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Formanden
har ordet
Kære alle,
Vi har gode nyheder, 
som vi har glædet os til 
at dele med jer. Vi har 
arbejdet meget for, at 
vi som forening kun-
ne tilbyde vores med-
lemmer mere jagt. Vi 
er derfor meget glade 
for, at vi har indgået aftale med Nordjyske 
Bank om at leje Sæby gård skov.
Vi har I bestyrelsen et løbende fokus, hvor 
vi arbejder for at sikre mere jagt til forenin-
gens medlemmer. 
Vi håber, at vi ser mange af vores medlem-
mer til generalforsamlingen d.  11 oktober, 
hvor der er mulighed for at vinde en buk og 
andre præmier.  
Jagtsæsonen er i fuld gang, og vil rigtig 
gerne have nogle jagtberetninger ind, så 
vi kan sende dem med de næste blade. Vi 
håber I vil hjælpe os med en beretning og 
billeder – og send dem på vores mail. 
Vi ønsker alle en fantastik sæson – og husk, 
at passe godt på hinanden.
Vi håber.

Evi

www.a-o-j.dk
Foreningens adresser:

FORMAND
Evi Risdahl
Tlf: 51442974
E-mail: risdahl@gmail.com

NÆSTFORMAND
Brian Lichon
Tlf: 40477418
E-mail: a-o-j@live.dk

KASSERER
Benny Sørensen
Tlf: 28404542
E-mail: Hedeageren@gmail.com

SEKRETÆR
Ole Libak
Tlf: 31503555
E-mail: ole.libak@gmail.com

BESTYRELSESMEDLEMMER
Ronni Christensen
Tlf: 22468851
E-mail: ronnichristensen22@yahoo.dk

Flemming Madsen
Tlf: 30821007
E-mail: fpmadsen@gmail.com

Kenneth S. Bendtsen
Tlf: 23600010
E-mail: donbendtsen@gmail.com

Riffeludvalget:
Rene Andersen, tlf. 98 17 76 96
Benny Sørensen, mobil 28 40 45 42
Casper Henriksen, mobil 51 90 01 82
Benny Vejlgaard, mobil 22 91 77 13
Lars Rimmen,
Flemming Madsen, mobil 30 82 10 07

Hundeudvalg:
Brian Lichon, mobil 40 47 74 18

Aktiviteter:

Bladudvalg:
Brian Lichon, mobil 40 47 74 18,
ansvarshavende redaktør

Boblerne:
Tommy Pedersen, tlf. 98 29 71 46

Kravlepramme:
Ronnie Christensen, mobil 22 46 88 51

Forsidefoto:
Kenneth Sloth

Deadline: Forventet udsendelse:
Nr. 4 - 1. december 16. december
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Skal du há
Jagttegn?

Jagtkurset henvender sig til alle, som ønsker 
at erhverve jagttegn. Gyldigt jagttegn giver 
tilladelse til at anskaffe haglgevær og riffel. 

Før du som ny jæger må gå på jagt, skal du 
efter jagtprøven aflægge en haglskydeprø-
ve, riffelskydeprøve eller bueprøve alt efter 
hvilken jagtform der skal udøves. 

Jagtkurset omhandler det pensum og de 
emner, som kræves indlært før aflæggelse 
af jagtprøven. Jagt-kurset er opbygget af en 
teoretisk og en praktisk del. Kurset omfat-
ter den obligatoriske del, som kræves for at 
jagtprøven kan aflægges. 

Den teoretiske del gennemføres som aften-
skole, hvor undervisning er bygget op som 
gennemgang og dialog om emnerne, og for-
udsætter at kursisten har anskaffet lærebo-
gen ”Jagttegn” samt den tilhørende lovsam-
ling for 2022/23. Begge dele kan købes ved 
Danmarks Jægerforbund; jf. link:
https://netbutikken.seges.dk/index.php/jagt/
jagttegnsmaterialer.html

Den praktiske del foregår på faste lørdag for-
middage på SSV Flugtskydningsforenings 
anlæg i Støvring. Der kan arrangeres fælles 
kørsel. Der lægges især vægt på sikkerhed 
i omgang med jagtvåben, afstands-bedøm-
melse og skydning til lerduer. 

I løbet af kurset vil der blive lejlighed til at 
deltage i den frivillige jagtprøve, ture ud i 
naturen og der vil blive tilbudt ekstra mu-
lighed for skydetræning. Efter bestået jagt-
tegnsprøve vil der blive mulighed for foku-
seret træning til riffelprøven.

Den eneste betingelse for at tilmelde sig 
prøven er, at du fylder 16 år i det år der 
aflægges jagtprøve. Det betyder at du kan 
modtage undervisning som 15 årig og gå 
til jagtprøve før du fylder 16. Jagttegnet 
ud-stedes på din 16 års fødselsdag. 

Praktiske oplysninger:
• Prisen for deltagelse er 1600 kr.
 (inkl. patroner og lerduer)
• Jagttegnskurset består af 60 lektioner
 (15 aftener af 3 lektioner samt 3 lørdage
 i foråret)
• Jagttegnskurset er hver tirsdag kl 19:00
 med start den 3. januar 2023
• Sted: Willy Brandts Vej 26, 9220 Aalborg

Ydermere tilbydes:
• 1 års gratis medlemskab til Aalborg
 og Omegns Jagtforening
• 2 sæsoners gratis ande- og gåsejagt på
 Kytterne 
• Lån af skydepramme
• Lån af kravlepramme

Underviseren er af Naturstyrelsen godkendt 
jagttegnskursuslærer og riffelinstruktør.

Tilmelding og yderligere information:

Benny Vejlgaard
benny@vejlgaard.org
mobil: 22917713

Flemming Madsen
fpmadsen@gmail.com
mobil: 30821007
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Riffelskydning
Vi har tidligere annonceret med at der er 
skydning d. 10 september, men forsvaret 
har inddraget banerne da de selv skal bruge 
dem.

Vi har i stedet fået lørdag d. 24. september 
fra klokken 09.00 – 14.00.

Der vil være indskydning/træning på 100 
meter.

Når vi er færdig på 100 meter vil vi hvis der 
er interesse for det rykke ud på 200 meter 
Kom så tidligt som det er dig muligt, da vi 
stopper skydning, når der ikke er flere skyt-
ter.

Skydningen koster 50,- og der er ikke behov 
for tilmelding.

Vi tager grillen med så der er muligt at købe 
en pølse og dertil en øl/vand.

Riffeludvalget
Benny tlf. 28404542
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Jægermarked

2022
Sædvanen tro vil vi også i år afholde vort
årlige jægermarked. Der er ved redaktionens 
deadline desværre endnu ikke fastsat nogen 
dato. Så hold derfor nøje øje med såvel hjem-
meside som på Facebook, hvor dato vil blive 
lagt frem så snart den er fastsat.

Derfor kan du ganske roligt begynde at rydde 
op i gemmerne, så alt det du alligevel ikke får 
brugt kan komme andre til glæde.

Pbv Brian
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Kære medlem
- vi har gode
        nyheder

Aalborg og omegns jagtforening har lejet 
jagten I Sæbygårdskov.
Jagten er hovedsaglig skovjagt som dri-
ves med fælles hagljagter, og enkelt-
mandsjagt med riffel. I området ses der 
fortrinsvis råvildt, men dåvildtet er også 
at finde i skoven.
Sæbygårdskov er en en ca. 165 ha stor 
skov, beliggende ved Sæby.
Derfor oprettes der et nyt konsortium for 
15 af foreningens medlemmer. 
Prisen kommer til at ligge omkring 6000 
kr pr medlem.
Hvis der er flere end 15 interesserede, vil 
der på mødet blive afholdt lodtrækning 
blandt dem der har vist interesse for at 
komme med i det nye jagt.
Der vil være stiftende anpartsmøde 25 
oktober 19.00 i jægerhuset på Willy 
Brandtsvej 26, 9220 Aalborg, hvor regel-
sættet for konsortiet vil blive fastlagt.
Tilmelding til mødet skal ske pr. mail til
ole.libak@gmail.com
hvortil spørgsmål også kan rettes.
Håber vi ses.

Med venlig hilsen
Ole Libak Christensen 

Tlf: 31503555
Email: ole.libak@gmail.com

Aalborg og omegns jagtforening

Efterårs
general-
forsamling
Nøvling forsamlingshus
– Nøvlingvej 135, 9260 Gistrup
11/10-22 kl. 19.00
Sæt allerede nu kryds i kalenderen
d. 11. oktober kl. 19:00 hvor vi
afholder efterårsgeneralforsamling i
Nøvling forsamlingshus.

Der udloddes blandt de fremmødte
1 stk. sommerbuk (valgfri str.)
på Bjørum hovedgård i 2023,
samt gavekort til Jægeren &
Lystfiskeren.

Der vil traditionen tro blive serveret
en bid brød og øl/vand.
Dagsorden følger.
Mød op og støt op omkring din jagt-
forening. Der er ingen tilmeldingsfrist 
og arrangementet er selvfølgelig 
gratis.

Kontakt person:
Navn: Kenneth Bendtsen
Email: Donbendtsen@gmail.com
Telefon: 23600010
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Jagt på Kytterne
Foreningen har noget ganske fortrinlig jagt 
på vores strandenge på Kytterne. Her bliver 
hvert år skudt rigtig mange ænder og ikke 
så lidt gæs. Der er ingen der har et overblik 
over hvor meget vi taler om, men man fin-
der vist ikke billigere jagt med de mulighe-
der. Der er et rigt dyreliv derude, og man 
må i princippet skyde hvad der er jagtbart på 
arealet. Dog må der ikke bruges nogen form 
for riflede våben. Der er da fortilfælde hvor 
der er blevet skudt lidt af hvert. Alle jagt-
bare vadefugle, stort set alle jagtbare svøm-
meænder. Enkelte arter af dykænder. Der er 
skudt både måger og krager samt skovduer 
og fasaner. Der er skudt både harer og ræve 
samt mink og mårhund. Så der er mange 
muligheder. Der er ingen tvivl om, at der 
er forekomster af mårhund på Kytterne, og 
arbejdsholdet fandt da også en død mårhund 
lidt uden for strandkanten på deres arbejds-
dag, dog uden at kunne fastslå hvad den var 
død af. Så indløs jagtkort til dette fantasti-
ske stykke jagt. Som noget nyt har vi jo i 

bestyrelsen besluttet at stille arealet til rå-
dighed for nyjægere. Forstået på den måde 
at de første 2 år de har jagttegn, og er med-
lem af vores forening, kan de gratis benytte 
sig af arealet til jagt, selvfølgelig indenfor 
de rammer lovgivningen udstikker. For alle 
foreningens øvrige medlemmer koster et 
jagtkort til Kytterne 250 kr, som indbetales 
på foreningens konto 9280 4565789339 el-
ler på mobilpay til nr 133400. beløbet skal 
være betalt inden starten på jagten. Skulle 
man ligeledes være interesseret i vort stykke 
i Nørholm, er prisen for dette stykke kr 200, 
som indbetales til samme numre.

Pbv Brian Lichon
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Jagtpremiere på Lengsholm Gods

913

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

Mårhund ved Gjøl

Hej Benny 
Jeg skriver til dig, fordi jeg her i weekenden 
har set en mårhund ved parkeringspladsen 
ved østerkæret på Gøl. Mårhunden var en 
hvalp, som vadede fra den lille ø, der er 20 
meter fra vandkanten. Jeg mistænker at det-
te blot er en af mange, som om muligt, kan 
husere i området, og derfor skriver jeg til 
dig, da i som en del af Aalborg og omegns 
jagtforening har jagten på kytterne. I og 
med, det var en hvalp jeg så, er det muligt 
at der er flere i området, og siden kytterne er 
nærliggende, er det også muligt at de også 
kan være der. 
Jeg håber at I,i jagtforeningen vil gøre en 
indsats, enten ved at skrive på Facebook 
til jeres medlemmer og opfordrer dem til 
at holde udkig efter dem eller evt. Opsætte 
vildtkameraer for at klarlægge om de er der. 

Det kan jo havde katastrofale følger for den 
gode bestand og for de ynglende fugle der 
ude. 
Jeg har vedhæftet nogle billeder, også må du 
gerne vende tilbage, hvis i ser nogle af dem 
på jeres arealer. Jeg har lige ledes meddelt 
Limfjordsjægerne som også har jagt i nær-
heden. 
Derudover, må du gerne informere den per-
son/personer som har jagt på netop denne ø, 
såfremt at du kender ham. Hvis du er i tvivl 
hvilken jeg snakker om, sender jeg gerne et 
kort. 

Hilsen Frederik Graversen
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Bålhygge & lækkerier
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Bålhygge & lækkerier

Da vi jo alle ved, går vi til stadighed mod 
mere digitale tider. Det gælder selvfølge-
lig også for manges vedkommende, når det 
gælder om at læse forskellige blade og tids-
skrifter. Derfor har vi i bestyrelsen atter haft 
en snak om vores dejlige blad. Vi er også 
fuldt ud bevist om den beslutning der blev 
taget på generalforsamlingen forrige år, som 
afgjorde vi endnu ikke er klar til at digitali-
sere vores blad. Som I nok også alle sam-
men ved, bliver bladet hver gang lagt ud på 
vores hjemmeside i en digital udgave. Dette 
selvfølgelig for at tilgodese dem der ønsker 
at læse bladet på denne måde, men da også 
for at ikke-medlemmer har mulighed for 
at læse lidt om hvad der sker i foreningen. 
Dernæst ligger alle blade jo også så man kan 
gå tilbage og kigge på dem.

Men tiden er måske kommet til at skære 
lidt ned i omkostningerne vedr. vores blad. 
Det skal forstås på den måde, at man nu 
skal have mulighed for at vælge det fysi-
ske blad fra. Ligeledes skal det selvfølgelig 
også være muligt for dem der i dag får til-
sendt flere blade til samme adresse, at kun-
ne fravælge alle eller flere af disse. Så hvis 
du tilhører den ene eller den anden gruppe, 
kan du skrive til undertegnede og fravælge 
bladet.

Brian Lichon
a-o-j@live.dk
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Go’ jagt
- til lands, til vands og i luften !
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En anden slags jæger

Medlemsblad for Aalborg og Omegns Jagtforening
Nr. 4                             December 2021                             24. årgang 

Glædelig jul
& godt nytår !
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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 !

blad_Layout 1  04/06/13  14.04  Side 10
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Telefon 7022 4142
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- på jagt efter
grafisk produktion?

Jægermarked 2019
Vi kender det alle… !! 
Noget vi kar købt fordi vi ikke lige 
kunne undvære det, ligger/hænger el-
ler fylder i skabet, noget vi har brugt 
er blevet for lille/stor eller bare uinte-
ressant, måske var det bare et fejlkøb?? 
Vi vil give dig mulighed for at få det 
omsat til noget som passer eller er mere 
interessant. 
Derfor afholder vi igen jægermarked.
D. 10. december 2019 er det muligt af 
handle/sælge dine fejlkøb.
Måske en ny haglbøsse til lillemor i 
julegave eller genladnings udstyr til 
svigermor…. Kom med dine effekter 
og lad os prøve at omsætte det til noget 
andet vi måske heller ikke har brug for, 
måske er det lige det du mangler.

PS. Leon siger noget med æbleskiver 
og……
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Bøgildsmindevej 1 . 9400 Nørresundby
Telefon 7022 4142
www.solografisk.dk

Grafiske løsninger
i grønt miljø !

100% dansk produktion

Du kan holde dig
opdateret på klubbens 

hjemmeside

www.a-o-j.dk

KLIMAVENLIGE
TRYKSAGER
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Vi hjælper dig gerne med  
at forarbejde dit vildtkød  

– Ring 9846 2020 for aftale.

Slagter Tranholm

Vestergade 32 A, 9300 Sæby
Tlf. 98 46 20 20 · slagtertranholm.dk

slagter.tranholm@gmail.com

Priser er uden udbening af kødet. Hvis vi skal udbene kødet,  
bliver der et tillæg – alt efter hvor meget der afleveres.

Rygning  
af køller:  
Pr. stk.  .......................... kr.10000

Udbening  
af kølle:
Pr. stk.  ................................ kr. 2500

Skiveskåret
Pr. brev ....................................  kr. 500

Grillpølser
Flere forskellige smage  
Pr. portion – 4 kg kød
Færdig: ca. 9-10 kg 

Nu kun ...................kr. 40000

Spegepølser  
pr. portion 
Min. 8 kg kød

Pr. omgang ..............  kr. 50000
Vi laver mange slags og smage
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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.-

Har du også jagt på
hjernen? 

 

Laksen Woolston
Wingfield 
str 48-56

Pris 5999,-

Härkila Forest Hunter High
GTX

str 42-46
Pris: 2799,-

 

Schultz og Larsen 
riffelsæt

Med Ziess V4 3-12x56 ASV
Før 25000,- Nu: 19995,-

 


