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FORMANDENS BERETNING
Foråret er kommet, træernes blade
springer ud og viben synger over
marken. Det er allerede blevet tid til
at opleve naturen igen. Ud for at se
om der er fejninger i området inden
bukkejagtens start.
Træningen på riffelbanen går godt,
der er mange aspiranter der træner
flittigt, men det kan undre en, trænger de gamle jægere ikke også til lidt
træning og hyggeligt samvær? Mød
op på banen, vi er der for at hjælpe
hvis der er noget der driller.
Hund og hund imellem, træningen er
også her kommet flot fra start, som vi
har kunnet læse på hjemmesiden.
Forårstræningen er overstået og man
er gået videre med næste fase.
Forårstræningen er foregået hos Jørgen på Sandmosevejen, og jeg tror
alle har været tilfredse med arrangementet.
Hytten, der sker der også noget, vi er
nogle stykker der har været ude for
at plante læhegn og har her haft nogle hyggelige timer sammen. Vi venter
i skrivende stund på selve byggetilla-

delsen, og så skal vi i gang. Vi håber
stadig på at flere henvender sig og vil
give en hjælpende hånd med, når der
for alvor sker noget, så ring til Kaj
Johansen og meld dig til. Der skal
her lyde et stort tak til hytteudvalget
for det store arbejde.
Der har også været jagtsti i Hvorup,
hvor nogle af vore medlemmer havde
en post som tidligere år. Det kan kun
anbefales at prøve dette, det er utroligt lærerigt. Desværre var der ikke
mange ”gamle” jægere med, men det
lyste op at se at 2/3 af deltagerne var
jagttegnsaspiranter, og jeg kan med
sikkerhed sige, at dem jeg talte med,
ville komme igen næste år, for det var
utroligt hyggeligt.
Svenskerbesøget kommer som sædvanligt i juni måned, vi vil her gerne
opfordre foreningens medlemmer til
at møde op, og give lidt konkurrence
til svenskerne. Se artiklen i bladet.

Knæk og bræk
Per N.B. Thomsen

KORT TIL TRÆKJAGT
Husk at forny/købe et årskort til
trækjagt i Helledie-engene, hvis du
ønsker at jage duer og ænder/gæs.
Vi har samme område som sidste år,
smalle stykker ned til åen. Der bliver
sat skilte op på stykkerne med vores
navn (aasj).
Der er kun 10 kort til salg, så vent
ikke til dagen før jagten.
Hvis du er interesseret i at se styk-

4

kerne, kan du henvende dig til: Kim
Bastholm 98244721 eller Bent Bastholm 98242424 .
Køb af kort skal ske ved vor kasserer:
Lars Sloth Kræn Spillemandsvej 3
Aabybro 98279060.
Knæk og bræk med sæsonen
Jagtudvalget
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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

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
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PROJEKT KLUBHUS
Siden sidst, hvor finansieringen faldt
på plads, er der sket en del med projektet. Jammerbugt kommune er
anmodet om at få grunden udstykket
og lavet skøde.
Kommunens kloakforsyning kontaktede mig da de ønskede at ændre
kloakplanen for området, der blev
aftalt at holde et møde på teknisk forvaltning for at få diskuteret og afklaret sagen. Kloakforsyningen ønskede
at beholde et areal ved Torngaardsvej
på 250 m2. til en pumpestation, dermed blev kloakledningen til hytten
betydelig kortere. For at spare kloakbidrag blev vi enige om at grunden
blev opdelt i 2 parceller, den ene på
799 m2. hvorpå bygningerne skulle
placeres, og den anden på det resterende 13.454 m2.
Udstykningssagen blev herefter send
til nabohøring og offentliggørelse for
at få landzonetilladelse, og denne
blev givet efter klagefristernes udløb.
Først i april fik vi de 1000 planter vi
havde søgt om fra jagtfonden, der
blev indkaldt plantehold til en aften
og 2 lørdage, endvidere blev der klip-

pet ca. 2000 pilestiklinger som også
er sat i jorden.
Kornet er blevet klippet hvor der skal
bygges og laves vej, huset er sat af
med hjørner, og vi har netop fået byggetilladelsen. Vi går nu gå i gang med
opstilling af depot/redskabshus,
byggesættet til hytten vil blive leveret
i uge 25.
Jammerbugt Kommune har fremsendt endeligt skøde m.m. til underskrift af bestyrelsen, disse papirer
har vi underskrevet på et bestyrelsesmøde den 22. maj og sendt retur.
Frivilligt arbejde
Der er ikke lavet nogen fast arbejdsplan da vi tager det løbende afhængig
af hvad der skal foretages. Indtil videre vil der være aktivitet på grunden
om torsdagene fra ca. kl.18.oo.
Der vil blive opsat en opslagstavle
ved huset, hvor vi vil orientere om
tidspunkter for de kommende aktiviteter for byggeriet, så kik forbi og
hold jer orienteret.

Rejsegilde
for hyttebyggeriet
Det er planlagt at holde et lille
rejsegilde med pølser, øl og vand
fredag den 1. august fra kl. 16.oo,
så sæt kryds i kalenderen.
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Kaj

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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JÆGERFORBUNDETS KOMMUNALE FÆLLESRÅD (J.K.F.)
Det nye J.K.F. som er en erstatning
for den gamle kreds, har holdt konstituerende møde. Vi er sammensat
af 15 jagtforeninger som er: Biersted,
Fjerritslev, Gjøl, Jetsmark, Kjettrup,
Moseby, Hune, Vedsted, V.Hjermitslev, Øland, Aaby, Klim, Skovgård,
Ingstrup samt Haverslev.
Der blev foreslået og valgt:
Formand:
Carsten Winding, Fjerritslev.
Næstformand:
Troels Hjort, Moseby.
Sekretær:
Hans Brun, Aaby.
Udvalg:
Hundearbejde:
Troels Hjort, Moseby.
Riffel/hjortebane:
Frits Sørensen, Jetsmark.
Flugtskydning:
Jørgen Simonsen, Gjøl.
Aktiviteter:
Hans Brun – Aaby.
Hjortegruppen:
Poul S. Petersen, Fjerritslev.
Jagt i kommune/stat:
Søren Drustrup, V. Hjermitslev.
Der er fra jægerforbundet udarbejdet
og udsendt, Standartforretningsorden samt Retningslinier for Økonomi
i J.K.F.
Der er planlagt 4 møder om året, så
vi kan sætte emner til behandling i
den nye Kreds 1.
Samtlige er valgt for en periode for 4
år, men der kan sættes suppleant ind
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fra den enkle jagtforening hvis det
bliver nødvendigt. Vores forening skal
derfor på generalforsamlingen vælge
suppleant samt repræsentant til
rådet.
Det som Rådet kan bringe videre til
behandling fra jer, er emner til det
Grønne Råd, som behandler kommunale emner som har berøring med
natur – fredninger – ansøgninger om
eks. vandhul – beplantninger –
udsætninger af nye vildtarter –
skydebaner m.m.
Vi skal også fremsende ønsker til
Kreds 1 som skal behandles i Jægerforbundet eller på Kredsmøder.
Så er der emner du mener skal
behandles er du velkommen med
dem til mig eller en anden fra vores
jagtforenings bestyrelse.
Den nye struktur i Jægerforbundet
som har medført alle disse nye ting,
skal endelig vedtages på Repræsentantskabsmødet i Nyborg den 14
juni, og her repræsenterer jeg vores
jagtforening.
Læs mere i Jæger, her får du informationer om kredse og råd samt
hovedbestyrelsens arbejde/beslutninger.
Her kan du også se hvem vores nye
kredsformand er, samt kredsens
hovedbestyrelsesmedlem.
Jeg skal prøve at holde jer orienteret
med arbejdet i Rådet fremover.
Jægerhilsener
Hans Brun

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!
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FLUGTSKYDNING
For nuværende er der ikke mange af
Jer vi har mødt på flugtskydebanen
på Gjøl, som i er opfordret til i sidste
blad. Der skydes hver onsdag fra
kl. 18.30 til ca. kl. 21.00.
Selv om vi ikke har egen bane, så kan
vi da godt mødes derovre til snak og
skydning så formen kommer i orden
inden jagtsæsonen.
Som før omtalt skulle der prøves med
en ny form for kommuneskydning,
da vores nye “storkommune”, har
mange andre jagtforeninger i sig.
Dette er nu lykkedes at få i stand, så
derfor:
LØRDAG DEN 7. JUNI KL. 13.00
PÅ BANEN I MOSEBY.
Hver jagtforening må sætte et hold på
4 skytter. Der skydes til 24 duer. 3
bedste skytter på holdet tæller.
Der er vandrepokal til vindende hold
samt præmier til efterfølgende.

Der kan også deltages i individuel
skydning samt præmieskydning.
Er du interesseret i at deltage på
Aaby Sogns Jagtforenings hold, så
ring til vores kasserer, Lars Sloth så
han kan få samlet holdet. ELLER
KOM UD OG SKYD OM ONSDAGEN,
SÅ ER HOLDET NEMT AT SÆTTE.
Jeg ved godt at dagen falder sammen
med vores Svenskerbesøg, men da
der er mange foreninger der skal
høres, ja så er det svært.
Se i øvrigt programmet på vores
hjemmeside www.aaby-jagt.dk eller
på www.jammerbugt-jagt.dk.
Det bliver sikkert en spændende dag
med de mange nye jagtforeninger i
fællesskabet.
Knæk og Bræk
Bestyrelsen

FISKE/FAMILIEDAG
Så skal vi til det igen. Sidste år var
der mange som tog udfordringen op,
så det håber vi sker igen i år!
Stedet er igen sat til Blokhus
Fiskepark, og datoen i år er: 31.
august kl. 09.00.
Sidste år var der mange fisk i søerne
og der blev fanget rigtig mange i varierede størrelser, så det må vi jo gøre
om igen i år.
Medbring lidt forplejning til dagen,
nogle griller, andre har håndmadder
med, så der kan blive tid til lidt hygge også.
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Søerne er meget børnevenlige, og
man behøver ikke at være fisker for
at deltage.
Der betales kun for dem der fisker, vi
forventer at indveje fiskene ca. kl.
13.00.
Der bliver præmier til de største fisk
samt til mest fanget.
Og husk nu: Alle er meget velkommen også dine venner og familie!
Knæk og Bræk
Bestyrelsen
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SVENSKERBESØGET
Igen i år kommer det svenske broderfolk for at konkurrere lidt med os og
have lidt hyggeligt samvær.
Vi starter lørdag den 7. juni kl.
8.00 med morgen kaffe, I ÅR I
HALLENS CAFETERIA. Efter morgenmaden kører vi til Hvorup hvor vi
starter skydningen kl. 9.30. Om formiddagen er der indskydning og
mærkeskydning. Omkring middag
kommer madholdet med en sandwich
til folket. Herefter har vi lavet et nyt
arrangement om eftermiddagen. Riffeludvalget har lavet en minijagtsti,
hvor vi går rundt til 3 poster, og skal
løse forskellige lette opgaver og slutter på skydebanen til den sidste post.
Når skydningen er overstået, kører vi
hjem for igen at mødes kl. 19.00 til

fællesspisning IGEN I HALLENS
CAFETERIA, men Hans har lovet at
det ikke bliver cafeteriamad de serverer. Det er muligt at man skal ind
gennem bagindgangen til hallen.
Søndag starter vi igen med morgenmad kl. 8.00 og kører herefter til
flugtskydebanen, for at konkurrere
lidt mod de flyvende objekter. Der vil
på banen også her blive sørget for
folket. Kl. ca. 14.00 er der præmieuddeling og farvel og på gensyn med
svenskerne. Mød op og få del i de fine
præmier fra vore sponsorer.
MØD OP OG FÅ EN HYGGELIG
WEEKEND MED VORE SVENSKE
VENNER.
Hilsen bestyrelsen

TROFÆ OG BYTTEAFTEN
Forårets samling på Birkelse Kro,
havde kaldt mange til, med trofæer
fra sæsonen samt mange ting fra
gemmerne til handel og bytte.

punkt kø for at komme til, så man
kunne ”vise” hvor god man nu var,
der blev grinet og hånet, men sådan
skal det være.

Der var trofæer fra udlandet, Afrika –
Rusland – Sverige - Polen samt herhjemme hørende jagtmarker. Samtidigt kunne man høre beretninger om
jagterne, få inspiration til rejser eller
nye
jagtformer
som
udbydes
bredt(spændende).

Aftenen sluttede med lidt kaffe m/m
samt hyggesnak om fremtidens jagtmuligheder, samt om vores spændende byggeprojekt.

Til adspredelse havde vi rigget en
skydesimulator op, hvor der kunne
skydes til vildt på drivjagt eller fugle
på klapjagt, og der var på et tids-
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Tak til de mange fremmødte samt
medbragte effekter, vi glæder til
næste år, så bliver det i egne lokaler
vi mødes.
Jægerhilsner
Aktivitetsudvalget

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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MIN FØRSTE JAGTFELTSKYDNING
Nogle af mine venner spurgte om jeg
ikke kunne tænke mig, at prøve at
deltage på en jagtsti i Karup. Vi var 6
mand på holdet, der drog af sted for
at prøve kræfter med skiverne. Da vi
ankom og tilmeldingen var overstået,
kørte vi til første post.
POST 1: Her skulle vi først skyde 4
skud til en gås, afstanden vurderede
vi til ca. 80 m og vi fik på posten lov
til at bruge en 3-benet skydestok.
Anden skive var til en buk på ca. 140
m. På nedslaget for de skytter der var
før os kunne vi se, at vinden havde
lidt betydning, så vi skulle holde lidt
højt og lidt til venstre.
POST 2: Her var der ingen hjælpemidler at få. Vi skulle skyde fritstående til buk på ca. 75 m og til gris
på ca. 90 m. Jeg skriver ofte ca. da
vi ikke fik at vide afstanden på posterne, så vi skulle selv regne den ud.
POST 3: Der var lidt ventetid, men da
det blev vores tur, kunne vi se at
første skive var 3 krager i 3 forskellige størrelser og hver krage skulle
have 2 skud, den første havde naturlig størrelse og den sidste lignede en
solsort. Det var svært, vi skulle sidde
ned og fik en 2-benet skydestok til
hjælp. Anden skive var en Gemse på
ca. 200 m, og hvor højt skulle man

sigte og hvor meget vind skulle man
tage højde for. Det gik dog fint.
POST 4: Uha da da, først skulle man
ramme en lerdue på ca. 80 m. Denne
skulle rammes før pointene for de 2
næste skiver kunne tælle, men vi
havde kun 9 skud i alt til rådighed.
Jeg var heldig og fik den i første
skud, derefter 4 skud til en lille
ringskive på samme afstand og 4
skud til skråtstillet bukkeskive på ca.
100 m.
POST 5: Liggende med en sandsæk
til rådighed, skulle vi skyde til første
skive, som bestod af 3 sorte ringe i
forskellig størrelse og hver ring skulle have 2 skud. Derefter skulle vi skyde til en bjørn som jeg anså til at stå
på ca. 200 m.
Det var en vældig hyggelig dag for os
alle 6, og vi besluttede at stille samme hold, når der blev feldtskydning i
Tranum i juni.
Jeg kan kun opfordre til at prøve en
sådan feldtskydning, det er sjovt og
særdeles lærerigt og at man får lidt
hyggeligt samvær med sine jagtkammerater sætter prikken over i-et.
Med jægerhilsen
Per N.B. Thomsen

DEMONSTRATION - PRØVESKYDNING
Aalborg Jagt har i samarbejde med
BROWNING arrangeret skydning/
prøveskydning på GJØLS SKYDEBANE ONSDAG DEN 20. AUGUST
FRA kl. 18.30 TIL CA. kl. 21.00.
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Der vil være ca. 25 våben til: sporting, skeet og jagt.
Kom og prøv – oplev – skyd. Der betales for duer og patroner som normalt.
V.H. flugtskydningsudvalget

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

ÅBEN ALLE DAGE KL. 7.30 - 22.00

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

25.000 m2
søer!

v/ Jetsmark Kirke · Kvorupvej 89 · 9490 Pandrup · Tlf. 98 35 70 88
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RIFFELSKYDNING 2008
Når i læser dette er forårets skydninger vel overstået. Vejret har været med
os og rigtig mange har benyttet muligheden for at få kontrolleret om deres
rifler var ordentlig indskudt. Og dem
der skulle have skruet lidt fik kyndig
vejledning af vores instruktører.
Et lille suk skal lyde da vi havde valgt
at afholde et riffelkursus i år men
grundet manglende tilslutning måtte
vi aflyse rigtig ærgerligt da vi efterfølgende på banen snakkede med flere
som gerne ville have deltaget men
ikke lige havde fået taget sig sammen
og fået tilmeldt sig. Så en opfordring
når vi arrangere noget i foreningen så
bak op hvis det har jeres interesse der
er jo altid muligheden for at få nogle
nye ide’er og måske endda lære noget.

Årets Pokalskydning blev afholdt den
26. april der var 10 skytter - og jeg
skal lige hilse og sige at de alle kom
for at byde den forsvarende ”champ”
op til dans – men de måtte kapitulere.
Jesper skød tre skud på en ringskive
og så skød han pokalskydning og forsvarede pokalen. Med en serie på 84
point. Så tillykke til Jesper Uttrup
Rom.
Husk nu at komme ud på banen når
svenskerne er her og deltag i ”landskampen”
Årets bukkejagt er i fuld gang så
knæk og bræk.
Riffeludvalget

HUSK årets sidste to skydninger:
Lørdag, den 7. juni kl. 10.00 - 16.00 på bane C - ”Svensker weekend”
Lørdag, den 9. august kl. 10.00 - 16.00 på bane C
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HUNDETRÆNING – AFSLUTNING
Efter et meget spændende og lærerigt
træningsprogram, var der tid til en
lille afslutningsprøve. Der deltog 11
unghunde og 7 hvalpe til prøven.
Dagen forløb planmæssigt, vejret var
perfekt og førerne godt nervøse og
hundene var meget ivrige, alt var som
det "plejer" til sådan en dag. Som
dommer medvirkede Preben Egebo
(Vadum) for unghunde holdet og Per
Strøm (Gjøl) for hvalpeholdet.

Unghunde: Kaj Haugård med: Bella
(leigt Labrador).
Tillykke til Jer dygtige hunde og -fører
Efter prøven var der årets første grillmad, og præmieoverrækkelse samt
tak for sæsonen.
Håber vi kan få opbakning til et nyt
hold næste år, så vi kan få hunde som
er tilfredse med deres førerer, samt vi
får glæde af hunden på årets jagter,
eller bare en god familiehund.

Hundeudvalget i Aaby Sogns Jagtforening (Jesper Thomsen & Hans Brun)
siger tak til hjælperne (Mie Christensen, Jørgen Simonsen og Pia Thomsen), tak til alle deltagere for det store
fremmøde hver gang, tak til Jørgen
Simonsen for hans venlighed ved at
udlåne os arealer til træningen, tak til
dommerne for deres hjælp til prøven.

Det er også dejligt at se de mange
hunde som er fortsat med træningen
på Gjøls baner/træningshold, så bliver formen og apporteringerne ikke
glemt inden jagtsæsonen. Det er hver
tirsdag det foregår derovre, så vil du
se hvad vi arbejder med er du meget
velkommen.

Årets pokalvindere blev:
Hvalpe: Carsten Frederiksen med:
Bella (labrador).

Vi ses forhåbentlig på jagtmarken,
eller næste træningssæson.
V.H. Hundene og os

Carsten Frederiksen og Bella.
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Kaj Haugård og Bella.

- Et DANSK kvalitetsfoder!

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

2 x 12kg

BASIC
kr. 430,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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JÆGERFORBUNDETS JAGTSTI
Søndag den 13. april havde Kreds 1
kaldt sammen til årets jagtsti, i det
naturegnede område på Hvorup militærterræn.
Vejret var perfekt til dagen, ikke for
varmt og tørvejr så vi havde store forventninger til fremmødet. Men desværre kom der KUN 12 jægere frem
til indskrivning, alt for lidt, når man
tænker på det store område vi dækker. Nå men så kan man jo glæde sig
over at 22 unge aspiranter havde
valgt at efterkomme opfordringen fra
deres jagttegnslærer om at møde op
og prøve (uden for konkurence).
Alle gav udtryk for at det havde været
en lærerig dag, med mange jagtrelatered udfordringer. Man må sige at

Peter hjælper på posten.
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disse aspiranter har styr på teorien,
men mangler selvfølgelig jagterfaringen. Vi kan håbe at de ”tør” komme
igen når de har bestået jagttegnsprøven. For det må da være nervøsitet, eller ukendskab der holder Jer
væk fra denne aktivitet?
Jagtstien er bygget op med poster (8
stk.) der varierer med teori spørgsmål
samt skydning med haglvåben. Man
kommer på ”jagt” hvor der skal tænkes på jagttiden – sikkerhed samt
skydefærdigheder. Men det kan vel
ikke afskrække, for sådan er jagtsæsonen også med diverse invitationer, og dem takker man ikke nej til!
eller?

Vi (Peter, Sjønne og undertegnede)
havde en post hvor jagtinvitationen
lød på jagt den 20 oktober, alt jagtbart måtte skydes.
På klarmelding fra jægeren, kom der
ræv og grævling løbende over skovsporet, og så var det om at ta’ en
beslutning. Mange kom også til at
skyde grævlingen, i ”troen” om at det
nok var en ræv.
På næste klarmelding var der to vippemål som kom frem på skovsporet,
en hare på skudafstand samt en
fasanhane hvor skudafstanden var
for lang. Også her var afstandsbedømmelsen varierende, da mange lod
skuddet gå til ”kokken”.
Her var det overraskende at mange
jægere skød, hvorimod aspiranterne
kunne det med afstanden.

Vi var skuffet over at kun 1 (formanden) fra vores forening mødte op, er
det så uinteressant eller? Få nu
snakket sammen inden næste år, så
er det måske lettere at finde et par
kammerater som TØR.
Vi skal nok stille med en ny og
spændende jagtsti i 2009, men hvis
ikke der kommer flere frem, er jeg
bange for at det er en aktivitet som er
død.
I øvrigt blev de 2 bedst placerede
udtaget til landsmesterskabet.
Tak til Peter og ” Sjønne” for deres
hjælp samt to hyggelige dage.
Prøv nu at overveje til næste år.
Jægerhilsner: Hans Brun

To dygtige vindere.
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WEEKENDTUR TIL HARRYDA JAGTFORENING
Så skal det gerne lykkedes i år. Sidste år måtte vi aflyse, da kun 5 viste
interesse på tidspunktet for bestilling
af færgebilletter. SÅ DERFOR: KOM
TIL TELEFONEN ELLER MAIL, SÅ VI
KAN FÅ PLANLAGT EN GOD TUR I
ÅR.

VED TILMELDING SKAL DU HAVE
VÅBENTYBER, SAMT VÅBENNUMRE KLAR, SÅ KAN VI TILMELDE PÅ
INTERNETTET ANG. TILADELSER
FOR AT INDFØRE VÅBEN TIL SVERIGE. (DU MÅ SELVFØLGELIG
GODT GØRE DET SELV).

DATOER: AFGANG FRA AABYBRO
FREDAG DEN 8. AUGUST KL.
17.30. HJEMKOMST: SØNDAG
DEN 10. AUGUST KL. CA 2100.

Vi kører i så få biler som muligt, så
ved tilmelding må du opgive om du
kan køre, og hvor mange der er plads
til.
Afregning til brændstof finder den
enkle selv ud af med sine medkørerne.

Vi skyder med riffel til løbende elg, og
her er der mulighed for at erhverve
sig et elgmærke (der er nogle som
skal have et sådant for at jage i Sverige).
Vi skyder med jagtgevær til duerne.
En spændene bane som give god
øvelse til jagtsæsonen.
Vi deltager i en meget spændende
jagtfeltskydning, hvor de relevante
skudsituationer kan give en sved på
panden, men lærerigt.
Der er sørget for overnatning i jagthytten, samt alt forplejning under
opholdet (drikkevarer medbringer du
selv).

PRISEN FOR DENNE SPÆNDENDE
WEEKEND, INKLUSIV FÆRGEBILLET OG KOST ER KUN: 900,00 KR.
Alle er meget velkommen, også dine
jagtkammerater uden for foreningen.
TILMELDING SENEST DEN 20.
JULI TIL:
Per Thomsen 98240304 – 20730304
Mail: bastholmkaas@mail.tele.dk
Hans Brun 98241306 – 24474085
Mail: hans-brun@privat.dk
V.H. Bestyrelsen.

Medbring sovepose eller lignende, riffel- og flugtskydningspatroner kan
købes på stedet.

www.aaby-jagt.dk
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Overbeck

Stål & Design

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
Kort sagt - alt i stål

Overbeck Stål & Design
Fristrupvej 11 · 9440 Aabybro · Tlf. 98 24 20 04 · Fax 98 24 20 84
www.overbeckstaal.dk · info@overbeckstaal.dk
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AABY SOGNS JAGTFORENING ER PÅ FORKANT

SMS Service
Vidste du at foreningen kan tilbyde
dig hurtige informationer via SMS???
Læs hvordan du tilmelder dig denne
service på vores egen hjemmeside.
http://www.aaby-jagt.dk/
Kender du vores
egen hjemmeside?
Siden vil altid være opdateret med
aktiviteter, jagt-relevante links,
”lokalbladet”, køb / salg, foredrag og
meget andet.
Du kan du få skrevet din egen jagthistorie og lagt billeder ind, som
andre i foreningen kan få glæde af.
http://www.aaby-jagt.dk/

Ny hjemmeside
Som det sidst nye, er der nu lavet en
fælles hjemmeside, hvor alle jagtforeninger i Jammerbugt kommune kan
tilmelde sig.
Her kan du hente informationer om
kurser – skydninger – hundetræning
formænds og forenings adresser
m.m.
http://www.jammerbugt-jagt.dk/
Vær med til at gøre foreningen
attraktiv – benyt dig af vores tilbud
Venlig hilsen
Webmaster - Jesper Thomsen
Jesper-thomsen@privat.dk

BRUGTE EFFEKTER TIL HYTTEN
Når vi kommer så langt med byggeriet at der skal indrettes, kan vi godt
bruge brugte ting og sager som i
måske har stående.
EMNER:
KØKKENBORDE/VASKE,
BORDE OG STOLE, KØKKENSKABE,
SERVICE OG BESTIK, TOILET OG
VASKE, BRÆNDEOVN - ELLER?
Vi vil også gerne modtage emner til
udsmykning af vægge (trofæer m.m.)
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Har du pokaler eller plaketter eller
jagtjournaler som du mener skal stå
i vores pokalskab, ja så hører vi gerne fra dig.
Henvend dig til: Kaj Johansen eller
Jan Christensen eller en anden fra
bestyrelsen.
På forhånd tak
Bestyrelsen

ALT I GLASARBEJDE
Tømrer · Snedker · Glas-Døgnvagt

JSP
TOTALSERVICE
v/ Jarl S. Poulsen
Torngårdsvej 17

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

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

GARANTI
ORDNING

SALG AF HUNDEFODER
• Vaks Kennel (til den alm. hund)
• Vaks Aktiv (til den aktive hund)
• Vaks Hvalp (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

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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AKTIVITETSKALENDER
JUNI
6. - 8. juni

Svenskerbesøg

Aabybro

7. juni

Riffelskydning

Hvorup

7. juni

Kommuneskydning

Moseby

8. juni

Jægerskydning (se Jæger)

Nols sø samt Moseby

29. juni (rettelse) Terrænskydning (se Jæger)

Tranum

JULI

God ferie!
AUGUST
8. - 10. august

Tur til Harryda

Sverige

9. august

Riffelskydning

Hvorup

31. august

Fiske/familietur

Blokhus fiskepark

Andejagt (kortløsere)

Helledige engene

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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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

