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FORMANDENS BERETNING NOVEMBER 2009
Årets generalforsamling var godt
besøgt og vi havde en god debat med
mange input og ideer til bestyrelsen.
Det glæder os meget, så må fremtiden
vise om vi får noget godt ud af det til
glæde og gavn for medlemmerne. Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig
(se andet sted i bladet) og af personlige
grunde ønskede Per B. Thomsen ikke at
fortsætte på posten som formand, så
valget gik til mig, tak til Per for gode år
på posten, og tak fordi du blev i bestyrelsen, også tak til Kim og Martin for de
mange år med arbejdet. Jeg skal prøve
at varetage jobbet efter bedste evner og
takker bestyrelsen for tilliden, samtidig
velkommen til nye suppleanter: Henrik
Madsen og Peter Rasmussen. Jeg
mener at vi har en god sammensat
bestyrelse hvor vi kan samarbejde om
tingene. Udvalgene som er sat, kan altid
bruge hjælp og ideer til arbejdet, så har
du lyst til at deltage eller har ideer, ja så
kontakt os.
Jægerhytten er ”næsten” færdig, der
mangler stadig lidt udendørs arbejde:
beplantning – bålplads – grillplads m.m.
Men vi har fået et godt samlingssted,
som også bliver besøgt mange gange, vi
har seniorer – hornblæsere – hyggeaftener, og her i foråret kommer der nye
tiltag for jer (se i bladet). Svenskerne
var glade for at vi har et samlingssted
der er vores. Så – kom og vær med i
arbejdet samt deltag i aktiviteterne, det
giver sammenhold i foreningen.
Fremtiden er jo som tit sagt, svær at
spå om, så hvad har vi af muligheder?
Jagt prøver vi at skaffe til jer, men det
er svært, enten er det for dyrt eller for
småt til at holde foreningsjagt på, hvis
vi skal ud med en stor jagtleje, er det et
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spørgsmål om vi kan finde medlemmer
der vil deltage med jagtkort/deltagerkort, hvad siger du? Eller har du jagt
nok i de konsortier/foreninger du er
med i? Men skal vi ud i store jagtlejer,
så mener jeg det skal ta’es op på et
møde. Vi har i bestyrelsen talt om at tilbyde lodsejere regulering af rovvildt, og
af den vej komme ind og tale vores
hoser varme, men det kan først komme
på tale næste sæson.
Ellers må vi i første omgang være en
aktiv klub/forening på andre områder,
men som efterlyst før: hører du om jagt
der står til udlejning, så vær hurtig på
aftrækkeren og giv os besked. Det har
givet os ande/gåse jagt i dag.
Jægerforbundet som vi er en vigtig del
af, arbejder stadig med den nye struktur og tilpasning af denne. På dette års
repræsentantskabsmøde skal den færdige plan godkendes. Der er også forhandlet en ny jagtlov på plads, men den
ligger stadig til høring/godkendelse hos
ministeren. Men allerede nu kan vi/du
godt begynde at tænke på den næste
jagtlov, for forslag og indstillinger skal
sendes til kreds og forbund næste forår.
I JKF arbejdes der meget med Det
Grønne Råd, og de sager som kommunen har med Fredninger – salg af arealer (jagt) samt vandmiljøplaner, og lige
for tiden er den nye vindmøllepark ved
Hjardemål en debat der fylder meget.
Det er jagthensyn – rekreativt område –
yngleområde – samt det etiske og miljø
er i spil. Samtidig har det også sat en
foreløbig stopper for den arbejdsgruppe
der har prøvet at få et skydecenter etableret i området.
Hjortevildt er også til debat i JKF, der
er som bekendt givet tilladelse til mange
fortsættes på side 6
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hegn/udsætninger af dåvildt, og selv om
der er fredning af dette vildt for nuværende i vores område, ja så kommer
der jagt på det, vel nok om 3 til 4 år.
Hvordan skal denne jagt så forvaltes?
Afskydning – arealstørelser for jagt med
kugle – jagtstigers placering samt sikkert nok en masse nye emner. For der
er nok ingen tvivl om at den nye jagtlov
vil samle alle hjorteraser i en jagtlov. Og
det er her at vi skal komme med ideer
og forslag til lovgivningen, så begynd at
tænke over det nu, så vi kan være med
på vognen og ikke på bagsmækken.
Der er folk i området der prøver at indsamle penge til en fond, med opkøb og
udsætning af dåvildt i vores kommune
til følge. Vi er blevet opfordret i bestyrelsen til at støtte med et beløb i forhold
til medlemmer (eks. kr. 50 per medlem)

dette har vi afvist, da vi mener det er
personligt om man vil støtte en sådan
sag. Men – hvis du vil deltage så er der
her en hjemmeside der oplyser om projektet: http://fosdalendaadyr.mono.net
Din bestyrelse vil gøre alt for at vi får
et godt jagt/foreningsår, og forhåbentlig
med din deltagelse i mange ting. Som
det ser ud nu, når man kigger ud, sne –
sne og sne, det er hårdt for vildtet, men
mange gør gudskelov en god indsats
med foder og skrabe sne væk hvor der
er føde under, ja så bliver der jo forår
igen engang, og vi mødes igen.
Se vores aktivitetskalender i bladet, der
er mange gode og spændende ting at
deltage i, så – vi ses.
Knæk og Bræk
Hans Brun

UDVALGSPOSTER
Flugtskydningsudvalg:

Peter Rasmussen
Jan Christensen

hogp@rasmussen.mail.dk
jan_christensen_8@hotmail.dk

Riffeludvalg:

Per Thomsen
Peter Rasmussen

per.bastholm@email.dk
hogp@rasmussen.mail.dk

Hundeudvalg:

Jesper Thomsen
Henrik Madsen

jesper-thomsen@privat.dk
lynggaarden@city.dk

Jagtudvalg:

Bent Bastholm
Kaj Johansen

jetteplougmann@mail.dk
kvj@10mb.dk

Aktivitetsudvalg:

Hans Brun
Bent Bastholm

hans-brun@privat.dk
jetteplougmann@mail.dk

Hytteudvalg:

Kaj Johansen
Jan Christensen

kvj@10mb.dk
jan_christensen_8@hotmail.dk

Festudvalg:

Bent Bastholm
Jesper Thomsen

jetteplougmann@mail.dk
jesper-thomsen@privat.dk

Webmaster:

Jesper Thomsen

jesper-thomsen@privat.dk
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ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21/1 2010
Igen i år var der 35 medlemmer mødt
op til ærter og generalforsamling.
Efter velkomst af formanden, blev Bo
Ottesen forslået og valgt til dirigent.
Han kunne lovliggøre generalforsamlingen, samt fik dagsorden godkendt.
Formanden: tak for et godt år i foreningen, mange kommer til de mange aktiviteter vi folder ud for jer. Bestyrelsen
har lagt sig i selen for at forfølge de forslag og ønsker der kommer fra jer, samt
prøve at få økonomi i drift af hytten, og
det er efter vores mening lykkedes veldigt godt. Vi har for nuværende 129
medlemmer, og det er ikke faldene ser
det ud til.
Årets KRAGEPOKAL blev i år skudt af:
Kim Bastholm med 42 par ben, 2 pladsen fik Tage Monrad med 12 par ben.
Tillykke til jer, lad os håbe på flere deltagere i regulering næste år.

Herefter blev udvalgene bedt om at orienterer om årets aktiviteter.
Kaj Johansen kunne redegøre for projekt ”hytte” et projekt der snart er i mål,
men som i fremtiden skal holdes og plejes, og her er der stadig brug for hjælpende hænder. Huset er blevet navn-
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givet i konkurrence vundet af Hanne
Rasmussen, navne bræt er sat op:
JÆGERHYTTEN. Hytte blev indviet
med mange gæster og en hyggelig dag.
Jesper Thomsen fortalte om en god og
velbesøgt svampetur (140 deltagere)
samt et godt hundeår med mange kursister til lydighedskursus, og den efterfølgende træning på Gjøl med jagtrelateret træning. Vi er i gang igen i år med
16 unghunde.
Hans Brun gav orientering om fiske/
familietur samt arbejdet i JKF med de
øvrige jagtforeninger i kommunen. Der
er afholdt årsmøde, og indstillet kandidat til hovedbestyrelsen: Martin Andersen. Vi deltager i årets kredsmøde og
håber her at få Martin valgt. Samtidig
er Leif Bach forslået som formand til
kredsen.
Hornblæsning går også godt, der har
været afholdt 3 kurser og vi er i gang
igen i år.
Martin Andersen redegjorde for et godt
år på riffelbanen, 311 skytter i 8 dages
leje. Årets riffelpokal blev skudt af: Per
B. Thomsen, tillykke.
Lars Sloth var i sin orientering om
HYTTEAFTENER ikke så tilfreds med
mødedeltagere! Det er ikke sjovt at gøre
klar med kaffe m.m. og der så kun er et
par stykker der kommer, men andre
aftener har været ok, hvad skal der til?
Skal der være andre temaer i stedet?
Mere positiv var vores deltagelse i kommuneskydning på Gjøl, her skød vores
hold sig til en flot sølvmedalje, vi brugte kun 1 ekstra skud. Opfordrede til at
komme ud på banen i det nye år, så vi
kan træne til et nyt mesterskab.
Bent Bastholm kunne fortælle om udsolgte kort til trækjagt, vi har ikke fået

meldinger fra jer om resultat, men vi
planlægger at leje de samme stykker til
næste år, og leder stadig efter flere jagtstykker.
Lars Sloth udleverede det reviderede
regnskab, og gennemgik dette, satte
det til debat. Der blev fra forsamlingen
udtrykt tilfredshed med resultatet, vi
havde formået at lave det overskud der
skal til for have en hytte med drift
udgifter.
Årets valg: Kim Bastholm og Martin
Andersen ønskede ikke at forsætte i
bestyrelsen, der blev forslået de 2 supleanter: Kaj Johansen og Jan Christensen og de blev valgt.

2 nye supleanter blev forslået og valgt:
Henrik Madsen og Peter Rasmussen.
Bo Ottesen blev genvalgt som revisor og
Henrik Madsen som suppleant.
Indkomne forslag: Peter Rasmussen
havde indsendt forslag om at bestyrelses referater skulle ud på vores hjemmeside. Det var der lidt debat om, og
efter debatten valgte Peter at trække sit
forslag.
Under eventuelt og kaffen, kom der forslag og ideer til bestyrelsens arbejdsår:
Fortsæt med forenings aftener – temaer
– vi skal nok komme.
Opfordring til at tilmelde sig den SMS
service som vi tilbyder (se bladet) det er
en god måde at blive husket på aktiviteter.
Hvis vi skal have BUKKETRÆF så skal
der være mere stil og system over det.
Holde trofæ- og bytteaftener uden
besøg af jagtforretning (handel).
Arranger gerne en dag på skydebanen
med afprøvning af haglpatroner samt
geværet.
Knivkursus – mad/vin – foredrag –
m.m.
Tak for en god og positiv
generalforsamling.
V.H. Hans Brun
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ÅRETS REGNSKAB
Hermed årets regnskab,
som det kom til at se ud
for året 2009.
Foreningen kom ud
med et pænt stort overskud. Det skal dog ses i
lyset af overførslen fra
Byggekontoen på kr.
89.591,00. Ses der bort
fra det, blev overskuddet for 2009 på kr.
5.686,94.
Der er afholdt relativt
store engangsudgifter
som f.eks. indvielsesfest, indkøb af PC’er og
div. omkring hytten.

Lars Sloth

Kommentarer:
5: Aalborg Jagt har betalt porto, samt hævelse af annoncepris.
7: Gave til Kaj + indkøb af veste
16: Indkøb af PC til forening
17: 7.752 kr. til el, vand, forsikring & ejendomsskat, rest er ”engangsudgifter”
21: Der er benyttet campingvogne til indkvartering
23: Opgørelse af byggekonto + checkkonto
B156: Betaling af riffelbane
B157: Tilskud til gravning af sø
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MIDT BUTIK
AABYBRO
NÆR
VESTERGADE 2 - TLF. 98 24 10 17

ÅBEN ALLE DAGE KL. 7.30 - 22.00
v/ Vagn Tidselbak
Aabybro Centret 12
9440 Aabybro
Tlf.: 98 24 19 66
Vi samler på glade kunder!

G¿r det
du er bedst til
Ð det g¿r vi
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RIFFELAFTEN I “JÆGERHYTTEN”
Vi vil her i 2010 afholde et riffelkursus
hvor vi vil lægge vægt på riffelprøven,
vedligeholdelse af riflen, kugletype, valg
af kalibrer, indskydning og optik, og
hvad i ellers kunne tænke jer at vide.
Alle kan deltage og efterfølgende tager

vi på banen og prøver det hele i praksis.
Mød op i hytten onsdag den 7. april kl.
19.00. Pris for det hele kun kr. 100,Kontaktpersoner: Per 20 73 03 04 eller
Peter 21 75 33 94.
Riffeludvalget

RIFFELSKYDNING I HVORUP 2010
Lørdag
Onsdag
Lørdag
Tirsdag
Torsdag
Onsdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag

den
den
den
den
den
den
den
den
den

10. april
14. april
24. april
27. april
6. maj
12. maj
5. juni
14. august
25. september

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

10.00
17.00
10.00
17.00
17.00
17.00
10.00
10.00
12.00

-

14.00
20.00
14.00 Pokalskydning
20.00
20.00
20.00
14.00 Svenskerbesøg (for medlemmer)
14.00
16.00

RIFFELSKYDNING I KREDS 1
Lørdag
Søndag
Søndag

den 1. maj
den 13. juni
den 27. juni

Indskydning ved Nols Sø
Kombiskydning i Moseby og ved Nols Sø (se Jæger)
Jagtfeltskydning i Tranum (vi påtænker at stille
hold - så giv lyd fra jer).
Skydning i Mårup (se Jæger)

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER
John Refsgaard
Grebjerg 28
9440 Aabybro

Niels Pedersen
Thorsvej 24
9700 Brønderslev

Heine Christensen
Thorsvej 14
9700 Brønderslev

Lars Henrik Nielsen
Revlingestien 31
9440 Aabybro

Flemming Carlsen
Elbækvej 32, Biersted
9440 Aabybro

Jesper Claudi Klausen
Slusevej 159
9440 Aabybro

WWW.AABY-JAGT.DK
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POLEN 2009
Allerede i foråret blev det besluttet at
Sjønne og undertegnede skulle på drivjagt
3 dage i Polen, og vi valgte at tage med
Aurora Jagtrejser den 25/11. Vi skulle
have 1 med fra Aalborg (Kaj) og 1 fra
Ajstrup (Sten), og klokken 6 den 24/11
kørte vi fra Aalborg.
Vi skulle op mod Gdansk, og klokken
1730 var vi ved hotellet. Efter installering
og middag, var der et kort informationsmøde med de 13 mand, der skulle deltage i de næste dages jagt, og så til køjs.
Torsdagen kom med frisk vind, men
tørt. Jeg fik en post i et tårn hvor der kom
en ræv forbi, men jeg skød for kort, den
var lidt langt ude. I 3 såt kom der en rudel
kronvildt til mig, men da de skulle over
vejen, jeg stod ved, opdagede førerhinden
mig og sprang hurtig over vejen og trak
rudelen med skråt væk fra mig. Jeg fik en
hind fri og skød, og jeg kunne se at den
tegnede, men den forsatte. Efter drevet gik
vi ind for at se efter den, vi fandt hurtig
schweiss, og den lå 30 meter inde, men
måtte have fangstkud.
Sidst på dagen fik jeg en post ud mod
en åben plads med langt græs, og pludselig kunne jeg høre,” gong gong”, det var et
gevir slå mod grenene inde i såten. Med
det samme ser jeg en hjort komme ud, 4045 meter væk, og lige da den kommer fri,
giver jeg den en kugle, den trækker det
venstre forben op, men forsætter, et skud
mere, men den løber videre, så et 3 skud
og den falder. En flot 10 (med lidt god vilje en ulige 12) ender, en hjort på 5,1 kg.
Det viste sig, at en på den anden side af
såten (Sten), havde skudt til den og ramt
den lavt i låret bagfra, men det var ikke at
se på hjorten, da den kom ud, og da det
ikke var et dødelig skud, så jeg fik tilkendt
den. Der sad 2 skud med 5 cm. mellem-
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rum midt på bladet, som var mit 1 og 3
skud, nummer 2 var ikke i hjorten, jeg fornemmer, at det var foran. Sjønne fik ingen
chancer den dag.

Dagens resultat blev 3 hjorte, 4 hinder,
6 stk. råvildt, 10 grise og 3 ræve, så det
tegnede jo godt, men det skulle vise sig
ikke helt at kunne holde. Af skud blev der
ikke sparet på, for der blev brugt over 100
skud.
Fredag fik Sjønne gang i den, idet han
skød en pæn stor so, men det var også det
eneste for ham den dag, for mit vedkommende blev jeg i en af såterne sat af midt
i et drev. Der kommer der en gris løbende,
men den havde en hund lige i haserne, så
om jeg instinktivt trak for meget foran grisen, ved jeg ikke, men løb i hvert fald
uskat videre, for så, at blive skudt ved en
post længere fremme. Dagens resultat
blev: 1 hjort, 6 grise og 1 rå.
Lørdag var sidste jagtdag og det var lidt
sejt, at komme i gang, for det er hårdt at
stå i 2 dage med hver 8 drev og med en riffel der føles tungere og tungere, selv om
jeg havde lavet en rem over skulderen med
en krog i enden til at lægge riflen i, det
hjalp noget. I 5 såt kom jeg til at sidde i en
meget høj hochsitz, som en slags bagport,
og efter et stykke tid kom der en lille gris
luntende, som jeg så skød, den tegnede

meget tydelig og forsvandt, men det var ud
i et meget sumpet område, så den ville de
ikke gå efter. Sjønne 0 vildt og sådan kan
det gå, og det er meget frustrerende, at stå
på post, og så høre de andre skyde som
gale, men det kender vi jo også her hjemmefra på vores fællesjagter, for det er altid
hos naboposten vildtet kommer. Dagens
resultat blev: 1 hjort 5,3 kg., 4 hinder, 5
grise og 5 stk. råvildt. Denne hjort (Kaj’s)
hørte til min bil, så nu havde vi et problem, for enten skulle vi skære stængerne
af (det var Kaj bestemt ikke meget for), jeg
havde ellers taget en nedstryger med, eller

vi skulle prøve at få dem på taget, men
heldigvis var der 2 mand i en 4 hjulstrækker, der ville tage dem med til Mors. Søndag morgen gik det atter mod Danmark,
men efter 20 km. blev vi vinket ind til
siden, det var spritkontrol, men selvfølgelig klarede vi frisag, promillegrænsen er O
i Polen, og 1830 var vi atter hjemme, efter
en meget fin tur, men vi ville alle selvfølgelig gerne have haft mange flere chancer,
men sådan er jagt.
Med Jægerhilsen
Peter Rasmussen

AFSLUTNING SENIOR
Torsdag den 10/12 havde seniorklubben
en frokost for at afslutte året og holde julefrokost. Vi mødtes sidst på formiddagen
for at dække bord og for at lave de sidste
ting til bordet. Bent havde lavet en utrolig
flot lysestage af hjortetak med 4 lys i, der
stod midt på bordet. Efter at have pakket
decemberbladet, gik vi til bords. Der var
hvad der skulle være, og en øl og en lille
snaps gled også ned. Et foreløbigt program

er lagt for 2010, og indeholder bl.a.
udflugter, tur til filmriffelbane, etablering
af bål- og grillplads ved søen ved siden af
”Hytten”, maling af Hytten osv. Kom og
vær med, og det eneste der kræves er, at
du kan møde ca. hver anden torsdag i Hytten, så om du er pensionist, efterlønner
eller bare har torsdag formiddag fri, så
kom.
MVH
Peter Rasmussen
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FLUGTSKYDNING 2010
Flugtskydningsudvalget har lavet følgende
plan for sæsonen 2010:
Den 4/5 kl. 18.30 mødes vi på Hvorup
Skydebane for at prøve noget nyt - og der
er mange muligheder: Jægertrap, skeet,
OL-trap, jagtskydning og sporting. Mød
op, så ser vi hvem der vil hvad.
Lørdag den 12/6 afholdes der kommuneskydning i Moseby hvor der vil blive
lavet et hold - så kom ud og træn.
Onsdag den 4/8 kl. 18.30 skyder vi om
foreningens pokaler, og det vil foregå på
Gjøl’s bane – kom nu og deltag! Kun en
kan vinde pokalen, men mange kan deltage og have en god aften.

Vi vil lave en dag på Gjøl med prøveskydning af forskellige patrontyper og der
vil også være erfarne skytter tilstede som
kan hjælpe dem der måtte have behov. Vi
har ikke helt styr på hvornår det bliver,
men hold øje med “Jæger” eller det “lille
grønne blad”.
Kredsskydning Mors lørdag den 29/5
kl. 9.00. Sig til hvis i vil deltage idet der
skal tilmeldes hos kredsen.
Husk de skyder onsdag på Gjøl og torsdag i Moseby.
Flugtskydningsudvalget

TROFÆ- OG BYTTEAFTEN
Så vender vi tilbage til fortidens tradition.
Kom med hvad du har af ting og sager der
skal skifte ejer, der er altid købere til det.
Og så skal dine/dit trofæ fra sæsonen
vises frem, og der skal komme en historie
med. Du fortæller lidt om jagten m.m., og
deltager i trækning af præmier.

Husk nu: DET ER IKKE KUN STORE TROFÆER DER HAR INTERESSE.
Det er tit den sjove og lidt specielle historie/oplevelse der huskes bedst fra trofæsamlingen. DATO: 5. MAJ KL. 1900 I
JÆGERHYTTEN.
Velkommen, bestyrelsen

SVENSKERBESØG FRA HÄRRYDA
I år har vi inviteret vores svenske venner
til at komme ned til os i weekenden:
4. TIL 6. JUNI. Vi håber de kommer lige
så mange som sidst, og du kommer som
sidst og hygger/dyster med dem.
Programmet er som vanligt, med riffelskydning – flugtskydning og jægersnak/
hygge.
Vi holder sammen i JÆGERHYTTEN,
både med ophold samt forplejning. Husk

vi har den store GALLAAFTEN lørdag
aften, hvor alle er meget velkommen.
SÆT DATO OG TID AF I DIN KALENDER,
OG RUSK OP I VENNER/FAMILIE. Når
programmet er klar: SE VORES HJEMMESIDE www.aaby-jagt.dk
Vi glæder til at modtage svenskerne og
”tæske” dem.
Velkommen
Bestyrelsen

WWW.AABY-JAGT.DK
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SCHWEISS KURSUS/FOREDRAG
Dejligt så mange der kom den 11.
februar for at høre om emnet.
Henrik Kristensen samt en ”elev” fortalte spændende om deres arbejde gennem året på jagt- og trafikeftersøg. Der
går ikke mange dage mellem at telefonen ringer, og ulykkelig jæger eller trafikant kan fortælle om sårede dyr som
ikke var at finde. Samtidig kunne vi på
film se hunde og fører i arbejde med
eftersøg. Henrik fortalte også om hvad
det kræves af fører samt hund, og ikke
mindst familien, hvis man besluttede
sig for at træne hund til schweiss, og
lade sig registrere i Jægerforbundets
register. Der var livlig debat med mange spørgsmål, og oplevelser, for mange
har jo prøvet at skulle ringe efter hund
og fører.

Næste fase af emnet er et udendørs
arrangement, med praktiske tegn på
schweiss, hvor du/i skal udrede et
skudtegn og fortælle hvad der er sket.
(PRÆMIER). Samtidig vil Henrik også
lægge et spor/slæb til dig som kunne
tænke sig at prøve med egen hund.
Der vil blive sørget for lidt hygge til sjæl
og gane, så alt er klar til en hyggelig og
spændende dag, hvor alle kan deltage,
venner – familie – børn. Der må påregnes lidt udgift til forplejning.
DATO: 27. marts kl. 10.00
Sted: Centralgårdsvej v/ trædestenene (parkeringspladsen).
VELKOMMEN
HUNDEUDVALGET

KREDSMØDE
Lørdag den 27/2 blev der på kursusstedet Tranumstrand afholdt kredsmøde i kreds I. Mødet blev indledt af
vores kredsformand Leif Bach, der
oplyste at 57 foreninger var tilmeldt for
dagen. Efter indlæg fra de forskellige
koordinatorer og formanden Ole Roed,
skulle det vigtigste foregå – valg af
hovedbestyrelsesmedlem for kreds I.
Vores nuværende medlem Martin
Andersen var på valg, og der var denne

gang modkandidat, nemlig vores kredsformand Leif Bach. Hvorfor han ikke
kunne vente de 4 år til Martin sluttede,
er der vist ikke mange der ved, men
resultatet blev at Leif vandt afstemningen med Per Henriksen som ny kredsformand og Tage Espersen som suppleant for Leif i hovedbestyrelsen.
Hvorfor Martin skulle væltes, er der vist
ikke mange der ved.
Peter Rasmussen

PARADEPLADSEN – KØB/SALG
SÆLGES:
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Gammel og fin patronsamling.
Ca. 1050 stk. alle bly.
Samlet pris: kr. 3000,00.
Henvendelse til Peter Rasmussen 21753394

ALT I GLASARBEJDE
Tømrer · Snedker · Glas-Døgnvagt

JSP
TOTALSERVICE
SALG AF HUNDEFODER
• Vaks Kennel
• Vaks Aktiv
• Vaks Hvalp

(til den alm. hund)

(til den aktive hund)
(til hvalpen)

Læs varedeklaration på:
www.ronja-fie.dk/dokumenter/hundefoder.htm

Jesper Thomsen
Tlf. 98 38 43 31 · Mobil 23 45 12 16
E-mail: jesper-thomsen@privat.dk

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

v/ Bjarne Jensen
Østergade 50
9440 Aabybro
Tlf. 98 24 17 93

Jørn Krogsgaard A/S

Knøsgårdvej 116 · 9440 Aabybro · Tlf. 98 24 18 00

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
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HUNDETRÆNING 2010

Så kom vi endelig i gang med vores
lydighedstræning for 2010.
Vi startede op på en dejlig vinterdag,
nærmere præcis søndag den 31. januar
på Sandmosevej 58.
17 kursister og hunde mødte op, det
var et meget flot fremmøde, så vi måtte
have fat i plan B. Plan B bestod i at

hundeudvalget som består af Henrik
Madsen og Jesper Thomsen skulle have
assistance af Jørgen Simonsen, da vi
ikke kan have folk og de små hunde til
at stå og fryse. Jørgen Simonsen var
hurtig til at sige ja, som assistance,
som vi tog venlig til os.
Vi har hvalpe fra 4 mdr. og nogle få
”veteraner”.
Vi 3 hunde instruktører glæder os
meget til resten af forløbet, da alle hunde og fører virker meget motiverende.
Dog har vi måtte aflyse en enkelt
træningsdag, da hundene næsten ikke
kunne se over snekanten, selvom vi er
sikker på at hundene ville have nydt
det høje sne, eller var det for førernes
skyld at vi aflyste ”det vides ikke”.
Jesper Thomsen

Vær på forkant – tilmeld dig SMS service – gratis
Vi tilbyder vores medlemmer en automatisk SMS-service. Selv om du har læst
om et arrangement i ”Lokalbladet”, vil vi have mulighed for at sende en SMS til
din mobil, det koster 1 kr. at modtage, det kunne f.eks. være ” husk nu lige på
der er filmaften på torsdag” e.lign.
Benyt dig af denne enestående service - det er gratis – og det tager kun 30
sekunder at blive oprettet og du vil være den første til at få beskeder.
TILMELDING
Sådan tilmelder du dig:
Send en SMS med beskeden: ” info aabyjagt tilmeld ” - sendes til nummer 1231
AFMELDING
Sådan afmelder du dig:
Send en SMS med beskeden: ” info aabyjagt afmeld ” - sendes til nummer 1231
Du kan læse mere om firmaet der står bag denne luksus på: http://www.mobitech.dk

Venlig hilsen bestyrelsesmedlem Jesper Thomsen
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Overbeck
Stål ApS

Alle opgaver løses
- store som små forhør dig nærmere

Jagtstiger i galvaniseret stål
Due magneter m/motor
Udekøkken & grill
Trapper & gelænder
Porte & Hegn
Altaner & Terraser
Baldakiner
Slagteriudstyr / -inventar
Bygningsstål
Kort sagt - alt i stål

Overbeck Stål ApS
Fristrupvej 11 · 9440 Aabybro · Tlf. 98 24 20 04 · Fax 98 24 20 84
www.overbeckstaal.dk · info@overbeckstaal.dk
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AFTENTUR TIL LILLE VILDMOSE
Jagtforeningen syntes en forsommer
aftentur med madpakke og hygge kunne være en spændende og god anledning, her inden ferien.
Vi kører i bus fra JÆGERHYTTEN og
bussen kører os rundt i området med
guide. Vi skal opleve den gamle Portlandmose, hvor mosedriften foregik, og
hvor der i dag er et rigt fugl og dyreliv,
samt gyngende grund. Herefter Høstermark skov med gode muligheder for at
møde kronvildt samt vildsvin.
Efter rundfart spiser vi MEDBRAGT
mad samt drikkelse. Er der lidt køligt
er der mulighed for at komme indendørs, og ellers er der en skøn have til
afbenyttelse.

DATO: ONSDAG DEN 9. JUNI.
AFGANG FRA JÆGERHYTTEN KL.
17.00, HJEMKOMST CA. 23.00.
PRIS INKLUSIVE: BUS – GUIDE OG
GODT HUMØR: KR. 150,00
HUSK MAD OG DRIKKELSE HERTIL.
Vi håber meget det er noget for jer, så
for at få alt på plads: SIDSTE TILMELDING DEN 15. MAJ 2010 TIL:
Bent Bastholm: 98 242 424
jetteplougmann@mail.dk
Hans Brun: 98 241 306
hans-brun@privat.dk
Alle er meget velkommen
V.H. Aktivitetsudvalget

NYE HYTTEAFTENER
Den månedlige HYTTEAFTEN, har hidtil handlet mest om jagtfilm og hygge,
og det er også gået godt. Men nu vil vi
prøve at variere emnerne, og derfor
denne plan:
Den 6. april kl. 1900:
Tage Monrad vil øse af sin viden, og fortælle om Aabybro før i tiden. Ja den
gang da byen var delt af jernbanen, og
det var med at være fra den rigtige side!
Der vil sikkert også komme Jawtsnak
med, og hvad der eller bliver inspiration til.
Den 5. maj kl. 1900:
Her bliver der mulighed for film og hyggesnak, som før.
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Den 15. juni kl. 1800:
Her vil grill og bålplads være tændt op.
Medbring det som i vil grille og spise til,
samt drikkevarer (drikkevarer kan også
købes i foreningen). Vi har dej til snobrød samt pølser til samme.
Så – der er mulighed for at tage børn og
naboen med, måske en stille svingom?
Der kan måske også inden dagen kommer, findes på lidt overraskelser! Hvem
ved?
TA’ NU OG SÆT DE KRYDSER I KALENDEREN, SÅ VI KAN BLIVE MANGE
OM AKTIVITETERNE. Alle dagene er
der selvfølgelig også kaffe m.m.
Velkommen
Aktivitetsudvalget

- Et DANSK kvalitetsfoder!

UNIQ hundefoder er:
- ingen kød- og benmel
- ingen soyaprotein
- ingen GMO
- ingen farve- og smagsstoffer

2 x 12kg

BASIC
kr. 493,Bestil på nettet
- og få leveret direkte ved døren!

www.naturscenen.dk
v/ Anders E. Jensen · Lucernemarken 38 · 9490 Pandrup · Tlf. 20 63 93 17
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ORIENTERING OM AKTIVITETER I 2009 I ”JÆGER HYTTEN”
Sidste års generalforsamling var den
første der blev holdt i foreningens nye
klubhus, og huset var næsten fyldt op til
sidste plads.
Selv om huset var taget i brug, manglede der en del udvendig arbejde, som
skulle laves i løbet af 2009, det var blandt
andet færdiggørelse af belægningssten på
terrassen og omkring huset, det var planering af parkeringsarealet og udlægning
af ral så det blev kørefast, det opgravede
jord blev lagt ud omkring huset og tilsået
med græs.
I 2008 fik vi tilladelse til at lave en sø
på området og der blev indsendt ansøgning til Skov og Naturstyrelsen om tilskud til etableringen, vi blev bevilget et
tilskud på 9000 kr., og sidst i juni blev
søen gravet og det opgravede jord blev
lagt ud på arealet, og senere planeret og
tilsået med græs.
I foråret fik vi 200 planter til plantning
ved nedkørsel og pumpestation og til
efterplantning af udgåede træer i læbælterne. Fra kommunen fik vi 2 læs flis til
udlægning mellem træer ved nedkørslen.

Formålet med at få vores egen hytte
var jo blandt andet at få skabt nogle aktiviteter, og det er også lykkedes.
Der var allerede lavet en seniorklub
som mødtes hver anden torsdag formiddag til hygge og hvad vi ellers kunne finde på, blandt andet havde vi en udflugt til
Vejlerne og et besøg ved ”Krut Peter”.
I februar blev der startet et jagthornskursus som blev undervist af Bjarne
Rasmussen.
Den 21 maj. var der åben hus med officiel indvielse af hytten. Det blev et flot
arrangement med masser af gæster fra
både kommune, jægerforbundet, sponsorer og mange flere. Der var lavet en forslagskasse til et navn til hytten, navnet
blev ”Jæger Hytten”.
I juni var der svensker besøg hvor deltagerne boede i campingvogne ved hytten.
Endvidere blev der holdt en månedlig
foreningsaften med blandt andet, trofæ
og bytte, våben og grej, film og hygge.
De forskellige aktiviteter har været
omtalt i bladet og på hjemmesiden.
Kaj Johansen
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GJØL VVS & SWARTZ EFTF.
Aut. blikkenslagermester Mogens Poulsen
Limfjordsgade 35 · Gjøl · 9440 Aabybro / Østergade 19 · 9440 Aabybro

●
●
●
●

BLIKKENSLAGERARBEJDE
VAND- VARME- SANITET
GAS- OG OLIEFYRSSERVICE
SOLVARME

Gjøl 98 27 73 83 - Aabybro 98 24 10 89

25

AKTIVITETSKALENDER
MARTS:
2. marts
7. marts
9. marts
11. marts
13. marts
14. marts
16. marts
21. marts
23. marts
25. marts
27. marts
28. marts

Filmaften
Hundetræning
Hornblæsning
Seniorer
Bygge kragefælde
Hundetræning
Hornblæsning
Hundetræning
Hornblæsning
Seniorer
Schweiss kursus
Hundetræning

Jægerhytten kl.1900
Sandmosevej 58 kl. 1000
Jægerhytten kl. 1845
Jægerhytten kl. 0900
Jægerhytten kl.0900
Sandmosevej 58 kl. 1000
Jægerhytten kl. 1845
Sandmosevej 58 kl.1000
Jægerhytten kl. 1845
Jægerhytten kl. 0900
Centralgårdsvej
Sandmosevej 58 kl. 1000

APRIL:
6. april

Hytteaften

7. april
8. april
8. april
10. april
14. april
18. april
22. april
24. april

Riffelkursus
Seniorer
Åben forretning
Riffelskydning
Riffelskydning
Kreds Jagtsti
Seniorer
Riffelskydning

27. april

Riffelskydning

Jægerhytten kl. 1900
Tage Monrad fortæller. Se bladet.
Jægerhytten kl 1900. Se bladet.
Jægerhytten kl. 0900
Jægeren og Lystfiskeren kl. 1900
Militærets skydebaner kl. 10-14
Militærets skydebaner kl. 17-20
SE JÆGER
Jægerhytten kl. 0900
Militærets skydebaner kl. 10-14
POKALSKYDNING.
Militærets skydebaner kl. 17-20

MAJ:
4. maj
5. maj
6. maj
6. maj
12. maj
16. maj
20. maj
29. maj

Flugtskydning
Trofæ og bytteaften
Seniorer
Riffelskydning
Riffelskydning
Bukketræf
Seniorer
Kredsskydning

Hvorup skydebaner. Se bladet.
Jægerhytten 1900
Jægerhytten 0900
Militærets skydebaner kl. 17-20
Militærets skydebaner kl. 17-20
Jægerhytten. Se www.aaby-jagt.dk
Jægerhytten 0900
Mors. SE JÆGER
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AKTIVITETSKALENDER
JUNI:
3. juni
4. - 6. juni
5. juni
12. juni
13. juni
15. juni
17. juni
27. juni

Seniorer
Svenskerbesøg fraHarryda
Riffelskydning m/svenskerne
Kommuneskydning
Kombi skydning
Grill/sommerfest
Seniorer – afslutning
Jagtfeltskydning

Jægerhytten 0900
Jægerhytten
Militærets skydebaner 10-16
Moseby skydebaner kl. 13.00
Nols Sø og Moseby SE JÆGER
Jægerhytten SE BLADET
Jægerhytten 0900
Tranum SE JÆGER

HOLD ØJE MED VORES HJEMMESIDE, DER KUNNE KOMME
TILFØJELSER ELLER NYE AKTIVITETER.

WWW.AABY-JAGT.DK
UDSTOPNING
AF FUGLE OG DYR
MONTERING AF OPSATSE
SAMT GARVNING AF SKIND

id:
ngst
Åbni il fredag
t
dag
00
Man 00 til 17,
,
9
kl.

Konservator

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

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

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

