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FORMANDEN INFORMERER (AUGUST)
SOMMEREN er stadig om os, og hvor vi
nyder den. Det er længe siden man
husker så mange lune sommeraftener
som i år. Det har været perfekt for vores
vildt, og det var vel også tiltrængt efter
den vinter, så mon ikke der er balance
igen? Håber i alle har haft en god og
hyggelig ferie og er friske på en ny
sæson.

længe siden vi har kunnet støve pokaler
af. SE ARTIKLEN I BLADET.

JÆGERHYTTEN står igen som ny, med
frisk maling og område, tak til dem som
kommer og hjælper og tak til Bo Ottesen for lån af ”det store grej” så er det
ingen sag. Så nu står vi klar til at modtage jer til en spændende sæson med
blandet aktiviteter i hytten og området.
SE VORES AKTIVITETSPLAN.

J.K.F. har afholdt et nyt møde som mest
omhandlede det afholdte repræsentantskabsmøde, og de lovforslag/ændringer
som var fra de forskellige områder. Vi
havde lidt uro på vores formandspost
med samarbejde i Kreds 1, men det ser
ud til at være løst med en god snak parterne mellem, så vi ser positivt på fremtidens samarbejde.

JAGTEN står også og venter på os,
mange af jer har allerede fremvist pæne
bukke, både fra vore egne marker men
også fra det udenlandske, og snart vil
de svenske bukke få det svært, så al
den træning vi har set på skydebanen i
foråret har givet pote.
Det er med spænding vi venter på
ande/gåse jagten så vi kan se om vores
nye jagtstykke er investeringen vær,
interessen fra jer har været god, så
spændinger er der. KNÆK OG BRÆK.
Også på flugtskydebanen har der været
et pænt fremmøde af jer fra Åby Sogns
Jagtforening, så det hjælper at opfordre
og inspirere, selv en pokalskydning,
blev der pæn opbakning til og det er

JÆGERFORBUNDET har haft store
problemer med den nye jagtlov, med
tvivl til følge om fredninger samt hvornår jagten starter/slutter. Hold øje med
Jægerforbundets hjemmeside, her er
der mange informationer at få.

DET der står lige for, er vores traditionelle tur til Harryda, og også her er der
god opbakning igen i år, måske ansporet af det gode besøg vi havde af dem
her i juni, lad os håbe vi kan bevarer
denne aktivitet mange år frem endnu.
Lad mig ønske jer og jeres familier et
godt efterår, med spændende oplevelser
hvor de end må udforme sig, og håbe vi
mødes om aktiviteterne som vi alle
interesserer os meget for.
Knæk og Bræk
Jægerhilsen
Hans Brun

WWW.AABY-JAGT.DK
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HORNBLÆSNING
Det går rigtigt godt skal jeg hilse at sige.
Jagtsignalerne bliver mere og mere genkendelige.
Vi med messinghorn er klar til en ny
seance og indlæring, hvor Bjarne
Rasmussen er den der svinger takt og
nodestokken.
Der er plads til flere på holdene, der er
hold for uøvede/lidt øvede og hold for
dem der mener de kan lidt mere, så kom
bare an. Har du ikke et horn, kan der

lånes til et par gange, så du kan føle om
det er noget for dig.
Vi begynder tirsdag den 7 september
i Jægerhytten og herefter hver tirsdag, i
alt 8 gange. Begyndere møder 1830 og
spiller til 1930 herefter møder de øvede
og spiller til 2030. Der serveres kaffe
m/m i pausen mellem de to hold
Pris for et kursus: 375,00 kr.
Alle er meget velkommen.

SENIORKLUBBEN
Vi lidt ældre jægere mødes igen i Jægerhytten hver anden torsdag kl. 0900.
Start: 9 september.

Hvis ikke du er med endnu, så optager vi
gerne nye medlemmer, så kom bare ned
og hils på. Velkommen.
OS DE GRÅ

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@nordfiber.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@nordfiber.dk

Webmaster:

Jesper Thomsen

jesper-thomsen@nordfiber.dk
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SVAMPETUR TIL HAMMER BAKKER
Søndag den 12. september 2010 kl.
11.00 - en rigtig hyggelig skovtur
med familien!
Til de som aldrig har deltaget, kan jeg
kun anbefale denne tur, vi indsamler
svampe efter bedste evne og derefter
hygger vi med grillmad.
Har du og din familie - venner m.m.
lyst til at deltage, så tilmeld dig inden
den 10. september til Jesper Thomsen
23451216 / jesper-thomsen@privat.dk
Medbring evt.: Kniv, kurv, bord og stoservice.

Vejbeskrivelse:
le, ekstra øl, vand, vin samt
Kommer I fra Hjørring eller Aalborg siden, så følg:

Aaby medbringer: Grillmad, salat og
brød, 1 øl eller vand, og godt humør
(resten har du selv med)
Kommer I fra Frederikshavn så følg:

Pris: Ledsager, familie og venner kr.
40,- og børn kr. 20,-.
Sted: Tilmelding nødvendig, hvor sted
præciseres, og kort udleveres.
Vejbeskrivelse:
Kommer I fra Hjørring eller
Aalborg siden, så følg: Hovedvej 190. Når I kommer til Sulsted by drejes mod Grinsted og
Hammer Bakker. Drej til højre
mod Hammer Kirke. Forsæt forbi kirken, til I kommer til Ppladsen, hvor vejen fra Sulsted
Kirke og Hammer Kirke mødes.
Kommer I fra Frederikshavn
Medbring evt.:
så følg: Motorvejen og drej fra
Aaby medbringer

Pris:

Mødested
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ved afkørsel 17 mod Grinsted.
Fra Grinsted drejes mod Sulsted. Drej til venstre mod Hammer Kirke. Forsæt forbi kirken,
til I kommer til P-pladsen, hvor
vejen fra Sulsted Kirke og Hammer Kirke mødes. Følg pilene til
samlingsstedet….
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NY GRILL
Tirsdag den 15/6 havde Hans, vores
formand, bestemt, at den nye grill, der
er lavet ved JÆGERHYTTEN, skulle
indvies med et grillparty. I medlemmer
var inviteret til at komme, medbringende grillmad og drikkevarer + godt
humør.

grillen, og de 5 børn, der var med, flokkedes om bålstedet for at bage snobrød.
Efter den værste sult var stillet, var der
en lille konkurrence for børnene som
blev vundet af Jasmin Johansen.

Omkring 30 var mødt op, da klokken
blev 1800, og der var trængsel omkring

Sådan en aften er nok noget, vi vil gentage engang, måske når vores grill ved
søen skal indvies.
Peter Rasmussen

Der hygges ved bordet.

Snobrødsbagning.

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER
Tobias Bastholm Thomsen
Røde Hedevej 116
9490 Pandrup

Martin Ingemann Nielsen
Søndre Øksevej 7, Halvrimmen
9460 Brovst

Gunner Disssing
Fristrupvej 10
9440 Aabybro

Steen Christensen
Thyvej 36
9460 Brovst

Erik Gramstrup
Vejlen 30
9430 Vadum

Velkommen!
Bestyrelsen

WWW.AABY-JAGT.DK
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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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SOLSTRUP
En dag først i juni 2010 ringede min
gode ven Sven, om jeg ville med fredag
den 18. juni til Solstrup på bukkejagt.
Sven er med i et konsortium, der lejede
dette område i nærheden af Fjellerup
uden for Grenå sidste år, så det var
deres første bukkejagt dernede. Jeg ved
ikke om i kan huske det, men Solstrup
er det Nonnekloster, hvor en nonne for
nogle år siden, blev lukket ude i kulden
og døde.

Vi ankom om fredagen sidst på dagen,
og fik os indrettet og kort efter kom
René og Morten. Sven havde købt nogle store bøffer, og René kom med vin, så
den stod på hygge ved grillen. Vi kunne
jo ikke komme uden om det, selv om en
eller anden måske kunne overtales til
at blive ved bordet, vi skulle på jagt.
Jeg fik en stige ved lille lysning, men jeg
så intet, så aftenen var lidt lang. De
andre havde set lidt råvildt, men ikke
skudt. Da vi kom til hytten var der
dømt hygge endnu en gang, og vi fik en
sludder over en øl/vand o.s.v., så det
blev lidt sent, inden vi kom i køjen.
Klokken 4 larmede vækkeuret, ja det vil
sige jeg hørte det nu ikke, så jeg fik et
spark, og snart var alle ude. Stigen
denne morgen stod inde mellem nogle
høje graner, ud mod en lysning, og på
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vej ind, stødte jeg et dyr, men jeg så
ikke, hvad det var. Klokken 645 kom en
rå ud og gik lidt og essede, men efter et
kvarter gik hun ind igen, men kun for
at komme ud med et lam og et smaldyr.
De forsvandt, og i stedet kom en mår og
underholdte. Jeg ser atter et dyr, hvor
råen er forsvundet og tror at det er råen
der atter kommer ud, men den har top
på. Jeg gjorde mig klar, og sagde til mig
selv ”den er sikker”, men det skal man
ikke sige, for den gik væk fra mig, og
hele tiden var der et birketræ mellem
mig og bukken. Endelig efter lang tid
kom den fri, og nu var den tæt på at
forsvinde i nogle graner, jeg skød, og
den gik ned i skuddet, men rejste sig og
løb langsomt tilbage, hvor den kom ud
fra. Jeg ventede ti minutter, og gik så
hen for at se efter den, men jeg indså
snart, at blev svært, for det var et nedlagt skovparti hvor træerne var fjernet,
og der var mange ca. 1/2 meter dybe
render fyldt med højt græs. Der blev tilkaldt en schweisshund og den gik 1012 meter, og der lå den, under en lav
gran, en virkelig flot regelmæssig 6
ender, det viste sig, at den var skudt for
langt tilbage, og derfor var den gået. En
god afslutning på en dejlig morgen.
Peter Rasmussen

13

POLEN
Anders fra Aurora Jagtrejser ringede og
spurgte, om jeg ville med til Polen i 4
dage efter buk, men jeg sagde nej, for
jeg havde bestemt, at hvis jeg skulle til
Polen igen, skulle det være hundyrsjagt. Jeg gik lidt og tænkte over
det, for det var en afbudsrejse til under
halv pris, så jeg sagde ja, så nej, så ja,
ja meget vægelsindet, og så var det også
med bus. Vi startede fra Vestbjerg onsdag den 11. maj klokken 2330 mod
Polen, og efter en lang tur, vi skulle
samle op 7 steder, og i Polen aflevere
folk 8 steder, ankom vi til vores hotel.
Vi fik noget at spise, og så var det af
sted på jagt. Jeg havde bestilt 3 bukke
på fastpris 0-200 gram, med mulighed
for 1 mere. Jeg skød 3 stk. fra 153 til
216 gram netto, så det var efter planen,
og det var nogle gode oplevelser med
dem alle 3, og de var skudt fra jorden,
og det var også efter planen. Vi var 40
mand i bussen og var fordelt på 8 steder, og der blev skudt 194 bukke og 3
svin i alt.

Lørdag formiddag gik det atter hjemad,
men vi skulle jo hente de andre rundt
om på de forskellige områder, og det tog
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sin tid og under turen rundt kom vi
igennem en landsby, hvor et hus virkede bekendt, det viste sig, at vi var i
Rusow, hvor Sjønne, Bjarne og mig
startede vores ture til Polen i 88, og
hvor Carsten Nielsen tog over, så der er
mange af jer medlemmer der kender
stedet. Efter en meget lang tur var vi
atter hjemme (klokken 0430), så det er
sidste gang jeg tager med bus til Polen.
Opholdet og jagten var helt i orden, og
også selve turen, hvor der ikke manglede hverken øl, vand, små skarpe og
rundstykker med pålæg, men den var
som sagt lang. Vel hjemme gik der ca. 8
dage, så kom der et brev fra Aurora
med en efterregning på 950,- fordi jeg
havde skudt en buk på over 200 gram
(216 g), jeg protesterede over for Aurora, da jeg var på fastpris, og det måtte
være distriktets eller Auroras problem,
men de insisterede på, at de ville have
de penge, det fik de så, men jeg meddelte dem så, at de kunne slette mig af
deres kartotek, for jeg rejste aldrig
mere med dem.
Peter Rasmussen

PRÆMIESKYDNING PÅ GJØL
Som i har set i junibladet ville vi i år
prøve at genoplive vores pokalskydning
som ikke har været afviklet siden 2002.
Onsdag den 4/8 var 13 skytter var
mødt op, og der blev skudt i mester- og
”A” rækken og til QUEENS PUB pokalen med 10 enkelte bagduer. Samtidig
blev der i samarbejde med Gjøl JAGTFORENING og AALBORG JAGT afholdt
en prøveskydning afforskellige patrontyper til jagt, mod en papirskive, for at
se om ens gevær kunne samarbejde
med den aktuelle patron.

Vinder af MESTERPOKALEN blev Henrik Jensen med 36 duer i 42skud,
nummer 2 blev: Lars Sloth med 35
duer i 41 skud. ”A” pokalen blev vundet
af: Bent Bastholm med 31duer i 43
skud. Nummer 2 blev: Hans Brun med
26 duer i 44 skud. QUUENS PUB pokalen blev vundet, efter en spændende
omskydning med Jørn Tetsche, af:
Henrik Jensen med 10 duer i 10 skud.
Flugtskydningsudvalget

Bent og Henrik
– tillykke!

Spænding

Jørgen i omskydning
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TUREN TIL LILLE VILDMOSE
Vejret var lige som det skulle være til en
forårstur i det ”vilde”.
9. juni kl. 1700 var turistbussen fra
Stoltze klar og det var de 42 fremmødte også. Chaufføren havde lagt turen
bagom i det smukke landskab ud til
Dokkedal, og det kunne vi nyde over en
”kold fra kassen”.
Ved Vildmosecentret ventede guiden, og
efter en kort pause gik turen ud mod
højmosen. Her kunne vi af udlagte broer bevæge os ud over mosen, for at
beskue de specielle planter som var
her, samt få en uddybende forklaring
på, hvordan mosen var dannet og hvordan man, efter fredningen, prøver at få
mosen til at bestå og evt. udvide sig.

Hygge med den
medbragte mad.
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Herefter kørte vi i skoven for at prøve at
få kontakt med krondyr, og det lykkedes også, en pæn rudel lod sig beskue,
inden vi forlod området igen. Så var det
tid for at indtage vores medbragte
”madder” og dette lod sig gøre ved Vildmosecentrets terrasse, og lade snak og
indtryk sætte sig.
Vel hjemme ved Jægerhytten kl. 2300,
var alle enige om en god og hyggelig tur
var slut.
Aktivitetsudvalget vil gerne takke alle
som tog udfordringen op, det er så
skønt at gøre noget når interessen er så
stor.
Vi ses en anden gang
Hilsen fra os alle
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KOMMUNESKYDNING
Lørdag den 12.06.2010 var der kommuneskydning i Moseby. Der deltog 4
hold som var. MOSEBY - GJØL - JETSMARK - AABYBRO.
Skydningen foregik i storm og regnbyger, men det var jo ens for alle. Der deltog flere hold fra foreningerne, men
kun et hold var gældende. Så dagens
resultater blev således. GJØL NR.1 -

2 x 12kg

BASIC
510,-

kr.

MOSEBY NR. 2 - JETSMARK NR. 3 AABYBRO NR. 4.
Kaj - Kim - Jørgen - Bent fik en FLOT
4. plads, og som sædvanlig havde vi en
god dag, og vi håber på at vi vil få en
større opbakning fra kommunens øvrige jagtforeninger fremover.
Med hilsen
Bent Bastholm

UNIQ hundefoder er:
- ingen kød- og benmel
- ingen soyaprotein
- ingen GMO
- ingen farve- og smagsstoffer
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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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@nordfiber.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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JUBILÆUMSNÅL/-DIPLOM
Jægerforbundet har diplom og nål til
medlemmer med mange års medlemskab. Der kan bestilles fra 25 års medlemskab og herefter for hvert 5 år til 75
års medlemskab.

register så langt tilbage (desværre). Så
hvis du ved, at du kunne komme i
betragtning, og er intereseret, ja så skal
du kontakte os fra bestyrelsen, med
indmeldelsesoplysninger samt navn og
adresse, så vil vi få fat i diplomet og nål.
Bestyrelsen vil så på kommende generalforsamling udlevere dem til dig.
Netop i år har vi udleveret til tre af vore
medlemmer, dog lidt forsinket (undskyld) på en belejligtet dag i sommer.
Phillip Knudsen: 40 år
Peter Rasmussen: 40 år
Kaj Johansen: 50 år
Tillykke til jer, og tak for de mange år
og støtte.
Håber at se jer mange år frem endnu i
jagt og foreningslivet.

Det er ikke til for os i bestyrelsen at se
hvor længe du har været medlem af
Jægerforbundet, da der ikke er oprettet

Knæk og Bræk
Bestyrelsen

HYTTEAFTENER
Så er vi klar med nye emner og hytteaftener. Vi har for efteråret planlagt 3
dage for jer.
Torsdag den 16. september kl. 1900
Emne: Knivfremstilling.
Vi har fået Ib Dyhr til at fortælle om
knivfremstilling samt vise flotte eksempler. Er der interesse for at køre et kursus om emnet? Det kan denne aften
måske belyse, så mød op og vær med.
Torsdag den 28. oktober kl. 1900
Emne: Film og hygge
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Torsdag den 25. november kl. 1900
Emne: hygge med ??
Alle dage er der selvfølgelig kaffe m.m.
til sædvanlige lave priser.
Husk nu at sætte de krydser, så vi får
fuld hus hver gang.
Velkommen
Aktivitetsudvalget

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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NYT JAGT – NYT JAGT – NYT JAGT
Jagtforeningen har lejet 90 ha. jagtareal på Øland. På stykket er der en lille sø
med skrub og bevoksning omkring.
Stykket er sammenhængende og omkranses af kanaler – grøfter og vej, og
den ene ende går til dæmningen
omkring Ulvedybet.
Der er muligheder for et godt ande og
gåsetræk, og i perioder sidder der gåseflokke på markerne. I området er der
forskelligt vildt som fasaner, agerhøns,
duer, harer og råvildt, på disse vildtarter vil der blive arrangeret 2 fællesjagter – FOR KORTLØSERE!
De stykker foreningen har i Hellediengene er genlejet til trækjagt.
Pris for kort til begge stykker, 1.500 kr.
Da der er et begrænset antal pladser, er

det efter først til mølle princippet og
kun til medlemmer af foreningen.
Datoer for fællesjagt: 9. oktober og
21. november. Begge dage mødes vi i
Jægerhytten kl. 09.00. Efter jagten
kører vi tilbage til hytten og hygger os
med medbragt madpakke.
For yderligere oplysninger, kontakt
jagtudvalget.
Bent Bastholm
Tlf. 98 24 24 24
Kaj Johansen
Tlf. 98 24 26 30

22 92 84 46
40 37 88 45

Salg af kort: Kasserer Lars Sloth Kræn
Spillemandsvej 3 9440 Aabybro Tlf. 98
27 90 60,
Jagtudvalget

HUNDEINSTRUKTØRKURSUS
I juni måned deltog jeg i jægerforbundets hunde instruktørkursus som
vores jagtforening havde bevilget.
Kurset forgik på Kalø, et kursus hvor
der deltog ca. 20 personer fra hele landet, en flok med mange forskellige hunderacer, hvilke gav en meget livlig snak,
hvilke var meget positivt.

Kurset kørte mest på hvordan man får
en lydig hund - forstå din hund - ”læs”
din hund og lave lektionsplaner. Kurset
afsluttes med en lille prøve. Jeg vil hermed sige tak for kurset til Aabybro
Sogns Jagtforening for kurset. Håber
jeg kan videregive min viden til de kommende hundekurser i vores forening.
Jesper Thomsen

BYGNING AF KRAGEFÆLDE
I foråret var der planlagt en dag med
bygning af kragefælder. Denne dag
måtte vi aflyse grundet den megen sne
som stadig lå her. MEN! Vi tager udfordringen op igen her i efteråret (inden
sneen kommer).

22

DATO: 26. SEPTEMBER KL: 1000
MØDESTED: JÆGERHYTTEN
TILMELDING: Kaj Johansen og Hans
Brun.
Materialepris: 100,00kr.
Velkommen. Kaj – Tage og Hans.
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BESØG FRA SVERIGE
Fra den 4. til 6. juni havde vi besøg fra
Härryda, og der kom 13 mand ved 14
tiden. Efter installation i de opstillede
campingvogne, skulle de ud og handle,
for det var jo helligdag om lørdagen.
Lørdag, efter morgenmad, var der
afgang til riffelbanen i Hvorup, og der
blev skudt bravt lige til klokken 1430.
Efter de havde skudt mærkeskydning
gik vi i gang med en lille feltskydning,
hvor der blev skudt på forskellige
afstande til store og små mål. Bedste
mand Göran P fra Sverige. Vi havde
også en lille konkurrence med 10 genstande, der skulle gættes, men den var
nu nok for svær, for det gik ikke så
godt, her blev det Kim Bastholm, der
vandt. Efter skydningen var det hjem
og varme op til den store festmiddag,
som grillmester Bo Ottesen stod for, og
vi blev alligevel 35 mennesker den
aften, som også omfattede et amerikansk lotteri om 6 kasser øl, som Bo
havde sponsoreret.

Søndag morgen var der afgang til
skydebanen på Gjøl, som vi atter i år
havde lejet til vores skydning. Først
skød vi om pokalen, der var udsat, og
det blev igen i år os der vandt, men det
er der nu ingen der tager så tungt, for
når vi er i Sverige er det dem der vinder.
Bedste svensker blev Gören P og bedste
dansker blev Henrik Jensen. Efter konkurrencen skulle der bruges nogle
patroner og både 40 duers skydning og
trapbanen blev brugt flittigt. Hans og
Jesper kom til middag med grillen og
ikke et øje var tørt, da der kom pølser
og brød på den. Ved 14 tiden begyndte
det at kniben med skydelysten og efter
præmieuddelingen var det afgang for
svenskerne, da de ville den vej ad
Sæby, for at spise til aften. En hård,
men dejlig weekend var slut.

Næsten slut
for denne gang.

24

25

AKTIVITETSKALENDER
SEPTEMBER:
7 september
9 september
12 september
14 september
14 september
16 september
18 september
21 september
23 september
25 september
26 september
28 september
OKTOBER:
5 oktober
7 oktober
9 oktober
12 oktober
19 oktober
21 oktober
26 oktober
28 oktober
NOVEMBER:
4 november
18 november
21 november
25 november
NOVEMBER:
2 december
16 december
24 december

Start på hornblæsning
Senior møde kl. 0900
Svampe/skovtur SE BLADET
Brunstbrøl og hjorte
Hornblæsning
HYTTEAFTEN
EVENT om Gåse- og andejagt
Hornblæsning
Senior møde
Riffelskydning 12,00 – 16,00
Kragefælde bygning
Hornblæsning

Jægerhytten
Jægerhytten
Hammer Bakker
Kragelund
Jægerhytten
Jægerhytten
Gjøl skydebane
Jægerhytten
Jægerhytten
Militærets skydebaner
Jægerhytten
Jægerhytten

Hornblæsning
Senior møde
Fællesjagt for kortløsere
Hornblæsning
Hornblæsning
Senior møde
Hornblæsning
Hytteaften

Jægerhytten
Jægerhytten
På Skallerne
Jægerhytten
Jægerhytten
Jægerhytten
Jægerhytten
Jægerhytten

Senior møde
Senior møde
Fællesjagt for kortløsere
Hytteaften

Jægerhytten
Jægerhytten
På Skallerne
Jægerhytten

Senior møde
Senior møde
GOD JUL TIL JER ALLE

Jægerhytten
Jægerhytten

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

WWW.AABY-JAGT.DK
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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

UDSTOPNING
AF FUGLE OG DYR
MONTERING AF OPSATSE
SAMT GARVNING AF SKIND
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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

