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En skøn parade med 1 kronhind og 9 stykker råvildt
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Formanden
har ordet
Håber alle er kommet 
godt over den netop af-
sluttede jagtsæson, der 
er dog stadig nogle få 
reguleringsmuligheder 
tilbage, helt frem til 15 
april, men husk at der 
skal søges tilladelse 
hos Naturstyrelsen af 
lodsejeren til dette.
Året startede med ekstraordinært repræ-
sentantskabsmøde allerede lørdag d. 4 ja-
nuar, omkring det nye fælles domicil Jag-
tens Hus, som var blevet foreslået skulle 
ligge på Kalø.
Dette blev vedtaget med stort flertal af de 
delegerede, og arbejdet er allerede gået i 
gang, med jordbundsprøver og licitation, 
så det egentlige byggearbejde skal starte 
lige efter sommerferien, og forventes at 
være klar til indflytning sidst i 2015.
Vi var 1 marts repræsenteret på årets kreds-
møde på Lundbæk landbrugsskole, et stille 
og roligt møde, med en masse gode infor-
mationer fra kreds og hovedbestyrelse. Vi 
kunne godt se at de er vant til at servere for 
landbrugselever dernede, der var virkelig 
kommet noget på tallerkenerne.
Foreningsjagterne på vores arealer er gået 
rigtig godt, med en fantastisk afslutnings-
jagt i Kollerup Plantage søndag d. 26 janu-
ar, men det kan I læse mere om andet sted 
i bladet.
Der er sket lidt udskiftning i begge konsor-
tier, men alle pladser er allerede afsat igen, 
så det ser fornuftigt ud.
Så er det tid til at begynde at se frem mod 
bukkejagten, der jo som alle ved starter 
d. 16 maj, som i år er en fredag, og det er 
samtidig Bededag, så der er mange som 
har mulighed for at komme af sted.
Men først skal grejet jo indskydes og kon-
trolleres, det bliver der flere muligheder 
for, og datoerne kan I finde inde på vores 
hjemmeside.
Til sidst vil jeg ønske alle medlemmer 
og deres familier et godt, og forhåbentlig 
varmt forår, og til alle jægere knæk og 
bræk med bukkesæsonen.

Jørgen Balser Jakobsen.
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Generalforsamling
tirsdag d. 8. april 2014

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: Leon Jensen, modtager genvalg

  Benny Sørensen, modtager genvalg

  Leif Tranholm, modtager ikke genvalg

  Jørgen Balser Jakobsen, modtager genvalg

7. Valg af 2 supleanter

8. Valg af 2 revisorer

9. Eventuelt
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Vi skriver nu marts, og vi er i gang med 
hundetræningen. Marktræningen har været 
i gang længe, og her kan de snart se ende 
på træningen. Men når vi snakker lydig-
hedstræningen, startede vi 1. marts kl. 10, 
og går over til aftentræning den 2. april. Ja 
det er rigtigt, den 2. april er en onsdag. Vi er 
i år gået over til at træne om onsdagen, da 
tirsdage jo er vores normale klubaften. Der 
bliver træning hen til starten af juni, hvor 

vi skal have udtaget de hunde (og hundefø-
rere) som skal ud for at forsvare vores for-
ening til de ”regionale mesterskaber” i hen-
holdsvis Rold og Dorf. Prisen for træningen 
er uforandret kr. 500, som indkluderer både 
træning, vildt til apportering og bespisning 
til vores afslutning. 

Brian Lichon

Årets hundetræning
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Så er vi ved at være klar til endnu en jagt-
sæson i St. Restrup skov som er foreningens 
ældste jagtområde, vi er 40 anpartshavere i 
skoven, i år har 4 medlemmer valgt at for-
lade os. Det er naturligvis ærgerligt men på 
den anden side giver det plads til 4 nye, som 
har stået på vores venteliste rigtig længe (Se 
den på hjemmesiden)
Vi har vores anpartsmøde d. 4. marts i Jæ-
gerhuset hvor vi skal trække lod om hvem 
der får lov til at komme på bukkejagt d. 16. 
maj (morgen/aften) det er altid spændende!
Et tilbageblik på sidste år: Vi nedlagte i sid-
ste sæson 57 stykker vildt, 8 bukke i pürs-
chen og 11 på vores fællesjagter, det blev 
også til 22 snepper, 5 ræve, 9 fasaner samt 
2 harer, så alt i alt et fint jagtudbytte ikke 
mindst når vi medtager alle de dejlige timer 
i selskab med gode venner og godt humør.
I år starter vi med et par arbejdsdage i april 
hvor vi rydder op i skoven, der findes des-
værre en rimelig stor bestand af skovsvin 
som det ikke er lykkedes os at reguler, så det 
er påkrævet. Det bliver også til en rundvis-
ning sidst i april så de nye også har en chan-
ce til at finde den rigtige plads d. 16.maj. 

Endvidere er vores fællesjagter på plads, vi 
er i gang med at finde jagtleder og hjælper. 
Så med udsigt til endnu et godt jagt år i sko-
ven knæk & bræk til jer alle.

Så er det ved at være tid til indskydning og 
træning med riflen – inden det går løs i maj.
 
Følgende dage har vi indskydning og træ-
ning på banerne i Hvorup:
 
Mandag den 28. april klokken 17.00 –21.00 
på bane B
Lørdag den 3. maj klokken 09.00 – 14.00 på 
bane B – fra klokken 12.30  skydes der på 
200 meter
Søndag den 11. maj klokken 09.00 – 14.00 
på bane B – fra klokken 12.30 skydes der på 
200 meter
Mandag den 12. maj klokken 17.00 – 21.00 
på bane B.
Søndag den 21 september klokken 09.00 – 
14.00 på bane B.
 

Alle dage kan der købes pølser/brød – øl og 
vand.
 
Som noget nyt har vi indkøbt en Chrono-
grafh – den måler hastigheden på projekti-
let, den vil være med alle dage.
 
Skydning koster 40,- kr. pr skytte.
 
Vi vil efter sommeren arrangere en tur til 
Hadsund skydecentrer og en tur til jagtbio-
graf i Trige, dette vil i høre mere om senere.
 
På vegne af riffeludvalget

Benny Sørensen

Riffelskydning

 St. Restrup skov
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Atter stod der buk på årets første klubaften. 
Det var som sædvanligt de bukke som med-
lemmerne havde skudt i Danmark som skul-
le hives frem. Det er dejligt at finde et emne 
til vore klubaftener, som I gider  deltage i. 
Jeg kan med megen glæde konstatere, at der 
hvert år er blevet flere folk og flere bukke. 
At der så også er tale om både gengangere 
(altså folkene) og nye ansigter, gør det kun 
endnu bedre. Vi passerede i år 20 bukke, og 
så var der lige en enkelt fra Sverige som fik 
lov at blive luftet også. Vi havde en rigtig 
fornøjelig aften, hvor de enkelte fortalte 
deres historie om de bukke de havde med-
bragt. Der var selvfølgelig stor forskel på 
disse historier, lige fra bare at sætte sig ud, 
vente ganske kort tid for så at skyde ham. 

Men også historier hvor skytten måtte yde 
en indsats for at komme på skudhold af 
ham, alt imens pulsen voksede af både den 
ene og anden grund. De 4 vindere blev i år 
følgende: Rene Andersen med mindste buk, 
Henning Kristensen med største buk, hans 
Jørgen Sørensen med smukkeste buk og 
Christian Præstgaard med den mest særpræ-
gede buk. Et stort tillykke til dem. Efterføl-
gende gik snakken lystigt, mens vi nød de 
par stykker brød som foreningen var vært 
ved. Håber på vi næste år igen kan sætte ny 
rekord både hvad antal af bukke, men selv-
følgelig også antallet af fremmødte.
     

Brian Lichon

Kom med din buk
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Bukketræf 2014
Husk bukketræf d. 16. maj kl. 10.00 i jægerhuset
Hvad enten du har været på bukkejagt eller ikke, 
om du har været en af de udvalgte eller det blot 
blev en dejlig morgen, så kom til bukke træf i 
jægerhuset og vær med til at beundre de bukke 
som bliver præsenteret.
Der vil være mulighed for kaffe og rundstyk-
ker samt en sludder om vores oplevelser denne 
dejlige dag.
Det er i år Aalborg jægerklub som står for ar-
rangementet, men det er naturligvis for alle de 3 
foreninger som benytter jægerhuset.   

Hans Jørgen skød denne flotte bug 16. maj 2013, 
kom og lad os se din buk.
Vi ses d. 16. maj

Søren Christensen

- og vinderne er...
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Kort nyt !
Havfisketur 5. april 2014
Der er endnu ganske få ledige pladser til vo-
res fisketur fra Hirtshals lørdag d. 5 april.
Kontakt undertegnede, hvis du kunne tænke 
dig at komme med denne dag.
Turen starter kl. 06.00 og vi er i havn igen 
kl. 16.00, prisen for turen er kr. 500,00.

Jørgen Balser Jakobsen

Jagt forbi
Det var med stor sorg, at vi i foreningen 
modtog meddelelse om at vores mangeårige 
æresmedlem Leif Holst Andersen, var afgå-
et ved døden d. 17. december 2013.
Leif var igennem 20 år foreningens kasse-
rer, det var dengang hvor han lige cyklede 
forbi, hvis der skulle være en som ikke hav-
de fået betalt sit kontingent.
Leif blev 85 år, og nåede lige at have været 
medlem af foreningen i 60 år.
Leif vedblev at komme til vores general-
forsamlinger, og deltog gerne i debatterne, 
næsten lige til det sidste.
Æret være hans minde.

Bestyrelsen

Årets bjesk aften
blev i år afholdt 11/2 
Der blev livligt udvekslet erfaring i den 
gyldne kunst.
Skal der bruges vodka eller Brøndums 
snaps, bruger man rør sukker eller Akacie 
honning, nogle ville have det sødt andre 
ikke, alle meninger er lige rigtige - det er 
smagen der tæller.
Vi lod flaskerne gå rundt og udvekslede er-
faring, mens vi smagte og beundrede farven 
på indholdet. Det er meget spændende at se 
hvor stor forskel der er, når selv samme op-
skrift er fremstillet af 3 forskellige.
Leif havde taget lækkerier med fra slagter 
Ole, en dejlig aften hvor der var plads til 
mange flere. 
Mød op næste gang – det er oplevelsen 
værd.

René

Testskydning med lyddæmper
Mandag d. 28/4 kl. 19.00 får vi besøg af 
Morten fra Jægeren og Lystfiskeren på sky-
debanen i Hvorup.
Morten vil demonstrere lyddæmper fra 
Schultz og Larsen. Han medbringer 3 for-
skellige størrelser, så vi kan høre forskellig-
heden i forhold til lyd, vægt og pris. 
En lyddæmper er, som ordet beskriver en 
anordning, der monteres på jagtriflen til at 
dæmpe lyden. Den fjerne ikke lyden helt, 
men dæmper den til et niveau, hvor den ska-
delige virkning for skytten er minimeret. 
Ud over at dæmpe lyden for skytten, så 
virker den også rekyldæmpende ved at op-
fange krudtgasserne, som fremkommer ved 
forbrændingen i skudøjeblikket. Det bevir-
ker, at skytten bliver i stand til at afgive et 
endnu mere præcist skud, hvilket er med til 
at reducere risikoen for, at dyr bliver an-
skudt. Kom og prøv.

Med venlig hilsen
Riffeludvalget, Rene Andersen

Medlems information
På kredsmødet lørdag den 1. marts blev vi 
opfordret til at få medlemmerne til overgå 
til PBS betaling af kontingent. Dette kan gø-
res via netbank eller ved hjælp fra banken. 
Ligeledes vil vi gerne have medlemmernes 
fødselsdato og e-mailadresser. I bedes der-
for sende disse oplysning til Benny Søren-
sen. 

På vegne af bestyrelsen

Nu sker det igen d. 15. juni 2014
Nu afholder vi fisketur igen til Mede
stedet ved Villestrup gods. 
Vi fisker fra kl. 8-14.
Der er rundstykker om morgenen og
pølser til middag. 
Turen koster 100,-
pr. person. 
Tilmelding sker ved
at kontakte Leon
på tlf. 22 853 791. 
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Vi her et par gange forsøgt at lave bjesk aften i foreningen! En rigtig hyggelig aften 
men kun med ganske få deltagerer. Det kan skyldes flere ting, dels kan det være at i 
ikke har lavet bjesk eller i har drukket det i havde lavet eller i ikke ved hvordan det 
skal gøres og sikkert mange andre undskyldninger.

Vi vil derfor gerne prøve noget nyt:
D 20.september har naturguideenhimmerland.dk en tur i lille vildmose ”Bær og bjesk 
i lille vildmose” hvor det er muligt at indsamle bær, revling, tranebær og andet godt. 
Lad os mødes der og indsamle det vi skal bruge så går vi hjem og brygger, i februar 
mødes vi så i Jægerhuset for at prøvesmage det vi har frembragt. Foreningen vil der 
være vært med lidt tilbehør og en hyggelig aften.

Mødested:
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16 9280 Storvorde
Tid:
Lørdag d. 20.september 2014
kl. 10.30 til 12.30
Pris:
indgangsbillet til centeret
(kørsel med tørvevogn + 20 kr.
kl. 13.00 og 14.00)

Husk kurv til bær mm.
Se mere på www.lillevildmose.dk

Bjæskaften 2015
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Sikke et skønt billede der er på forsiden af 
dette blad. Som I jo kan se, er det fra vores 
sidste trykjagt i den netop afsluttede sæson. 
Vi har haft en ganske fornuftig sæson, selv 
om der måske nok på et par af jagterne har 
været nogle som syntes der kom for lidt på 
paraden.  Det kan dog ikke være helt skidt, 
når vi sluttede på over 2 stykker vildt pr. an-
partshaver, og det har ikke just været snep-
per og hare som har talt op. Vi kan her ved 
afslutningen af sæsonen konstatere, at vi 2 
gange har skrevet foreningshistorie. Først 
med Ivan Sørensen, som skød den første då 
i foreningsregi, og siden Jørgen Thomsen, 
som skød den første kronhind i samme regi. 
Skønt at være en del af dette, og ikke mindst 
fordi konsortiet deroppe består af lutter 
gæve folk, som hjertens gerne giver en hånd 
med, og gerne byder ind med både mad og 
kage. De kan endda også finde ud af at byde 
ind med arbejdsopgave de selv tager sig af.
Vi må på trods af dette alligevel konstatere, 
at vi må tage afsked med 5 af vore jagtkam-
merater fra den forgangne sæson. Der har 
heldigvis været forskellige baggrunde for 
dette, og kun 2 har valgt det fra pga. de re-
striktioner vi har i konsortiet. 
Bestyrelsen ser det som en fornem opgave, 
at tage initiativ til noget som medlemmerne 
ønsker at gøre brug af. Dette gælder selv-

følgelig både vore emner på vore klubaf-
tener, vore fisketure og øvrige tiltag. Det 
gælder i høj grad også det at finde jagt til 
vore medlemmer. Det er ikke altid tingene 
løber rundt når vi sætter et skib i vandet, og 
somme tider giver det lidt penge i kassen. 
Bestyrelsen valgte sidste år, at vi ville sat-
se på afskydningen i det nye konsortium, 
hvorfor vi satte anpartsprisen lidt lavt. Der-
efter ville vi så sætte os på de midler der 
kom ind ved vildtsalg. Da dette regnestykke 
desværre ikke gik helt op, måtte jeg i år an-
befale bestyrelse, at sætte anpartsprisen til 
den reelle udgift. Dette betyder selvfølgelig, 
at indtægterne fra vildtsalget herefter går i 
konsortiets kasse. En ting er jo at starte tin-
gene op, men det skal jo ikke blive en fast 
udgift for foreningen.
Vi er selvfølgelig meget spændte på at kom-
me i gang med den kommende sæson. Vi er 
så småt ved at kende terrænet, og mon ikke 
vi efterfølgende skulle have mulighed for 
at tilrettelægge tingene således, at vi måske 
kan få et lidt større udbytte når vi taler de 
store hjortearter. En ting er helt sikkert. De 
er der og endda i mængder der berettiger en 
større afskydning, i år var de små margina-
ler bare på vildtets side.

Brian Lichon

Kollerup Plantage
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RævegraveGrav-let Rævesnu..... hurtig
nedgravning af rævegrave i lukkede
plastdrænrør.
Ø 200mm - 20 meter pr. rulle.

Rorgross_2x27  02/03/09  14:15  Side 1

Vi har igen i år fået en invitation til at hjæl-
pe, skytte Klaus Godiksen, Aalborg kom-
mune, med at regulere råger, i de forskellige 
kolonier, der ligger i kommunen. 
For at kunne deltage SKAL du kontakte mig 
og blive skrevet på en liste.
Når vi nærmere os regulerings tiden, som 
plejer at være i maj, kontakte dig for at afta-
le hvilke dage du kan/må, deltage.
Den 21. maj vil der være rågeaften ved 
Hammerværket i Godthåb – denne aften er 
alle med familie velkommen til at komme.

Der vil på dagen være smagsprøver på 
grillede rågebryster/ og kommunens natur-
vejleder, vil fortælle om rågen som nytte 
og skadefugl – der vil også være jagthorns 
blæsning – hundeopvisning – skydning - 
m.m. 

Benny Sørensen 
96373521 / 28404542

Råge regulering
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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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grafiske totalløsninger

tryksager
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banner

flag
t-shirts firmagaver
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Bogbinderi arbejdstøj

Bøgildsmindevej 1 - 9400 Nørresundby
Telefon 7022 4142
www.solografisk.dk
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Returadresse:
Benny Sørensen
Hedeageren 24
9230 Svenstrup
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Bornaghi 12/70 28 gr.
str. 3-4-5-6
1 æske 25 stk. 79,-
Ta 10 æsker 699.- spar 100.-

Bornaghi 12/70 32 gr.
str. 1-2-3-4-5
1 æske 25 stk. 89.-
Ta 10 æsker 799.- spar 100.-

Aalborg:
Gugvej 138, 9210 Aalborg SØ, Tlf.: 96330300

Brønderslev:
Markedsvej 136, 9700 Brønderslev, Tlf.: 96450300

Bornaghi 12/70 36 gr.
str. 1-2-3-4-5
1 æske 25 stk. 99.-
Ta 10 æsker 899.- spar 100.-

Bornaghi 12/76 28 gr.
str. 1-3-5
1 æske 25 stk. 119.-
Ta 10 æsker 999,- spar 190.-

Bornaghi 20/70 25 gr.
str. 3-4-5
1 æske 25 stk. 99.-
Ta 10 æsker 899,- spar 100.-


