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ORIENTERING FRA BESTYRELSEN
2007 kom og generalforsamlingen
blev afholdt. To af de garvede bestyrelsesmedlemmer sagde farvel til
bestyrelsesarbejdet og en stor tak
skal lyde fra os alle. To nye kom ind
med nye kræfter.
Bestyrelsen konstituerede sig som
det fremstår i bladet, og vi fik nedsat
en del udvalg og besluttede at hvert
udvalg skal forsøge at arbejde selvstændigt, for at opnå resultater. Når
udvalgene kommer i gang vil de få
brug for en del frivillig arbejdskraft.
Det gør sig især gældende for hytteudvalgt, så jeg kan kun opfordre til
allerede nu at kontakte udvalget og
melde sig som frivillig.
Vi ser frem til et forår med riffelskydning og flugtskydning. På vores hjemmeside er der lavet en liste med

skydedatoer i Hvorup og en liste med
flugtskydningstider i de forskellige
foreninger.
Af større aktiviteter har vi Svenskerbesøget i juni og et jubilæum at tage
vare på. Svenskerbesøget er fastlagt
og i vil høre nærmere med hensyn til
jubilæet.
Vores hundetræning er kommet godt
fra start og vi venter spændt på den
nye sæson.
Til sidst vil jeg igen opfordre til at
komme med jeres jagthistorier til
redaktionen. Har i problemer med
selv at få det skrevet, er vi selvfølgelig
også behjælpelige med dette, for vil
gerne høre fra nogle flere.
Knæk og bræk
Per N.B. Thomsen

FORENINGENS HJEMMESIDE
Vi har gjort opmærksom på det mange gange, og nu gør vi det igen:
www.aaby-jagt.dk. Prøv og åbn den
der hjemme eller på dit arbejde, den
har mange nyttige emner og mange
links til jagt relaterede emner.
Eks.
• Du kan se forenings nye vedtægter
samt printe dem ud.
• Billede af din nye bestyrelse, samt
de udvalg der er sat.
• Aktiviteter som er afholdt, inden det
nye Lokalblad kommer hjem til dig.
• Aktiviteter som kommer fremover
(der er aktivitetskalender så langt
frem vi kender den).
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• Du kan få lagt annoncer ind med
køb og salg eller efterlysning eller
???, kontakt Jesper Thomsen.
• Og så kan du også lade dig registrere (se hjemmesidens forside) og få
de sidste nyheder.
Prøv det nu!

Velkommen til nye medlemmer
John Nielsen
Haldagervej 35B
Biersted
9440 Aabybro
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Konservator

Kim Skjødt Hansen
Letvadvej 100 - 9200 Aalborg SV
Tlf. 98 18 12 78

Østergade 11 • 9440 Aabybro
Tlf. 98 24 11 73 • Fax 98 24 27 73

GJØL VVS & SWARTZ EFTF.
Aut. blikkenslagermester Mogens Poulsen
Limfjordsgade 35 · Gjøl · 9440 Aabybro / Østergade 19 · 9440 Aabybro
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BLIKKENSLAGERARBEJDE
VAND- VARME- SANITET
GAS- OG OLIEFYRSSERVICE
SOLVARME

Gjøl 98 27 73 83 - Aabybro 98 24 10 89
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GENERALFORSAMLING
Der var mødt 24 medlemmer op på biblioteket den 17. januar til gule ærter og
generalforsamling.
Efter at formanden havde budt velkommen og de gule ærter var sat til livs,
kunne forsamlingen starte. Bo Ottesen
blev valgt til dirigent, og efter han havde lovliggjort forsamlingen, blev ordet
givet til formanden igen.
BERETNING:
Riffeludvalg: Godt fremmøde til skydningerne i Hvorup, to gode ture til Vilsted, en aktivitet der har erstattet
Ulfborg turene. Riffelpokalen blev i år
vundet af Jesper Rom med 77 point.
Aktivitetsudvalg: Ved trofæ-, bytte- og
filmaftener, var der ca. 20 medlemmer
per gang, der er plads til mange flere,
så ta’ dine venner med næste gang.
Fisketuren til Saltum Fiskepark var
også i år velbesøgt med mange familier,
og der blev fanget pæne fisk til de mange præmier. Naturdag på Rævhede
Naturfarm var en meget velbesøgt aktivitet, som gav mange et indblik i farmarbejde.
Jagtudvalg: Røgegård turen var fyldt op
med de jægere der var plads til, og der
blev leveret pæne skydninger. Havjagt
turene blev igen i år aflyst, igen var
vejret ikke med os. Desværre kan vi
ikke tilbyde stykker til jagt, så der var
ikke så mange der løste kort til engene.
Svenskersamarbejde: Vi havde 14
svenskere på besøg her hos os, og der
var mange af vore medlemmer der deltog i aktiviterne. Vores genbesøg blev
tilsluttet med 9 medlemmer, der havde
en god tur med gode skydninger.
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Flugtskydning: Vi deltog med et hold til
kommune skydning.
Hytteudvalg: Vi er i gang med arbejdet i
planlægningsfasen.
Hjemmesiden: Er godt i gang med mange muligheder (besøg den). Tak til
Jesper Thomsen for det store arbejde.
Der var efterfølgende nogen debat,
mest i forbindelse med hytteprojektet,
og herefter blev beretningen godkendt.
Regnskabet blev fremlagt og gennemgået af Lars Sloth, og gav ikke anledning til mange spørgsmål, og kunne
også godkendes.
Indkomne forslag: Bestyrelsen havde
fremlagt et revideret sæt vedtægter til
godkendelse. Lars Sloth gennemgik og
motiverede ændringerne, og disse blev
med få sproglige ændringer vedtaget.
Valg til bestyrelsen: På valg var: Jesper
Rom – Carsten Nielsen og Per Thomsen.
Kun Per ønskede genvalg, så dirigenten
forslog de to suppleanter som nyvalg.
Da der ikke var andre i forslag blev Bent
Bastholm og Jesper Thomsen valgt.
Som to nye suppleanter blev Kaj
Johansen og Jan Christensen foreslået
og begge blev valgt.
Som ny revisor blev Bo Ottesen foreslået og valgt, og som revisor suppleant
blev Henrik Madsen valgt.
Kragepokal: Tage Monrad vandt med
163 par ben.

Under punktet eventuelt blev emnet om
hytten sat til diskussion, og her blev
fremvist tegninger. Der var en god
debat om hvad vi har af muligheder.
En god aften fortsatte med kaffe og
diskussion, så Bo kunne takke for en
god forsamling, og udtrykte håb om et
godt år for foreningen.
På bestyrelsens vegne
Hans Brun
Ærterne nydes og historier fortælles.

Tak for mange gode år.

Tage modtager kragepokalen.

Den nye bestyrelse.
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REGNSKAB
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BESTYRELSE OG UDVALG PR. 5/2 2007
Formand
Per N. B. Thomsen
Rødehedevej 116, Kaas
9490 Pandrup
telf.: 98240304 / 20730304
bastholmkaas@mail.tele.dk

Best. medlem
Jesper Thomsen
Doktorparken 18
9230 Svenstrup
telf.: 98384331 / 23451216
jesper-thomsen@privat.dk

Næstformand
Kim Bastholm
Aagade 28
9440 Aabybro
telf.: 98244721 / 40253638
kim.bastholm@mail.dk

Suppleant
Kaj Johansen
Vejlen 68
9430 Vadum
telf.: 98242630 / 40378845
kajvilly@johansen.mail.dk

Kasserer
Lars Sloth
Møllevej 14
9440 Aabybro
telf.: 98279060
slothech@privat.dk

Suppleant
Jan Christensen
Løvsangervej 25
9440 Aabybro
Tlf.: 98244231 / 40530154
jan_chrisensen_8@hotmail.com

Sekretær
Hans Brun
Skeelslund skovvej 10
9440 Aabybro
telf: 98241306 / 24474085
hans-brun@privat.dk

Udvalgende er sammensat med
nedenstående personer:
Flugtskydning: Lars Sloth
Kim Bastholm
Riffel: Martin Bundgaard Andersen
Per B. Thomsen
Hund: Jesper Thomsen
Hans Brun
Jagt: Kim Bastholm
Bent Bastholm
Film og foredrag: Hans Brun
Per B. Thomsen
Hytte: Kaj Johansen
Jan Christensen
Lars Sloth
Redaktør: Hans Brun
Fest: Jesper Thomsen
Bent Bastholm
Webmaster: Jesper Thomsen

Best. medlem
Bent Bastholm
Nørremarksvej 10
9440 Aabybro
telf.: 98242424
Best. medlem
Martin Bundgaard Andersen
Nibevej 137
9530 Støvring
telf.: 96718111 / 22571711
bundgaard@dlgtele.dk
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Biersted Autoværksted
Haldagervej 9
9440 Aabybro
Tlf. værksted: 98 26 86 02
Tlf. salg: 98 26 80 97
E-mail: biersted@boschcarservice.dk
Hjemmeside: www.biersted.boschcarservice.dk

25.000 m2
søer!

v/ Jetsmark Kirke · Kvorupvej 89 · 9490 Pandrup · Tlf. 98 35 70 88
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HUNDEFOREDRAG V/ TINA KRÜGER, DRK
En god og hyggelig aften på Åbybro
bibliotek, med 28 fremmødte hundeinteresserede folk. Da vi alle ved hvor
vigtigt det er at have en velopdraget
hund, er det altid godt at høre hvad
erfarne folk har at sige. Derfor havde
vi inviteret en hunde instruktør fra
Dansk Retriever Klub til at give os
nogle interessante oplysninger om
hvordan vi får en god hund.
Vi havde en hyggelig aften som resulterede i, at der nu er startet et lydighedskursus for hvalpe med 15 jagt-

Tina med
“grundregler”.

Der lyttes.
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hunde hvalpe, en rigtig spændende
udfordring
Kursuset indhold handlede om:
Opdragelse i hjemmet – udviklingsfaser – stemmeføring – førers kropssprog – hundens signaler – træning
m.m.
En stor tak til Tina for hendes
spændende foredrag.
Hilsen
Jesper Thomsen

ALT I GLASARBEJDE
Tømrer · Snedker · Glas-Døgnvagt

JSP
TOTALSERVICE
v/ Søren Agesen
Østergade 50
9440 Aabybro
Tlf. 98 24 17 93

v/ Jarl S. Poulsen
Torngårdsvej 17

TLF. 98 24 44 49
Bil-tlf. 40 76 89 17
Fax 98 24 23 24
BYG

GARANTI
ORDNING
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HJORTEJAGT 1
Søndag den 7. januar var jeg på fællesjagt i Sandmose Fennerne ved Birkelse. På jagten skulle der sættes nogle
riffelskytter ud, hvis der nu var kronvildt i såterne. Jeg blev sat i et hjørne,
så jeg kunne se til 2 sider. Driverne
gik ind, hvor jeg sad, således jeg kom
til at sidde som bagpost. Ikke lang tid
efter de var gået ind, så jeg en hjort
komme i et stort spring over grøften og
ud over marken. Jeg får mig rejst op
og holder til hjorten, skyder, og jeg fornemmer at den ligesom skyder ryg, jeg
havde en lav sol lige i øjnene, men den
fortsætter i fuld fart. Jeg får en ny
kugle i kammeret, rykker længere
frem og skyder og den falder med
brag, og rører ikke en lem. Fremme
ved hjorten kunne jeg se at den havde
fået en lidt baglig bladkugle. Sjønne,
som havde siddet som næste post,
havde ikke set, at hjorten kom over
grøften, så han nåede ikke at skyde,

14

selv om det var tæt på. Jeg måtte høre
lidt på, hvorfor den skulle have 2 skud
– som folk dog snakker. Jeg går i gang
med at brække den sammen med
Sjønne og konstaterer at hjertet er
fuldstændig lukket op. Derefter fulgte
det hårde arbejde med at få den slæbt
ud til fast vej.
Et par dage efter ringede Carsten, han
havde købt hjorten, og fortalte, at nu
havde han skinnet hjorten, og det var
mit første skud, der sad på bladet,
skud nummer 2 sad lige hvor hals og
krop mødes, og havde knust en af
halshvivlerne, derfor var den faldet på
stedet, selv om den selvfølgelig var død
af det første skud indenfor kort tid.
Jeg vil sige, at jeg er utrolig glad for
den hjort, for kan man skyde en dansk
kronhjort, min første danske, på en
bedre måde? Man skal, som fortalt,
vare sig for skudtegn, og på næste side
følger en anden beretning...

HJORTEJAGT 2
Mandag den 15. januar var jeg blevet
inviteret til Thy Statsskovdistrikt, for
at deltage i en bevægelsesjagt i Vilsbøl
plantage, af Skovrider Ditte Svendsen.
Der skulle være 2 såter i løbet af
dagen, og jeg fik en stige ved en stor
ryddet plads. Det viste sig hurtigt, at
det ville blive svært, at ramme noget
som helst, for som i måske kan huske,
var det dagen efter den store storm og
den var bestemt ikke færdig med det
træ, min stige var sat op af, og der foruden sad den løs, så den kunne dreje
rundt om træet. Vi måtte skyde kronebærende hjort, dåvildt, råvildt og
ræv. Jeg havde ikke siddet mere end
en 1/2 time, da jeg ser en rudel kronvildt gå ind i en smal skovpart til højre for mig, og jeg gjorde mig klar, for
de kunne følge skoven og komme ud
på fint sideskud for mig, men jeg så
dem ikke mere. Efter at have siddet og
nyt det gode vejr trods kraftig vind, for

det var ikke koldt og det regnede heller ikke, og man var jo på jagt, så jeg
en bevægelse over i det venstre hjørne
af rydningen, det var 2 hjorte, der kom
skråt i mod mig. Nu skulle jeg jo have
konstateret om det var kronebærende
hjort, så den var lovlig, jeg skulle også
holde fast på min riffel ligesom jeg
skulle se i kikkerten. Den store af dem
var kronebærende, så ham skulle det
være, men det gik jo stærkt, så da jeg
fik skudt et skråt frontskud var han
inde på 25 meter, og han klappede
sammen på stedet og lå helt stille, jeg
tænkte på ugen før, så jeg tog hylstret
ud og puttede det i lommen og kom en
ny patron i kammeret og skulle til at
nyde synet af min hjort, da han
begyndte at ville op igen. Jeg ville så
skyde ham på halsen, men på grund
blæsten ramte jeg ham meget dårligt,
og han løb skråt fra mig. Jeg skød et
nyt skud, som ramte ham skråt bag-
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fra, og hans ene forben blev ubrugeligt, og atter et skud da han forsvandt
bag nogle graner. Det var jo ikke så
godt, og jeg havde yderligere 2 timer
inden vi skulle aflade og samles til frokost. Efter frokosten blev der sat en
schweisshund på sporet, og efter 10
minutter lød der standhals og kort
efter et skud, det havde fået en lykkelig afslutning, og jeg havde fået min
hjort. Det viste sig at hjorten var tapskudt i første skud, og det havde jeg
aldrig prøvet før, så moralen må være
at hvis man har skudt til vildt, der falder på stedet, skal man være parat til
at skyde igen med det samme. På jagten blev der set meget kronvildt, men
intet skudt ud over min, der blev også
set meget råvildt og leveret 2 stk.
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To danske hjorte på 1 uge – hvor heldig har man lov til at være.
Ps. Nu skal man jo ikke tro at alle
træer gror ind i himlen, for søndagen
efter var der atter fællsjagt i Fennerne
og jeg trak det samme nummer jeg
havde, da jeg skød hjorten. Driverne
var kun lige begyndt med at drive, da
der kommer en hind (og en kalv, men
den ser jeg først senere), jeg holder til
hinden, men den fortsætter, jeg vil
skyde igen, men der kommer en gren i
vejen, men jeg får skudt, men ingen
reaktion. Jeg undersøger skudstedet
og finder lange hår med lidt hud på,
det tyder på et højt strejfskud, og det
viser sig at være rigtig, da hinden blev
skudt ved næste post.
Peter Rasmussen

STØT VORE ANNONCØRER
- DE STØTTER OS!
Hos Point S kommer vi hele
vejen rundt om din bil...
Vi tilbyder autoservice på:
• Dæk
• Udstødning
• Fælge
• Bremser
• Styrtøj
• Olieskift
Som medlem af Danmarks Jægerforbund giver vi dig 9% rabat på alle vore i forvejen
konkurrencedygtige priser - ved forevisning af gyldigt medlemsbevis. www.point-s.dk

Biersted
Dyrehospital

Sundbyvej 13
Biersted · 9440 Aabybro
Tlf. 98 26 80 05
Fax 98 26 81 06

Dyrlægerne
Marianne Rom og Poul Rom
Konsultationstid:
Hverdage
18.00 - 19.00
og 16.00 - 17.00
Mandag dog 16.00 - 18.00

Pensionsafdelingen for
hunde og katte
Ind- og udlevering:
Hverdage
8.00 - 17.00
Lørdag
8.00 - 19.00
Søndag
Lukket
Godkendt af
Den danske
Dyrlægeforening
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RØGEGÅRD 2007
Igen i år havde Carsten Nielsen
arrangeret en fantastisk jagttur til
Røgegaard Jagtfarm, desværre var vi
kun 6 personer og der er plads til 9,
vi håber selvfølgelig på at få fuld hus
næste år.
Vi havde en fantastisk jagt-, naturoplevelse med høj solskinsvejr så og
hvad mere kan man forlange.
Vi mødtes torsdag den 25. om aftenen til en herlig gang gule ærter og
social samvær og der blev set flere
jagtfilm, alt i alt en rigtig hyggelig
aften, så blev det fredag morgen og vi
var klart til at jagte. Om fredagen
blev der skudt en kronkalv og et

“Holdet 2007”.
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vildsvin af Steen – en dåkalv af
Jesper Thomsen – en dåkalv af
Carsten Nielsen og dåhjort af Kim
Bastholm, så var den dag gået, og så
tænker folk hvorfor skød i ikke mere,
det er jo i farm!! – så vil jeg bare sige
– kom selv og prøv, det er ikke så let
som man tror. Om aftenen blev der
serveret en herlig middag, set jagt
film, endnu en rigtig hyggelig aften.
Lørdag morgen kom Torben Pedersen, som havde vundet en då i foreningens lodtrækning tidligere på året
(Tillykke med gevinsten), nu skulle
den bare skydes, Torben mødte lørdag morgen og troede som så mange

andre at han var hjemme til middag,
men nej, så let gik det ikke, Torben
fik dog skudt en flot dåhjort efter
nogle timer, tillykke med det. Derudover blev der skudt en dåkalv af René
Thomsen og 2 stykker då spidshjorte
af Jesper Thomsen.
Efter en lang dag, med mange kilometer på bagen manglede vi at flå
dyrene og ryde op i hytten, hvorefter
turen gik hjem, endnu oplevelsesrig
weekend i foreningens regi.
En stor tak til Carsten for et godt
interaktiv, vi glæder ost til næste år
som vil blive den 25. og 26. januar
2008
Flere billeder kan ses på vores hjemmeside.
Hilsen
Jesper Thomsen

Torben med dåhjorten.

UniQ - Et DANSK produceret kvalitetsfoder

www.naturscenen.dk
v/ Anders E. Jensen · Lucernemarken 38 · 9490 Pandrup · Tlf. 20 63 93 17
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VILDSTEDTUREN 2007
Vi har igen i år arrangeret en skydedag for riffelskytter i Vilsted. Turen
finder sted den 1. Og 2. September,
og vil som sidste år foregå i samarbejde med V-Hjermitslev-Saltum
Jagtforening. Den ene dag vil blive
med skydning og sweiz og den anden
kun med skydning. Hvis man har
været med før og kun har lyst til
skydningen kan man tilmelde sig til
denne tur.
Skydningen bliver med teori og praksis, hvor vi skyder til både stillestående og faste mål på forskellige
afstande og under jagtmæssige for-

hold. Vi bliver udsat for ”stress” og
får pulsen sat på højkant. Der skydes ligeledes fra hochstand og med
forskellige former for anlæg.
Sweiz vil blive udlagt og dem der er
med på denne tur skal forsøge at
udrede forskellige anskudssituationer og forsøge at finde forklaringer.
Dette er særdeles lærerigt for alle.
Så vil du prøve en anderledes dag på
”skydebanen” er det nu du skal melde dig.
Knæk og bræk
Per N.B. Thomsen

SVENSKERBESØG 2007
Allerede nu kan vi godt begynde at
tænke på denne spændende weekend. Vi får morgenkaffe med jagthorn
musik m.m., der hygges og snakkes,
skydes med riffel i en spændende
konkurrence, og dystes på duerne så
løbet næsten smelter. Men alle er
meget velkommen selv om du ikke
har prøvet at være med, så bliver du
godt modtaget, og ingen er forpligtiget ud over sine evner.
Vi har også en meget hyggelig lørdag
aften med lidt godt mad og her kommer den hyggelige snak i gang, og vi
får lært hinanden lidt bedre at kende.
Hvornår? Svenskerne kommer om
aftenen den 8. juni, her er der ingen
aktivitet.
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Lørdag den 9 juni, morgenkaffe og
herefter riffelskydning, hyggemenu
om aftenen, gerne med ægtefælle
eller samlever.
Søndag den 10 juni, går det løs på
skydebanen på Gjøl, og herefter rejser Svenskerne hjem igen.
Der kommer et mere detaljeret program i næste nummer af Lokalbladet,
men ingen længe er dette også at finde på vores hjemmeside, så igen:
brug den! www.aaby-jagt.dk
Håber meget du/i vil deltage, så også
svenskerne får en oplevelse.
V.H. Aktivitetsudvalget

S
N
E
Y
B
MIDT BUTIK
AABYBRO
NÆR
VESTERGADE 2 - TLF. 98 24 10 17

ÅBEN ALLE DAGE KL. 7.30 - 22.00

v/Pia Hoff Hjorth · Vestergade 11 · 9440 Aabybro

Telefon 98 24 19 77 · Mobil 40 57 05 65 · www.hjorths.dk
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HUNDETRÆNING - LYDIGHEDSKURSUS
Så lykkedes det endelig igen at få
startet hundetræning. Efter et aftenmøde med Tina Kruger fra Gjøl, med
adfærd og holdninger, både fra hund
og fører, var der tilmelder nok til at
starte.
13 deltagere var klar den 30. februar
i Biersteds Dyrehospitals ridehal, og
instruktør Jesper Thomsen med
hjælp fra Jørgen Simonsen fik os og
hundene godt i gang. Efter nogle gange kan vi godt fornemme at hundene

bliver mere trygge og lydige. Det samme kan også mærkes på førerne, alle
skal lige se tingene an. Vi kører videre til en gang i april, og håber så at
kan komme ud til et vandhul, og
mere frie forhold. Har du lyst til at
komme med der, du har måske hunden der er over lydighedstræningen,
men mangler lidt mere om vand og
frit søg, ja så kom, eller ring til Jesper
Thomsen.
V.H. Vufferne

MØDE MED DEN NYE JAMMERBUGT KOMMUNE
Der var stiftende møde den 4. september mellem den nye kommune og
de jagtforeninger som var i de gamle
kommuner.
Formålet med arbejdsgruppen er at
kunne formidle kontakt til den nye
kommune – det grønne råd – serviceorgan for de enkle jagtforeninger –
afholde et årligt møde – søge at gennemføre de forslag, der kommer fra
jagtforeningerne.
Forretningsudvalget blev:
Fra Fjerritslev Kommune:
Carsten Winding
Fra Brovst Kommune:
Lars Uthsen Holm Jacobsen

Fra Åbybro Kommune:
Jørgen Simonsen
Fra Pandrup Kommune:
Troels Lindegård Hjorth
Forslag til arbejdsopgaver for
nuværende:
• Deltagelse i Det Grønne Råd
• Formalisering af samarbejdet jagtforeningerne mellem
• Krondyr forvaltning i vort område
• Riffelbane inkl. Hjorte-og vildsvinebane
• Jagter på de kommunale områder
Når vi hører mere kommer det på
vores hjemmeside og i Lokalbladet.

HUSK - HUSK - HUSK - HUSK - HUSK

www.aaby-jagt.dk
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EFTERLYSNING
Vi har mange udvalg med deltagelse
af bestyrelsen, men er der udvalg
som du syntes arbejder med noget du
har stor interesse for, ja – så vil vi
gerne have dig med i udvalget. Du
skal bare kontakte en fra udvalget

eller bestyrelsen, så kan du få oplyst
hvad vi har i gang, eller påtænker at
sætte i gang, og komme med dine
gode ideer og arbejde. Du er meget
velkommen.

AFRIKA JAGT ELLER?
Vi havde forsøgt mange gange, og
endelig lykkedes det at få arrangeret
en aften med emnet Afrika. Knud
Eskildsen fra Aalborg kom og fortalte
om sin jagtfarm i Sydafrika, viste billeder fra samme, samt de dyr som var
jagtbare.
Morten fra Jægeren og Lystfiskeren,
havde stillet en ”lille” butik op med
relevant udstyr med gode tilbud for
de købelystne.
Det var spændende at se og høre om
de mange muligheder der var for jagt
men også kombineret med en spændende ferie i området/landet, evt. et
besøg i den store Kruger Vildtpark,

som kan fremvise alle de ”store” og
kan tilbyde overnatninger i bushen,
hvis det er det man brænder for. Der
var da også nogle af de fremmødte
som fik bestilt en rejse i fremtiden.
Det var skønt at se de 45 som var
mødt op, så er det jo en fornøjelse at
arrangere en aften.
Tak til Knud Eskildsen og MortenRex
samt de fremmødte.
I øvrigt var der på indgangsbilletten
udlovet to præmier, sponsoreret af
Jægeren og Lystfiskeren.
V.H. Aktivitetsudvalget

BOG AF CLAUS BALLISAGER:

Det er nu! eller aldrig...
Jagt uden foræringer i Alaska,
New Zealand og Canada
“Det er imponerende materiale,
bjergtagende...” Bertel Bavngaard

www.naturscenen.dk
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Stedet, hvor man mødes og hygger sig...

Østergade 2A - 9440 Aabybro
Telefon 98 24 21 93
v/ Vagn Tidselbak
Aabybro Centret 12
9440 Aabybro
Tlf.: 98 24 19 66
Vi samler på glade kunder!
Aut. el-installatør

Ejnar Sørensen
Kattedamsvej 6 - 9440 Aabybro

Tlf. 98 24 14 55
●
●
●
●

EL-INSTALLATIONER
Reparation af hvidevarer
EDB- og telefoninstallationer
Belysninger og hårde hvidevarer i butikken
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AKTIVITETSKALENDER
MARTS
06. marts

Hundetræning kl. 1900

Biersted Dyrehospital

13. marts

Hundetræning kl. 1900

Biersted Dyrehospital

14. marts

Trofæ-/bytteaften kl. 1900

Åbybro Biblitek

20. marts

Hundetræning kl. 1900

Biersted Dyrehospital

27. marts

Hundetræning kl. 1900

Biersted Dyrehospital

03. april

Hundetræning kl. 1900

Biersted Dyrehospital

14. april

Riffelskydning kl. 1000 - 1600

Hvorup

18. april

Riffelskydning kl. 1600 - 2000

Hvorup

22. april

Regions Jagtsti kl. 0930

Hvorup

26. april

Riffelskydning kl. 1600 - 2000

Hvorup

03. maj

Riffelskydning kl. 1600 - 2000

Hvorup

12. maj

Riffelskydning kl. 1000 - 1600

Hvorup

19. maj

Kredsskydning kl. 0900

Moseby Flugtskydning

09. juni

Riffelskydning kl. 1000 - 1600

Hvorup

09.-11. juni

Svenskerbesøg

Åbybro

10. juni

Jægerskydning

Nols Sø og Moseby

APRIL

MAJ

JUNI

Se i Jæger ang. jagtprøver - riffelprøver - markprøver - osv...
HOLD OGSÅ ØJE MED VORES HJEMMESIDE
DER KUNNE KOMME AKTIVITETER, SOM IKKE ER MED NU.

www.aaby-jagt.dk
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· JAGT
· FISKERI
· OUTDOOR

Fuglsigvej 50
9800 Hjørring
96 23 29 00

En riffel for livet
Kun 80 km syd for den danske grænse i Eskernförde (imellem Kiel og Flensburg), ligger SAUER våbenfabrikkerne. Her fremstilles nogle af verdens bedste kvalitetsjagtrifler. Vi har i tæt samarbejde med fabrikken udviklet flere modeller, som er ideelle
netop vor vort marked, og som kun sælges igennem Jaguar Gruppen. Det er ingen
tilfældighed, at Jaguar Gruppen hurtigt blev en af Sauer’s største kunder på rifler.
Det er en fornøjelse at sælge en højkvalitetsriffel, og vi ved at en Sauer riffel er en
riffel for livet.

Sauer 202 Jaguar Custom

Sauer 202
Jaguar Custum
Fra kr.

13.500,-

Fremstilles med eneret for Jaguar
Gruppen. Har opgraderet Monte Carlo
skæfte med rosentræs indlæg. Matbruneret udskifteligt løb med sigtemidler
samt stiksnelle, fås i flere kalibre. Merpris for links.

Team Sauer 202

Lasergraveret ”Team Sauer”, matbruneret løb og
låsestol, kraftigt løb for optimal præcision, fluted løb
for bedre balance og vægt.
Løbslængde: Medium kal.
56 cm – Magnum 60 cm.
Udsøgt skæftetræ i Grade
2. Fås i kal. 308 W, 30-06,
270 W, 6,5x55, 7 mm RM
& 300 WM.

Team
Sauer 202
Fra kr.

15.995,-

RØGEGÅRD JAGTFARM
Thistedvej 536-538 · 9690 Fjerritslev
Tlf. 98 22 50 66 · Fax 98 22 57 80
E-mail: jagt@royaleclassic.dk · www.jagtfarm.dk

PÜRSCHJAGT
På et stort kuperet delvist skovklædt klit-terræn,
under hegn i Nordjylland, har du chancen for
en spændende pürsch på hjortevildt eller vildsvin,
sammen med en erfaren jæger.

då- og sikavildt
• Kron-,
og vildsvin
• Mufflon
overnatning i jagthytte
• Evt.
• Våbenforretning
• Våbenmuseum
• Ungjæger-/pürchkursus
01.09-31.01(31.03)
• Jagtperiode:
• Ring efter brochure

