned tilbage af inde-
værende sæson, som
kan bruges til mange
gode oplevelser ude i
vores dejlige natur.
Vi er i gang med sidste år af kontrakten
oppe i Uhrehøj Plantage, og vi overvejer
lige nu i bestyrelsen om der skal gives et
bud på de næste 5 år, dette tager vi stilling
til når vi modtager udbudsmaterialet.
Som omtalt før på året,er vi i bestyrelsen
meget interesserede hvis I skulle komme
undervejs med noget jagt som er i udbud,
og kunne være interessant for vores for-
ening.
Det har indtil nu været en rimelig god
sæson, indtil videre, i St. Restrup, men
dette skriver Søren noget om andetsteds i
bladet.
Der bliver holdt årsmøde i Aalborg J.K.F.
tirsdag d. 22 Januar, og I er velkomne til at
melde jer til, dette sker hos Ole Thomsen,
men vil fremgå af annoncer i Jæger, der
bliver orienteringer fra både hovedbesty-
relse og på kredsniveau.
Jeg vil slutte med at håbe at I alle får nogle
gode oplevelser i resten af jagtsæsonen, og
ønske alle vore medlemmer og deres fami-
lier en rigtig god jul og et godt og lykke-
bringende nytår.

Jørgen Balser Jakobsen

Omegnsjægeren ønsker
medlemmer og sponsorer

en rigtig glædelig jul
samt et godt nytår.

Redaktionen

Glædelig jul



Aalborg og Omegns Jagtforening afholder
igen i 2013 fisketur fra Hirtshals, dette bli-
ver lørdag d. 13 April, og vi vil forsøge at
lave en 10 timers tur med afgang kl. 06,00
og således med hjemkomst ca. kl. 16,00.
Vi skal i år sejle med en anden båd, da de
som har Mille har valgt at lægge op, det bli-
ver Michael Frank vi skal sejle med, men
flere oplysninger når I modtager en opkræv-
ning senere.

Tilmelding til undertegnede, og er du i tvivl
om du er tilmeldt, så giv mig lige et kald.

Jørgen Balser Jakobsen.
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Fisketur 2013



Jagt sæsonen er godt i gang i skoven, vi har
pt. afholdt 3 fællesjagter med et rigtig godt
udbytte, både hvad angår vildt og oplevel-
ser. Jeg kan ikke lade værre med at tænke på
vore venner som driver jagt i Uhrehøj plan-
tage, 2 jagter uden noget på paraden så vi
må være taknemmelige over at vi har et
område som er så rig på oplevelser, om det
skyldes MTB kørsel i skoven ved jeg ikke,
men det er da påfaldende at vildtet er for-
svundet da der blev givet tilladelse til MTB
i skoven. Vi udsatte i sommer 110 fasaner
for at være sikker på at der var noget at jage
men må igen konstaterer at det ikke er fasa-
nerne der har givet os de store jagt oplevel-
ser i skoven, men når vi udsætter fasaner så
er der mange ræve, ikke mindre end 7 store
flotte ræve er det blevet til (3 + 1 + 3) lige
som rådyrene har været godt med 7 i pürs-
chen og så 4 + 2 + 1 på fællesjagterne. Også
sneppen har givet anledning at stemningen
har været i top og en enkelt fasan er det da
også blevet til, alt i alt et tilfredsstillende
resultat. Vi har på vore jagter i år reserveret
2 pladser til ny jægere og andre som bidra-
ger til vores forening, tak for at i tager så
godt imod dem! Det er vigtigt at vi viser os
fra vores bedste side når vi har gæster.
Kender du en ny jæger i vores forening så
husk at kontakte Jørgen Balser så han kan få ham/hende på listen. Desværre kan jeg ikke

selv deltage i vores jagt d. 9/12 2012 så jeg
vil benytte lejligheden til at ønske jer alle en
glædelig jul og et godt nytår.
Vi ses i skoven d. 27. december

Søren Christensen
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Rundt omkring
St. Restrup skov
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Traditionen tro bliver årets første klubaften
den 8. januar sat i bukkens tegn. Som tidli-
gere vil vi gerne have du kommer med din
buk/bukke du har skudt på dansk jord i
2012. Det kan selvfølgelig både være i buk-
kejagten, men selvfølgelig også ham du evt.
fik skudt i efteråret. Dette er en af de klub-
aftener, som indtil nu, hvert år har fået flere
med i konkurrencen om førstepladserne end
det foregående år, og såmænd også flere
fremmødte end det forrige år. Vi længes
efter at høre netop din fortælling om hvor-
dan det lykkedes dig at komme til skud-
chance af ham. Mon ikke vi igen får Morten
fra Jægeren og Lystfiskeren til at finde et
par ting vi kan overrække vinderen af vore
forskellige kategorier. Igen mødes vi i
Jægerhuset kl. 19.00. Foreningen vil ligele-
des denne aften være vært ved et stykke
smørrebrød. Mød op med eller uden buk.
Det er altid skønt at høre om andres held og
dygtighed. Grundet bestilling af mad, er der
tilmelding til Brian på mail: a-o-j@mail.dk
eller på tlf: 40477418.

Pbv. Brian Lichon

Kom med din buk årg. 2012

Den 14. september var vi nogle stykker, der
ville tage på en fisketur til Øster Hurup
havn. Vi ville forsøge, at fange nogle
makreller og et par hornfisk.
Efter to til tre timer havde vi, da fanget en
del.
Pludselig skete der noget lidt ud over det
sædvanlige, jeg fik nemlig bid på en horn-
fisk. Det var der en odder, der ikke var til-
freds med, for væk forsvandt dens mad.
Hornfisken på min stang blev jagtet. Det var
en sjov oplevelse, at se hvordan odderen
jagtede fisken. Det gjorde den ihærdigt.
En god dag, hvor vi fangede 10 makrel og
11 hornfisk, samt næsten en Odder.

Venlig hilsen
Leon

En fisketur i Øster Hurup
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Den 13. november 2012 havde vi på vores
klubaften valgt at høre om forskellige jagt-
former. I vores forening har vi en del jæge-
re som har rigtig stor erfaring med forskel-
lige jagtformer og vi havde derfor været
rundt i egen medlemsskare for at finde
nogle personer som ville holde et lille ind-
læg om det at dyrke jagt i Danmark.Det var
vores tanke at arrangementet skulle rettes
mod ny jæger og ung jægere. Til indlægge-
ne havde vi modtaget accept fra Brian som
ville fortælle om drivjagt, Benny om
pürschjagt Peter om jagt på vand og endelig
som den eneste foredragsholder som ikke er
medlem i vores forening, som er en kapaci-
tet inden for jagt Iver Høst som ville fortæl-
le noget om regulering og fællefangst. Vi
kunne konstatere at selv ny/ung jægere bli-

ver ældre med årene, men der var dog et par
stykker. Måske er det udtrykket der er for-
kert, vi har formodentligt alle noget vi har
dyrket rigtig meget og noget vi er ”ny
jæger” i eller i hvert fald ikke så stor erfa-
ring i. Klubaften er for alle og denne aften
blev det til 15 medlemmer.Jeg tror at alle fik
et udbytte med hjem og vi havde en rigtig
hyggelig aften med et rigtig godt faglig
indehold og fik kikket nogle gode fiduser ud
hos nogle knald gode foredragsholdere som
kan deres kram. Tak til jer alle. Når så slag-
ter Leif laver noget godt smørrebrød så kan
det kun blive vellykket.Husk at se på hjem-
mesiden hvornår næste arrangement er
planlagt, vi ses

Søren Christensen

Klubaften 13. november 2012
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Pletskud
fra året som gik...



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 tager naturligvis hensyn
til natur og miljø...

Tryksager med omtanke !
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Denne gang vil det være Italienske vine, som

Bent Iversen har med denne aften. Der vil

være en 5-6 vine at prøvesmage, samt lidt

godt at spise.  Bent har i mange år været ind-

køber af vine og har en stor ekspertise vedrø-

rende disse. Det vil som sidste år kun koste

kr. 100,00 pr deltager, og her må der gerne

inviteres familie og venner med. Der kan max.

være 30 deltager, da pladsen bliver meget

trang når der skal spises. Det er først til mølle

princippet og betalingen er bindende, når i

har sagt ja. Afbud accepteres til og med den

5. februar. Så vi kan få dem med, der er på

venteliste. Der kan kun af- og tilmeldes til

undertegnede, og kun når i har fået svar

retur, er i tilmeld/afmeldt.

Pbv. Poul Jacobsen T
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Vi gentager
succesen...
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RævegraveGrav-let Rævesnu..... hurtig
nedgravning af rævegrave i lukkede
plastdrænrør.
Ø 200mm - 20 meter pr. rulle.

I disse kolde og især klamme tider er det
måske ikke hundetræning man tænker mest
på. Os med hund må dog vist også sande,
her godt inde i jagtsæsonen, at det efterhån-
den er ved at halte noget med lydigheden
med mange af de jagthunde vi omgiver os
med. Derfor kan I lige så godt allerede nu,
sætte krydser i kalenderen. Ja vi må jo gøre
noget ved det, så vi igen kan være bekendte
at tage vores hund med når vi bliver invite-
ret på godt jagt et eller andet sted. 
Vi begynder marktræningen, om vejrguder-
ne vil, søndag d. 3. februar kl. 09.00.
Mødested er hos Jens Hvass Voergaardsvej
14 9300 Dronninglund. Tag afkørsel 14 på
motorvejen og kør lidt mod vest. Vi forven-
ter at slutte marktræningen midt i april. For
dem som kunne ønske sig lidt teoretisk bag-
grund inden starten på træningen, afholder
vi et lille møde i Jægerhuset d. 29. januar kl.
19.00. Her vil Jens bla komme ind på de
grundlæggende teknikker vedr. marktrænin-

gen. Tilmelding til træningen til Jens på
mail: jenshvass56@live.dk eller på tlf.
50480949. Prisen er som tidligere, kr. 150
som startpris for de første 3 gange, og der-
efter kr. 50 hver gang man møder op.
Lydigheds-/apporteringstræningen starter
ligeledes med et møde i Jægerhuset. Dette
møde, som mest er tiltænkt nye hundeføre-
re, afholdes d. 5. marts kl. 19.00. Selve træ-
ningen starter lørdag d. 9. marts kl. 10.00,
og vi træner som tidligere på banerne på
Voerbjergvej  i Lindholm. Vi begynder tirs-
dagstræningen d. 2. april, og så er det kl.
19.00. Vi forventer at vores afslutning bliver
lørdag d. 8. juni, dette kan dog ændres pga.
tilmeldingsfrist til Rold Skov matchen.
Tilmelding til Brian på mail: a-o-j@mail.dk
eller på tlf. 40477418. Prisen for dressur-
træningen er kr. 500 incl. alt også bespisnin-
gen til afslutningen. 
Vi ses til træningen

Brian Lichon

Hundetræning 2013!
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Vi er nu godt i gang med sæsonen 2012/13,
og det har været en blandet omgang. Vi er
ikke specielt glade i Uhrehøje. Godt nok
startede det med vældig succes, da v i
afholdt vores første jagt. En dag som var
lidt speciel, da vi om formiddagen ikke
havde held til at finde noget vildt af betyd-
ning. I sidste såt blev det dog til et enkelt
dyr, og dette var i en af de ”sikre” såter, selv
om de fleste godt ved dette udtryk kun bru-
ges om middagspausen. Efter en velfortjent
frokost startede vi med nyt mod. Dette blev
belønnet på bedste måde, da vi hurtigt i før-
ste såt havde dyr oppe at løbe. Der blev råbt
dyr fremad, dyr til højre , dyr til venstre. Ja
det syntes at vrimle med dyr. Skuddene bra-
gede hele vejen rundt samt inde i såten, og
det blev utroligt spændende at komme frem
til skytterne, så der kunne gøres status. 3
dyr var blevet skudt, 1 skudt efter
(sweisshunden sagde ikke truffet), og så var
der lige et par snepper som fik lov at leve
lidt længere. Det var så til gengæld også
hvad der skulle ske den dag.
Anden jagt var en helt anden oplevelse. Der
var kommet lidt flere snepper, og enkelte fik
en hilsen med på vejen, dog uden at tage
nævneværdig skade af det. Det forunderlige
var desværre, at vi på denne dag ikke ople-
vede at se et eneste stykke råvildt. Selv ikke
de ”sikre” såter kunne fremvise et stykke

råvildt. Hvad dette skyldes kan der selvføl-
gelig være mange forklaringer på, men når
vi har et udvalg i vildtarter som vi har, er det
utrolig vigtigt at de arter vi har, er hjemme
på dagen. Det blev som sagt til lidt skud,
dog uden vildt på paraden.
Så har vi lige her i dag, haft vores 3. jagt, og
selvfølgelig var vi spændte på hvad der ville
komme til at ske. 1. såt indeholdt en enkelt
sneppe. 2. såt indeholdt ligeledes en enkelt
sneppe. 3. såt var lidt mere spændende. Her
var der 4 eller 5 snepper en hare og mindst
et stykke dåvildt, desværre ingen rådyr.
Haren og dåvildtet var jo ikke jagtbart på
dagen, og snepperne fik lov at flyve videre
af forskellige årsager. Så var det blevet mid-
dag, og efter middagen skulle vi så til de
”sikre” såter. Denne gang var vi heldige at
træffe lidt råvildt hjemme, men dagen var
med dem, de fandt de rigtige steder at bryde
gennem skyttekæden, og der blev atter en
tom parade, denne gang endda uden vi på
dagen havde løsnet et eneste skud.  Nu
håber vi så vi på vores næste jagt, som er en
trykjagt med riffel, vil få noget råvildt til at
luske lidt rundt, så de kan komme til skud.
Sidste år havde vi jo god succes med vores
trykjagt, så forventningerne er derfor selv-
følgelig noget store.

Brian

Status i Uhrehøje Plantage
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Returadresse:
Benny Sørensen
Hedeageren 24
9230 Svenstrup


