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FORMANDENS BERETNING JUNI 2009
Så kom maj, med lunt vejr og høj til
himmelen, foråret lakker mod enden og
sommeren er på vej. Men maj byder
også på mange andre oplevelser. For os
jægere er det tid for bukkejagten som vi
har ventet så længe på. Op de tidlige
morgener, se naturen vågne, harerne
sidder på de dugvåde marker og pudser
sig medens fasanerne går og viser fjerpragten frem i morgensolen, duernes
slag i luften når de slår duggen af vingerne og går højt til vejrs, se viben flyve
lavt over marken og udsende sine
karakteristiske fløjt, ja så mærker man
at nu er den dejlige tid kommet BUKKEJAGTEN. Sommerbukken i sin røde
pragt kommer frem i morgensolen og
æder af det dugvåde kløver.
Nå, men ikke mere bukkejagt, selv
om jeg kunne blive ved, der har jo også
været meget andet på programmet her i
foråret, og der sker mange ting de
næste måneder.
Forårets skydninger på riffelbanen
har været helt utrolige. Fra starten
valgte vi at være 3 mand på hver vagt,
og det må siges at være et godt valg. Vi
har haft flere skydninger med over 60
deltagere, og vi har især været glade for
de mange aspiranter til riffelprøven vi
har kunnet vejlede. Derfor arbejder vi
med et kursus til efteråret hvor vi tager
de nye riffeljægere i hånden, og starter
men en aften med gennemgang af
våben, våbentyper og kikkerter, en
aften hvor vi træner skydestillinger og
en dag med et par timer på skydebanen.
Hundetræningen har også haft fin
deltagelse, med både nye unghunde og
gamle garvede, her skal der lyde en tak
til de frivillige der har bakket op
omkring træningen, det har brugt man-
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ge timer på os og det er vi glade for.
Vor hytte har vist sig meget anvendelig. Der er både fællesaftener, seniormøder, jagthornsblæsning og flere andre
aktiviteter, dog vil vi stadig opfordre til
at møde op, jo flere vi er jo sjovere er
det, og så kommer der også flere historier på bordet, set nogle film og mange
andre ting.
Vi havde også en hyggelig aften hos
AALBORG JAGT hvor der var lidt handel og lidt snak inden bukkejagten, der
blev set på våben, tøj og vi fik gode tips
fra de ansatte, alt i alt en hyggelig aften,
synd der ikke var så mange fremmødte.
Vi skal jo også se fremad, det er jo så
meget sagt, for når dette kommer i bladet er indvielsen af hytten, forhåbentlig
veloverstået, men det kommer der nok
noget om næste gang.
Svenskerbesøg hos os i juni er en af
de tilbagevendende ting vi alle ser frem
til. Morgenkaffe om lørdagen foregår i
hytten og herefter drager vi videre til riffelbanen til nogle fornøjelige timer sammen med vore svenske venner. MØD OP
og vær med, det giver træning og det er
hyggeligt. Om aftenen har vor kokke
sikkert som sædvanligt anrettet noget
spændende, mad, øl og vin blandet med
hygge og en god snak plejer at får aftenen til at gå hurtigt. Søndag starter vi
ligeledes med kaffebord hvorefter vi
tager til flugtskydningsbanen på Gjøl,
også her er det lidt landskamp, det er
gået indtil nu, så mød også op her og
vær med.
Til slut vil jeg ønske knæk og bræk til
dem der skal på jagt og god sommer til
alle i andre
Per N.B. Thomsen
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BESØG FRA HÄRRYDA JAGTLAG SVERIGE
Fredag den 5. juni ankommer vore venner til ”HYTTEN” for at holde hygge og
jagtweekend med os.
LØRDAG: MORGENKAFFE KL. 0800.
HEREFTER AFGANG TIL RIFFELBANERNE I HVORUP, MÆRKESKYDNING SAMT KOKURRENCE.
AFTENMAD KL. 1900 I ”HYTTEN”
HUSK AT TILMELDE DIG: 75,00 KR

Det er en weekend du ikke skal snyde
dig selv for, vi skaber grundlag for genbesøget i august samt et værdifuldt
venskab.
Alle er meget velkommen, om aftenen
lørdag er familien også meget velkommen.
Vel mødt. Bestyrelsen

SØNDAG: MORGENKAFFE KL. 0800.
HEREFTER AFGANG TIL BANERNE PÅ
GJØL, HVOR DER OGSÅ KONKURRERES PÅ DUERNE.
Efter præmieoverrækkelse m.m. siger
vi farvel og tak for en god og spændende weekend.

UDVALGSPOSTER
Flugtskydning:

Lars Sloth
Kim Bastholm

slothech@privat.dk

Riffeludvalg:

Martin Bundgaard Andersen
Per N.B. Thomsen

bundgaard@dlgtele.dk
per.bastholm@email.dk

Hundeudvalg:

Jesper Thomsen
Hans Brun

jesper-thomsen@privat.dk

Jagtudvalg:

Kim Bastholm
Bent Bastholm

kim.bastholm@mail.dk

Film og foredrag: Hans Brun
Bent Bastholm

hans-brun@privat.dk

Hytteudvalg:

Kaj Johansen
Jan Christensen
Lars Sloth

kvj@10mb.dk
jan_christensen_8@hotmail.com

Festudvalg:

Jesper Thomsen
Bent Bastholm

Webmaster:

Jesper Thomsen
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jetteplougmann@mail.dk
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KORT TIL TRÆKJAGT
Så er tiden snart inde til at forny kort
til vores jagtstykker. Vi har som sidste
år stykkerne i Helledie engene, og i år
lidt nyt på Øland.
DET NYE STYKKE ER BELIGGENDE
PÅ ØLAND, NÆRMERE BESTEMT
”TØTTERNE”. DET ER ET STYKKE PÅ
22 TØNDER LAND TÆT PÅ FJORDEN.
Der kan skydes ænder og gæs på
trækjagt, som det er i Helledie engene.
FREMVISNING AF DET NYE STYKKE

(TØTTERNE): TIRSDAG
AUGUST KL. 1900

DEN
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PRIS FOR KORT TIL BEGGE STYKKER: 700,00 KR.
Henvendelse til: Kim Bastholm 98 24
47 21 eller Bent Bastholm 98 24 24 24
eller kasserer: Lars Sloth 98 27 90 60.
Knæk og Bræk
Bestyrelsen.

BESØG HOS AALBORG JAGT
Den 22. april havde vi taget imod indbydelse fra Bent i AALBORG JAGT, så
vi kunne få efterset riflerner samt få en
våbensnak.
Vi havde en god og lærerig aften med
sædvanlig hygge og hjælp fra medarbejderne, så alle kunne få deres ønsker
opfyldt. Det var jo en fin optakt til riffelskydning og bukkejagten som stod
for døren.

Næste år er der plan om noget lignende, samt måske et riffelkursus koblet
på, se mere herom i kommende blade.
Aftenen bød også på laserskydning
samt kaffe m.m. og selvfølgelig en masse jagtsnak.
Tak til Bent samt de fremmødte og
AALBORG JAGT.
V.H. Bestyrelsen

FISKE/FAMILIEDAG
Så prøver vi igen med en fiske/familiedag for alle størrelser.
DATO: SØNDAG DEN 30. AUGUST.
STED: JÆGERRUM FISKEPARK
(MELLEM ARENTMINDE OG HALVRIMMEN). VI MØDES KL. 0900 OG
LØSER FISKEKORT TIL 4 TIMER.
Medbring lidt forplejning, som i nu har
behov, så der bliver tid til det hele.
Søen er meget fiske og børnevenlig,
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nem at køre til og komme rundt om. Og
husk: man behøver ikke at fiske for at
deltage.
Vi vil efter indvejning finde de dygtige
og heldige fiskere, samt udlevere
præmier samt pokalen.
ALLE ER MEGET VELKOMMEN,
OGSÅ VENNER OG FAMILIEN.
Bestyrelsen

Russiske bjælke- og rundtømmerhuse
Kvalitetstræhuse, gedigent og håndværksmæssigt udført.
Permanent udstilling i Tvis. Selv/medbyg fra 6-300 m3.
Da produktionen stammer fra egen fabrik, kan vi tilbyde en god
kvalitet til en fornuftig pris. Individuelle ønsker er også mulig.

V 120 m2
20 cm rundtømmerhus.
Leveres som fritids- og
helårshus.
Pris ekskl. moms.

Kr.

469.000,168 m2

Helårs-bjælkehus med
trippel fer og not.
Leveres med lavenergi
døre og vinduer.
Pris ekskl. moms.

Kr.

362.000,-

Vi ønsker jagtforeningen tillykke med
hytteprojektet og valget af et bjælkehus
fra

Knudsens Plantage Trading ApS
Hingebjergvej 26 · Tvis · 7500 Holstebro
Tlf. 97 43 51 08 / 40 53 51 08 · Fax 97 43 55 86
www.knudsens-plantage.dk
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BESØG I HÄRRYDA SVERIGE
Husk nu at tilmelde dig til denne jagt
og hyggeweekend.
Vi drager af sted fredag den 7.
august kl. 1730 fra Åbybro og kommer hjem igen søndag den 9. august
kl. 2100.
Vi skyder elgskydning (mærke) samt
lerduer på en ny og spændende bane.
Jagtfeltskydning kan der deltages i om
søndagen.
Der er kost, færgebillet samt overnatning med i prisen: 900,00KR.
DER SKAL BETALES VED TILMELDING.
Ta’ nu fat i dig selv og evt. en jagtkam-

merat og tilmeld dig, vi skal vide antal
så hurtig som muligt, da vi skal bestille færgebillet. Vi kører i så få biler som
muligt, så har du bil til turen, så meddel det ved tilmeldingen.
TILMELD DIG TIL BESTYRELSEN.
GERNE NU – SENEST DEN: 19.
JULI
Har du problemer med at registrere
dine våben til indførelse i Sverige, så
giv besked og vi kan hjælpe dig. GÅ PÅ
VORES HJEMMESIDE: WWW.AABYJAGT.DK HER ER DER ET LINK SOM
KAN BRUGES.
Vi glæder os til at høre fra dig
Bestyrelsen

JAGTSTI 2009
Den 18. april blev der afholdt jagtsti
2009 ved øvelsesterrænet i Hvorup.
Arrangementet var tilrettelagt af Kreds
1, samt frivillige jagtforeninger.
Vi startede kl. 09.00 og sluttede kl. ca.
16.00. Stien var bygget op med 6
poster:
· Post 1 bestod af riffelskydning på
bevægeligt vildt (laser shot) samt teoripost.
· Post 2 bestod af 19 teoretiske spørgsmål af blandet karakter.
· Post 3 bestod af skydepost til blandet
vildt, på selskabsjagt med vægt på jagtetiske regler.
· Post 4 bestod af en skydepost på skovjagt, med afstandsbedømmelse indlagt.
· Post 5 bestod af vildtkendinger.
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· Post 6 Bestod af skydepost i trækpram, med morgentrækjagt som emne,
samt afstand bedømmelser.
Vejret var pænt og perfekt til arangementet, og 38 jægere samt aspiranter
havde taget udfordringen op.
Flertallet var enige om at det var en
spændende og lærerig jagtsti som var
sat i år. Vinderen går videre til DM i
jagsti.
Næste år kommer vi igen, så få hanket
op i en jagtkammerat og kom ud til
dagen, det er ikke svære end alle kan
deltage.
V.H. Peter – ”Sjønne” og Hans
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FÆLDEBYGNING
Vi havde fået et par stykker til at vise
os, hvordan man kan bygge en krage-/
skadefælde, materialet var brugte
minkbure, samt lidt tråd m.m.
Vi mødte op på adressen i Fjerritslev
medbringende værktøj og spændte forventninger. Vi blev budt velkommen, og
vist et eksemplar af en fælde, som vi så
kunne skæve til, når vi skulle i gang.
Der gik ikke så lang tid, inden de fleste
havde set hvordan den skulle grejes,
andre brugte lidt længere tid, men
sådan er det jo altid, ikke alle er født
med et stykke værktøj i hånden.

Arbejdet er i gang.

Kaj og Monrad bygger.
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Men alle fik til sidst fælden færdig, og
var godt tilfredse med resultatet.
Vi sluttede dagen med at hygge os med
medbragt mad m.m. og godt læsset
med fælder gik turen hjem igen.
Vi prøver igen at samle et hold, måske
hos os selv i HYTTEN.
Tak for interessen og deltagelse.
V.H. Bestyrelsen

13

HORNBLÆSNING
Som i har læst og hørt om, så har vi
haft et hold til at lære sig jagthorn signaler i HYTTEN.
Bjarne Rasmussen var vores dygtige
lærermester og han gjorde hvad han
kunne for at lære os det, og jeg kan
godt sige jer: det er let at se på, men
grumme svært at lære. Men som så
meget andet her i livet, ja så er der dem
med talentet, og så os andre.

Men vi har haft nogle sjove og hyggelige aftener, og lyd kom der også ud af
det. Vi takker Bjarne for hans overbærenhed, samt læring og vi er klar
igen til efteråret, med nyt kursus.
HER KAN DER GODT GØRES PLADS
TIL DIG OGSÅ. Det er bare at ringe så
får du datoer samt tider.
V.H. Hans Brun

Der øves i dyb koncentration.

Eliteblæserne.

WWW.AABY-JAGT.DK
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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

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
Så kom vi godt gennem en ny sæson,
med lydighedstræning for de nye hunde, samt lidt af de gamle.
Der var fin tilslutning igen i år, og vi
havde fint vejr de søndage vi samledes
ude hos Jørgen Simonsen, her er der
fint terræn til træningen.
Som afslutning havde vi 2 dommere
udefra til at bedømme hundenes og
førers arbejde, og herefter lidt hygge
med grillmad og afslutning.
Vi er for nuværende fortsat træningen
sammen med Gjøl jagtforening på deres
terræn, og her er der begynder – åben –
samt veteranklasse i gang. Vi holder
afslutning den: 12. juni.

Vinderne og dommerne.
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VINDERE:
HVALPE: MILLE (LABRADOR) FØRER:
BENT MØLLER
ÅBEN KLASSE: FREJA (RUHÅRET)
FØRER: JOHN KRISTENSEN
Vi siger tak til Jesper Thomsen for
klargøring samt træningen, også tak til
Jørgen Simonsen for lån af terræn
samt husly, og ikke mindst TAK TIL DE
FREMMØDTE HUNDE MED FØRER.
Vi håber at kan starte igen i det nye år.
Knæk og bræk med arbejdet ude i marken.
V.H. Hundeudvalget

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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RIFFELSKYDNING 2009
Når I læser dette er vores forårsskydninger vel overstået.
Vi har haft 5 skydninger, og jeg tør godt
sige, at vi aldrig har haft så højt et gennemsnit pr. skydning - ca. 55 skytter
pr. skydning, hvilket er rigtig godt.
Vi har haft mange nye jægere samt en
del skytter, der skulle til riffelprøve.
Vi har været heldige med vejret, hvilket
formegentlig har været en af grunden
til det høje deltagerantal.

Der har også været en meget positiv
udvikling med hensyn til selvkritik.
Sidste år så vi nogle skytter, der kom og
afgav tre skud på bukkeskiven, og var
bukken ramt var det ok, og man var
klar til bukkejagten. Det har vi slet ikke
set i år, men derimod det stik modsatte. Skytterne har været meget bevidste
om, at skuddene skulle træffe rigtig.
Lad os håbe at den perfektionisme, vi
har set i år vil medføre færre anskydninger. Niveauet har været meget højt i
år.
Riffeludvalget

Per vandt riffelpokalen.
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G¿r det
du er bedst til
Ð det g¿r vi

25.000 m2
søer!

v/ Jetsmark Kirke · Kvorupvej 89 · 9490 Pandrup · Tlf. 98 35 70 88
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TROFÆ- OG BYTTEAFTEN
Som noget nyt havde vi inviteret Morten
fra JÆGEREN OG LYSTFISKEREN med
til denne aften, så der blev mulighed for
at gøre en handel samtidigt med.

Tak til jer som tog udfordringen op og
deltog med grej og trofæer, samt tak til
Morten fra JÆGEREN OG LYSTFISKEREN for deltagelse.

Der var mødt mange op i HYTTEN denne
aften, medbringende trofæer fra en
spændende jagtsæson. Også bytte/salgs
effekter var kommet med, så der var
noget at ta’ sig til.

Vi prøver sikkert noget lignende i det nye
jagtår.
V.H. Bestyrelsen

Ja handel og snak gik så godt, at man var
ked af at skulle afbryde det, for vi havde
lovet at slutte med lidt til ganen og
maven, og det skal jo holdes!

Christian med afrikanske trofæer.

Kim med hjort fra Polen.

Svend med tyrkiske vildsvin.
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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!
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AKTIVITETSKALENDER
JUNI
6. juni

Kommuneskydning

Skydebanen på Gjøl

5. til 7. juni

Svenskerbesøget

HYTTEN M/M

11. juni

Seniorklub

Hytten

12. juni

Afslutning hundetræning

Banen på Gjøl

14. juni

Kombiskydning

Saltum samt Moseby

18. juni

Foreningsaften

Hytten

25. juni

Seniorklub

Hytten

JULI
GOD VELFORTJENT FERIE
AUGUST
7. til 9. august

Tur til Sverige, Härryda

Sverige

15. august

Riffelskydning

Hvorup

23. august

Nyjægerdag (se JÆGER)

Hjallerup

30. august

Fiske/familiedag

Jægerrum Fiskepark

ande- og gåsejagt

Helledie engene
samt Tøtterne

SEPTEMBER
1. september

HUSK KORT TIL TRÆKJAGT
(KØBES HOS KASSEREN)
HOLD ØJE MED VORES HJEMMESIDE, DER KUNNE KOMME
TILFØJELSER ELLER NYE AKTIVITETER.

WWW.AABY-JAGT.DK
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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
.
l
k

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

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

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

