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Så har sommeren ramt 
Danmark, og hvilken 
herlig følelse dette 
medfører, samtidig er 
vi rigtig godt i gang 
med bukkejagten, som 
i år har været helt fan-
tastisk i vores konsor-
tier i både St. Restrup 
og Kollerup Plantage.
Der er på nuværende tidspunkt skudt 8 
bukke i St. Restrup, og 5 i Kollerup, og vi 
er kun 14 dage inde i bukkejagten.
Der er repræsentantskabsmøde i Danmarks 
Jægerforbund lørdag d. 21 Juni, i Kolding, 
og undertegnede deltager som repræsen-
tant for Aalborg og Omegns Jagtforening, 
det bliver som sædvanligt spændende at 
følge, og I vil som vanligt få oplysninger 
herom på forbundets hjemmeside, og igen 
i næste udgave af Omegnsjægeren.
Jeg vil slutte med at ønske alle vore spon-
sorer, samarbejdspartnere, samt medlem-
mer af Aalborg og Omegns Jagtforening 
og deres familier en god og forhåbentlig 
lang sommer, og til bukkejægerne fortsat 
Knæk og bræk.

Jørgen Balser Jakobsen.

Skydevogn 7 September 2014
Søndag d. 7 september vil vi igen 
forsøge at lave et arrangement med 
skydevognen fra Danmarks jæger-
forbund, hvor du kan få en individuel 
instruktion, omkring din haglbøs-
seskydning.
Skydningen vil starte kl.9,00 og vare 
3 timer, du kan tilmelde dig ved at 
kontakte undertegnede senest d. 1 
September.

Jørgen Balser Jakobsen.
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Så er vi i gang, de nye medlemmer (4) er 
blevet informeret, vi har haft 2 arbejdsdage 
i skoven samt en rundvisning, der er hjem-
købt en ny stige samt flyttet nogle stykker, 
lavet infobrev til alle, ny tavler i skoven og 
ny brik til dem som havde mistet deres.
Jfr. lodtrækningen d. 4.marts dog med brug 
af hele reservelisten + mødes 8 bukke jæ-
gere så d. 16/5 kl. 04.00 til lodtrækning ved 
det gamle savværk.
Jeg fik den nye stige i såt 6 og var på plads 
kl. 04.35 og kl. 05.00 var alle klar. Det var 
fint vejr med let vind så stigen står fint der i 
den nye lysning, god oversigt og kuglefang 
mange steder!! Det var dog såt 5 som leve-
rede den første buk 2014, Hans Jørgen som 
var med på afbud fik lejlighed til en lille buk 
kl. 05.26 i de høje graner nede ved savvær-
ket, så var vi i gang.
05.35 kommer der et dyr op over bakken 
nede fra såt 5 NØ hjørne rigtig langt ude, 
svært at se hvad det er… så sidder og venter, 
den går på bakketoppen, esser lidt men har 
ingen kugle fang, jeg har set at det er en lille 
Enhjørning på ca. 10 cm.
Efterhånden kommer den længerer ind i 
såten og jeg beslutter at hvis den kommer 
op, og der er kuglefang med mulighed for at 
få et sikker skud så vil jeg prøve.

Kl. 05.45 er den ca. 180 – 200 m. ude, men 
godt over bakken med god kuglefang, den 
esser lidt rundt i de nye løvtræer og kl. 05.46 
slipper jeg kuglen. Rammer fint og bukken 
forender ca. 10 m. fra træffestedet med en 
god hjerte kugle. Så var min bukkejagt i St. 
Restrup forbi 2014.05.16.

Hans Jørgen og jeg mødes ved det gl. sav-
værk hvor vi står og deler oplevelsen da der 
kl. ca. 6.45 lyder skud fra den første stige 
i såt 4, først 1 skud stilhed så bang 10 sek. 
Bang, der må være mange bukke derover!! 
Stilhed… efter ca. 10 min beslutter vi at gå 
over for at se hvad der sker, forsigtig.. og 
der ca. 30 m. foran stigen er Erling i gang 
med at brække en rigtig flot gaffelbuk, vi 
hjælper med en god kniv og ønsker natur-
ligvis den lykkelige jæger tillykke. Sådan 
oplevede jeg den første morgen 2014. 
Der blev også skudt buk d. 17/5 af Lasse, d. 
18/5 af Casper, d. 21 af Tommy og d. 22 af 
Poul. Stort tillykke til jer alle,  knæk & bræk 
resten af pürschen.

St. Restrup skov pürsch 2014

Erlings morgenbuk fra såt 4.

Bukkejæger morgenen den 16. maj 2014
i St. Restrup skov.
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16. maj, er for en jæger nærmest at beteg-
ne som en helligdag, det er den dag hvor vi 
endelig igen har mulighed for at date med 
vores hemmelige elskerinde ”Diana” og tra-
ditionen var der igen i år nogle som havde 
haft held med deres forehavende.
En del af traditionen er at vise udbyttet frem 
og der var bukke i alle størrelser. Jagtkon-
sortierne i Aalborg og Omegnsjagtforening 
var godt repræsenteret da der var skudt 3 
bukke i St. Restrup og 1 i Kollerup Planta-
ge. To af disse fire bukke blev vist frem til 
bukketræf 2014. Da alle var på plads blæste 
Per Iversen over de fremmødte bukke. 

Det blev Leon Jensen som løb af med før-
stepladsen for en flot buk. Det blev til 6 buk-
ke i alt på en varm og solskins morgen. Der 
var ca. 30 som havde valgt at lægge vejen 
forbi jægerhuset denne morgen, der blev 
snakket, hygget som vi trænger til efter en 
lang vinter.

Det var i år Aalborg Jægerklub der stod for 
arrangementet, hvilket de havde klaret rig-
tigt pænt med fint opdækkede borde.

Knæk og bræk
Benny Vejlgaard

Bukketræf 2014

Per Iversen blæser over de fremmødte
bukke.

Vildtparade bukketræf 2014.

Det var tid til rundstykker og kaffe til alle 
efter fremvisningen.
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Lørdag den 5. april skulle årets fisketur løbe 
af stablen. Det er altid med en vist spænding 
at følge vejr udsigterne op til fiske turen. 
Vejret på dagen lagde fint ud fra morgenen 
med kun lidt vind og en klar morgen. Det 
var med store forventninger at vi sejlede ud 
fra Hirtshals kl 5:45, da alle var mødt op i 
god tid. På vej ud fra havnen stod solen op 
og sikken en smuk morgen at sejle ud i.

Vejrguderne humør var dog lidt lundefuld 
og efter kort tid skiftede vejret  med både 
blæst og regn samt temperaturen ikke kom 
ret høj på dagen.
Dagen startede lidt tamt, og dette kan hur-
tigt mærkes på deltagerne. Skipper var dog 
ikke længe om at finde et par steder hvor der 
var fisk. Dagen bød ikke på de store fisk, 
men alle fange både gode og flere torsk. Jeg 
tror alle havde en god dag, og de fleste fik 
de torsk med hjem de havde behov for. En 
enkelt deltage stoppede fiskeriet 1½ time før 
slutfløjtet, da havde han hvad han ønskede 
sig. Igen en succes som vi gentager til næste 
år.
Vi håber at gentage succesen til næste år.

Benny Vejlgaard

Fisketur 2014

Smuk morgen at sejle ud i.

Men lyst blev det, og travlheden tog til med 
klargøringen.



Som det efterhånden er sædvane deltog for-
eningen også i år iregulering  af rågekolo-
nierne i de af Aalborg Kommune ejede om-
råder. Hvor sæsonen sidste år gav sig udslag 
i, at de første unger døde pga. frosten, har 
sæsonen været helt anderledes i år. Her har 
”problemet” været det varme forår, som tid-
ligt har gjort det svært at spotte rågeungerne 
grundet kraftig bladvækst. Ja, man kan altid 
finde noget at klage over!  Når det dog er 
sagt, så er vi godt med i år, hvor der pt. er 
skudt 1500 rågeunger.  
Jer, der ikke tidligere har prøvet rågeregule-
ring, skulle tage at melde jer til næste år. Det 
eneste jeg må advare om er risikoen for ondt 
i nakken efter at have gået i timer og spejdet 
efter rågeunger i trætoppene. Når det er sagt 
er der vist kun det positive tilbage; hyggeligt 
samvær med andre jægere, naturoplevelser, 
god jagtrelevant skydetræning og evt. mu-

lighed for at få trænet/luftet jagthunden. 
Kan det være bedre? Personligt foretrækker 
jeg en god dag på rågeregulering med en 15-
20 skudte fugle frem for bukkejagt! Men det 
er måske bare mig, der er skør? 
En stor del af jægerne deltager også i det 
årlige rågearrangement, som i år løb af sta-
blen ved Hammerværket i Godthåb. Hvor 
arrangementet sidste år druknede i regn, 
havde vi i år allieret os med vejrguderne. 
Dette gav sig udtryk i et herligt forårsvejr 
med massevis af besøgende, som blev til-
budt friskskudte rågeunger tilberedt over 
bål, jagthornsblæsning, jagthundeopvisning 
og meget andet. Jeg deltog selv i denne af-
ten med hund, hustru og barn. Sønnike på 
16 mdr. fik lov til at hygge med råger – fer-
ske og stegte – samt fare rundt og inspicere 
området. Hustruen nød bare arrangementet 
generelt, mens hunden fik lov til at deltage i 

Rågeregulering og rågearrangement
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opvisningen – hvilket dog bar præg af nog-
le foregående dage med regulering, så fo-
kus kunne have været bedre. Men alt i alt 
en skøn og hyggelig aften for hele familien, 
stor som små, behåret (pelset) og mindre 
behåret. 

Kasper Nimand

Rågeregulering og rågearrangement
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Bjeskaften 2015
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. For-
eningen 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

Kytterne og Nørholm
Ande og gåsejagt på foreningens arealer kan i 
år erhverves for, henholdsvis 250,- kr. for Kyt-
terne og 200,- for Nørholm enge – for det beløb 
kan der drives jagt i hele sæsonen.
Beløbet skal indbetales på reg.nr. 9280 kontonr. 
4565789339  - der printes en kvittering ud som 
SKAL medbringes på jagt. Der vil blive fore-
taget kontrol – og husk at alle der har en gyl-
dig kvittering kan forlange at se andre jægeres 
kvittering.
Har du en kammerat du gerne vil have med skal 
han indmeldes i foreningen og betale jagtafgif-
ten inden jagten.
I sidste sæson var der en del svineri på både 
Kytterne og Nørholm enge, husk at medtage dit 
affald når du forlader jagten,
Der vil i år blive lavet en arbejdsdag – er du 
interesseret i at hjælpe kan du kontakte Lasse 
eller Brian Lichon på tlf. 40477418.

Benny Sørensen tlf. 28404542

Hadsund skydecenter/hjortebane
Lørdag den 30. august har Riffeludvalget lejet 
Hadsund skydecenter.
Vi mødes klokken 09.30 til rundstykker og en 
lille en – tag selv kaffe med.
Der skydes fra klokken 10.00 – 16.00
Der vil på dagen være mulighed for at indskyde 
på 100 meter, skyde til løbende vildt, og vi vil 
også lave et par andre indslag, som skydning til 
forskellige mindre skiver, hurtig skydning eller 
andet.
Du kan fordrive ventetiden ved at skyde en se-
rie lerduer, disse skal dog betales i skydecen-
tret.
Der kan på dages købes øl/vand og pølser m.m. 
i klubhuset. Prisen for hele dagen er 150,- 
Tilmelding/bindende til Rene Andersen  på tlf. 
22446222

90 års jubilæumsreception
Aalborg og Omegns Jagtforening havde d. 
8 Marts eksisteret i 90 år, hvilket vi valgte at 
markere ved en reception på Orkideen fredag 
d. 7 Marts.
Der mødte ca. 90 medlemmer og pårørende 
frem til dette arrangement, ligesom der var del-
tagelse af vores hovedbestyrelsesmedlem Leif 
Bach.
Der blev serveret en varieret buffet, som var 
meget velbesøgt. Vi havde besøg af en stor 
sammensat blæsergruppe, som underholdt fle-
re gange i løbet af dagen, tusind tak for under-
holdningen.
Vi havde i bestyrelsen valgt på denne dag at 
udnævne vores mangeårige formand Poul Ja-
cobsen til æresmedlem, som tak for over 25 års 
virke i Aalborg og Omegns Jagtforenings regi.
Poul har været formand for foreningen i 19 år, 
og der ved siden af deltaget i bestyrelsesarbejde 
i flere år som menigt bestyrelsesmedlem, samt i 
mange år været medlem af riffeludvalget.
Poul havde desværre for os, valgt at være under 
sydligere himmelstrøg i den periode, hvor jubi-
læet fandt sted, men han blev hædret på dagen, 
og har senere fået overrakt såvel æresmedlems-
diplom, samt nål som det synlige bevis på hans 
udnævnelse.
Vi vil fra bestyrelsen endnu engang benytte lej-
ligheden til at takke Poul for den store indsats, 
han har ydet for foreningen. 

Kort nyt !
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- var datoen hvor Diana tilsmilede mig i 
Sostrup Nederskov
 
Jeg indtog pladsen i hochsitzen kl. 18.15, 
og det er en rigtig fin stige hvor man kan 
læne sig tilbage mod træet. Jeg opdagede 
flere gange, at hagen ramte brystet hvorefter 
jeg hurtigt løftede hovedet og kontrollerede 
lysningen foran mig for eventuelle indtræn-
gende.
Kl. 19.20 reagerede jeg ved den karakteri-
stiske lyd af to hjortes gevirer som slår mod 
hinanden. Jeg blev lynhurtig vågen og så, 
at der til venstre for mig stod to kronhjorte 
og ”legede” kamp. De krydsede geviret, gik 
et par meter for igen at vende hovedet mod 
hinanden. Det gentog sig flere gange, og 
jeg havde god tid til at se hvilken jeg skulle 
vælge. Den ene var en 10-ender uden krone, 
men rigtig flot lyreformet med lange spros-
ser, hvis den lever længe nok vil det blive 
en rigtig flot kronhjort. Den anden kunne 
jeg straks se var en kronebærende 12-ender 
- og den valgt jeg. Afstanden var ca. 60 m. 
og efter skuddet sprang hjorten til vejrs, løb 
nogle få skridt frem for at vende og i en bur 
løbe ca. 10 m. tilbage, inden den væltede og 
var forendt. 
Den anden hjort løb til højre men stoppede 
ude på lysningen hvor den vendte sig for at 

se efter hvad ”legekammeraten” var blevet 
af. Jeg sad og pegede på den i 15-20 sek. in-
den den forsvandt ind i skoven. Straks her-
efter kom 3 kronkalve ud fra skoven sam-
me sted som hjortene var kommet fra. De 
løb tværs over lysningen foran mig og ind i 
skoven samme sted som den flygtende hjort. 
Der må jo også have været nogle kronhin-
der, men dem så jeg ikke noget til. 
Nu var det tid til at tage et par dybe indån-
dinger inden jeg skulle ned og se den for-
endte hjort - jeg var flere gange på vej ned, 
men tog mig i det og ventede de obligatori-
ske ca.10 min. Det er en herlig følelse når 
man nærmer sig skudstedet og får øje på det 
forendte dyr i det høje græs.
Jeg har aldrig prøvet at brække så stort et 
dyr, og imens jeg stod og overvejede hvor-
dan det skulle gribes an fik jeg en sms, det 
var fra min jagtkammerat, Anders, som vil-
le høre om jeg var i Sostrup idet han havde 
planer om at komme, og det kunne jeg jo 
glædestrålende bekræfte. 
Tilbage var nu, at få hjorten bjerget og 
transporteret til jagthytten, men det er en 
helt anden historie.
Det er 25 år siden jeg sidst har skudt kron-
hjort, og det var i Scotland. 

Carlo Ry

7.9.13.
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Så kom vi på den anden side af 16. maj, 
og bukkejagten er i gang. Det er en af de 
skønne tider for de fleste jægere, og der er 
masser af muligheder for at få mange sto-
re oplevelser med hjem i bagagen. Der er i 
skrivende stund blevet skudt 5 bukke i plan-
tagen. Det er jeg faktisk helt tilfreds med, 
selv om der i St. Restrup Skov er skudt mere 
end dobbelt så mange. Det er jo godt nok i 
et konsortium med dobbelt så mange med-
lemmer, og halvt så stort et areal, så mon 
ikke det siger noget om bestandtætheden i 
St. Restrup Skov. Der er dog ingen tvivl om, 
at der på indeværende tidspunkt kunne være 
skudt flere bukke i Kollerup, men man har 

tilsyneladende lyst til at de skal blive pæne 
bukke inden man skyder dem. En holdning 
som skaber respekt. At der også er bukke 
i Kollerup, vidner nedenstående beretning 
vist om. Skønt at høre om disse oplevelser.

Brian Lichon

Kollerup Plantage

Hej alle.
Her er lige en lille historie fra en søndag aften i Kollerup.
Jeg valgte såt 3 og bestemte mig for at prø-ve den nye stige ved søen, da jeg kom op at sidde kunne jeg konstatere at sædet hæl-der så meget fremover at skydeværnet kun sidder i knæhøjde og er ubrugelig, jeg tror at Nibeholdet bliver nød til at tage op og lave det om en dag. Jeg kravlede ned efter min skydestok som jeg havde lagt på jor-den, så jeg havde lidt hjælp hvis jeg skul-le skyde. Efter en halv time kommer der 4 mennesker gående med 2 løse hunde på de små stier i skoven og snakkede højlydt. Jeg overvejede at flytte men der var kun en time til lukketid så jeg blev siddende. Kl. 9 kom-mer der så en rå ud sammen med tre lam fra sidste år, det var alle bukke, 2 knoldbukke og en lille spidsbuk i bast. De løber så rundt 

og leger midt på den åbne plads, lidt efter kommer der et dyr mere ud, det var også en buk en lille spidsbuk med en stang på 10 cm. og en på 3 cm. i bast. Den deltager også i legen. 2 min. senere kommer der endnu en buk ud en gaffelbuk ca. 10 cm. høj som har fejet. Nu går der 6 dyr foran mig på 40 -50 m. afstand hvoraf de 5 er bukke. Jeg valgte ikke at skyde da jeg syntes at de skulle have lov til at vokse sig lidt større, og nød bare synet.
Så selv om der var lidt forhindringer blev det alligevel en kanon jagtoplevelse som man ikke oplever hver dag. Da jeg kom ned til bilen for at køre hjem faldt de første regndråber, perfekt aften.Og så ,er det ikke engang løvn.

Knæk og Bræk
Steen Christensen
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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

Mange sætter pris på jagt hvor der anven-
des jagthorn, traditionen har været anvendt 
i århundrede og har udviklet sig i flere ret-
ninger. Der er pt. 2 grupper i Aalborg og en 
gruppe i Nibe når vi ser på det Nordjyske. 
I Åbybro er der en ny gruppe på vej med 
rigtig mange nye jagthorns blæsere under 
ledelse af Bjarne Rasmussen. Flot gået Bjar-
ne!
Vi har i vores forening længe talt om hvor-
dan vi kommer lidt i gang også, derfor har 
vi besluttet at samle alle jer som spiller jagt-
horn, eller har gjort!! Også jer som bare har 
et horn, ønsker at prøve!! Lad os mødes i 
jægerhuset d. 9.september 2014 kl. 19.30 til 
en øveaften hvor vi kan snakke om hvordan 
vi gør.
Vi har jægerhuset hver tirsdag og ofte bru-
ger vi den kun en gang pr. måned så mulig-
heden er der. Mød op med eller uden horn så 
må vi se hvad vi kan finde ud af.

PS. Var selv til FM for jagthorn i Køge 
forleden, det blev til en 1. plads i ES-horn 
med Aalborg gruppen og en 2. plads med 
Aabyblæserne som også holder til i Aal-
borg, så det nytter at øve sig.
Husk d. 9.september kl. 19.30 
(beklager det sene tidspunkt, jeg har judo til 
kl 19.00)  

At spille på jagthorn



14

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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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.-


