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FORMANDENS BERETNING JANUAR 2008
Det var så den sæson, med det der
måtte høre til. Vi fik vel alle styret
vores lyst med hensyn til jagt og jeg
håber at det blev et godt jagtår for
alle, og med lidt godt i fryseren.
Julen og nytåret kom og vi så afslutningen af jagten i januar. Generalforsamlingen foregik i år på Birkelse Kro
og der var mange fremmødte til de
gule ærter. Mødet gik med beretninger og fremlæggelse af regnskab og
især hytteprojektet. Alt blev godkendt
og enkelte ting blev taget til efterretning til arbejdet i det nye år. Bestyrelsen blev genvalgt og konstituerede
sig uden ændringer. Vi vil stadig gerne om folk vil melde sig hvis de har
tid til at være med i byggeprocessen

af hytten når vi skal i gang, jo flere
der melder sig nu jo lettere er det for
os at planlægge processen. Vi har
også planlagt et foredrag og en filmaften her i foråret og riffeldagene er
kommet så mød op til vore arrangementer og støt vore sponsorer. Foreningen har ligeledes været promotor i
en ny hjemmeside som henvender sig
til jægere i Jammerbugt kommune,
hvor de fleste foreninger har tilmeldt
sig og flere og flere ligger deres arrangementer ind i kalenderen, så det
kommer ud til en bredere kreds.
Knæk og bræk
Per N.B. Thomsen

RETTELSE
I februar nummer af Jæger har jeg
annonceret en aften med film og
jagtsti med Ulrik Holm, og denne
dato, den 14. marts er FORKERT!

Den dato der skulle stå var den 14.
februar. SÅ MØD IKKE OP DEN 14.
MARTS. UNDSKYLD!
Hans Brun

BESTYRELSEN
På den afholdte generalforsamling
blev bestyrelsen genvalgt, og på et
efterfølgende møde har bestyrelsen
valgt at forsætte med de samme
poster som året før. Dette gælder
også i de aktivitetsudvalg som var før.
Vi håber på et godt år, hvor der forhåbentlig venter mange og spændende udfordringer for os, ikke mindst
når vi nu snart sætter spaden i
jorden til vore nye og længe ventede
hytteprojekt. Her bliver der arbejde
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og brug for alle og energien, OGSÅ
FOR DIG, så hold øje med hvornår vi
starter. HJEMMESIDEN giver oplysninger hurtig.
Eller tilmeld dig SMS-tjenesten, se
her i bladet hvordan.
Vi takker for opbakningen, og håber
ikke vi skuffer dig.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

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

STØT VORE
ANNONCØRER
- DE STØTTER OS!

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

Gjøl 98 27 73 83 - Aabybro 98 24 10 89
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ORDINÆR GENERALFORSAMLING 17. JANUAR 2008
Som det næsten er blevet en tradition, var der gule ærter med tilbehør
inden mødet, her var 31 medlemmer
mødt.
Bo Ottesen blev foreslået som dirigent
og valgt, og han kunne lovliggøre forsamlingen.
Formanden kunne berette om et år
med mange aktiviteter i foreningen,
men ikke så meget jagt at tilbyde.
Specielt havde vi en god weekend
med svenskerne, med mange af vore
egne som deltagere, tak for det. Vi
kunne også se tilbage på en god og
hyggelig jubilæumsfest, hvor de deltagende havde en god aften. Vi havde
taget initiativ til et møde med jagtforeningerne i Jammerbugt kommune,
og det har som start givet ønske om
en fælles hjemmeside, hvor alle kan
lægge deres aktiviteter ind, så de er
mere synlige for alle i kommunen.
Men der er ingen tvivl om at der vil
blive mere at samarbejde om, ikke
mindst set i lyset af den kommende
struktur hvor der bliver dannet samarbejde mellem foreningerne, (J.K.F.)
jægerforbundets kommunale fællesråd.
Kragepokal: To jægere havde krageben med, Tage (Monrad) Kristensen:
65 par og Carsten Nielsen: 56 par
ben. Tillykke til jer.
Udvalgsberetninger:
Flugtskydning - Lars Sloth: Årets
kommune skydning blev aflyst, men i
år kommer den i gang igen, med del-
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tagelse af forhåbentlig mange foreninger, jeg vil opfordre dem som har lyst,
til at komme ud på Gjøls baner om
onsdagene så vi kan få et godt hold.
Riffel - Martin Andersen: Vi har afviklet 7 dage på riffelbanen med deltagelse af 212 skytter, vi har haft en god
tur til Vilsted, en aktivitet vi vil vende
tilbage til i denne sæson. Årets baneprogram er sat og med i sidste nummer af Lokalbladet. Pokalskydningen
blev i år vundet af: Jesper Rom (igen).
Hunde - Jesper Thomsen: Vi fik en
god start på sæson med mange interesserede, og efter foråret kunne vi
fortsætte med træne sammen med
Gjøls hold. I år har vi valgt at træne
om søndagene (formiddag) og her er
der startet 19 hunde, så planen er
også i år at samarbejde med Gjøl.
Jagt - Kim Bastholm: Der blev solgt
de 5 korte til engene som var planlagt, men ellers har interessen for
havjagttilbud været ringe. Jagten i
statsskovene var interessant for 7 af
vore medlemmer, men vi kunne kun
sende 4 medlemmer. Vi prøver igen i
den kommende sæson.
Film/foredrag - Hans Brun: Vi havde
godt med tilhører til aftenen med
Knud Eskildsen, hvor han kunne
berette om sin jagtfarm i Afrika, samt
vise billeder fra samme, derudover
har der været afholdt trofæ og bytteaften, hvor vi godt kunne være flere,
måske denne sæson.

Festudvalg – Bent Bastholm: Vi havde
en hyggelig aften ved vort jubilæum,
hornblæsning, mad, musik og mange
flotte præmier i lotteriet, og som prikken over i’et, kunne vi udnævne to
nye æresmedlemmer, nemlig: Kaj
Johansen samt Peter Rasmussen.
Efter lidt debat rundt emnerne, kunne dirigenten konstatere beretningerne som godkendte.
Regnskabet - Lars Sloth: Årets regnskab blev udleveret og gennemgået,
her blev der lidt debat om økonomien
i vores Lokalblad, kunne der gøres
noget for at bedre det, der var mange
forslag og bestyrelsen prøver at se på
det. Regnskabet blev herefter godkendt.

Hytte - Kaj Johansen: Vi har haft
mange møder med kommunen inden
der kom skred i tingene, men nu går
det godt fremad. Vi har søgt forskellige fonde og foreninger om støtte og
det ser ret positivt ud for nuværende.
(SE ANDET STEDS I BLADET OM
SØGSMÅL SAMT ØKONOMI)
Der udspandt sig en god debat om
emnet, og mange positive meldinger
var fremme, så til slut kunne dirigenten ved håndsoprækning konstatere
100% opbakning til bestyrelsen til at
fortsætte projektet.
Herefter kunne debatten forsætte ved
kaffen, så tak for en god og konstruktiv aften.
V.H. Bestyrelsen
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ÅRSREGNSKAB 2007
Hermed årets regnskab, som det kom
til at se ud for året 2007. Regnskabet
kom ud med et pænt overskud, som
desværre viste sig ikke at være så
stort endda. Efter regnskabets afslutning kunne vi konstatere, at vi manglede en faktura for septemberbladet.
Det betyder at udgiften på konto 5 er
2500 kr. større end angivet. Dermed
reduceres overskuddet til 6.154,79
kr., hvilket også er et pænt resultat.
Det vi også skal være opmærksomme
på er renteindtægten på konto 8. I
forbindelse med at vi bruger pengene
til hytteprojektet, vil denne indtægt
forsvinde.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at
takke jer for opbakningen til vores
arrangementer, da det er årsagen til
det fine resultat. Det fremgår bl.a. af
Svenskerbesøget, hvor det store
fremmøde til festaftenen, hjalp godt
til.
Lars Sloth
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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
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I GAMLE DAGE...
Nu da jagtsæsonen er gået på held, får
man tid til at fordybe sig i gamle ting.
Jeg har blandt andet kigget i min farfars gamle jagtjournal der starter i
1890 da han blev ansat som skytte på,
som der står, Stamgodset Bistrup, det
ligger ved Langå.
Jeg har den glæde at have hans gamle riffel en model 89 fra Kjøbenhavns
geværfabrik. Der er påsat 12 skydemærker, deraf 4 amtsmesterskaber.
Han var, har jeg fået fortalt, med på
det danske skyttehold ved Olympiaden
i 1912 dog uden at komme på medaljelisten.
Når man ser i jagtjournalen ser man
en stor forskel på nutidens jagtudbytte og på dengang.
Jeg læser for eks. at i 1893 skød han
fra 20. september til 30. oktober 74

stk. agerhøns og 19 harer, dertil i årets
løb 15 bukke.
Året efter i 1894 skød han fra 16. september til 30. september 81 agerhøns
og fra 1. oktober til 18. december 24
harer og yderlig i oktober 20 agerhøns
i alt 101 agerhøns i det år. Dengang
var der sikkert nogle godt beskidte
roer, det var før det moderne landbrug. Men han drev jo også jagt hver
dag og ikke som os andre engang imellem. Det er også sjovt at se hvad der
blev regnet skadevildt dengang, for
skydepenge var jo en stor del af en
skyttes løn.
Jeg kan tage bøgerne med engang når
vi har klubaften hvis nogen er interesseret.
Med venlig hilsen
Erik Aastrup

STIFTENDE MØDE I J.K.F.
Stiftende møde i Jægerforbundets Kommunale Fællesråd (J.K.F.)
Onsdag den 6. februar havde regionen
indkaldt til stiftende møde i Jammerbugt kommune. Her kunne hovedbestyrelsesmedlem Martin Andersen
samt kredsformand Leif Bach fortælle
om tankerne med de nye fællesråd, i
forbindelse med jægerforbundets nye
struktur. Dette råd skulle være
repræsenteret af så mange af kommunens jagtforeninger som muligt, så det
brede samarbejde og prægning bliver
til et gode vore medlemmer og samarbejd partnere.
Som formand blev foreslået og valgt:
Carsten Winding (Fjerritslev)
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Formanden er samtidig også deltager
ved kredsbestyrelsesmøder.
Herefter blev der indstillet og valgt et
medlem fra hver af de fremmødte foreninger, og fra vores forening blev,
Hans Brun valgt.
Så snart der er blevet holdt det første
møde og bestyrelsen har nedsat de
udvalg der skal være der, vil vi komme
med flere oplysninger om arbejdet med
mere.
SÅ DERFOR: HOLD ØJE MED ÅBY
SOGNS JAGTFORENING HJEMMESIDE, SAMT DEN NYE HJEMMESIDE
med JAMMERBUGT JAGTFORENINGER. SE ANDET STEDS I BLADET.
V.H. Hans Brun
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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

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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HUNDETRÆNING
Vi kom godt i gang med hundetræning i denne sæson. Ved opstarten var der mødt 18 som var interesseret i at deltage, (vi er nu 21 hunde)
og efter en let gang træning samt
snak om den nye sæsons indhold,
blev vi inviteret over på Jørgen
Simonsens ejendom for at forsætte
træningen der. Han har marker med
meget fine muligheder for at træne, i
forskellig terræn samt godt indhegnet
og meget ugeneret med trafik m.m.
Så sådan blev det – efterfølgende har
det foregået hos ham, her er der også
fine ”kantineforhold” så vi kan nyde
en kop kaffe efterfølgende.
Vi har også været meget heldige med
vejret, det har næsten været som
forår nogle af dagene, og det gør jo alt
nemmere og det er skønt at se den
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store møde deciplin som der er.
Træningen foregår i tre hold efter
hundenes alder samt kunnen. Hvalpetræning kører meget på lydighed
samt lette øvelser, holdet for øvede
hunde er udover lydighed mere fokuseret på ”dummy” arbejde. De mere
øvede har apportering med duer og
kanin, samt lidt kaninslæb. Der
arbejdes også meget med markeringer samt dirigeringer, når ønsket opstår. Det er en god blanding af hunde, hvor mange selvfølgelig skal
trænes til jagten, men også ønsket
om at få en mere rolig og nemmere
hund er til stede.
Når vi er færdige med denne sæson,
vil vi afslutte med en test, hvor der er
vandrepokal til vinder i hver gruppe,
samt diplom.

Efterfølgende forsætter vi, forhåbentlig mange, træningen på Gjøls hundehold, de starter den 1. april, og her
kan vi blandt meget andet komme i
gang med vandarbejde.
En stor tak til Jørgen Simonsen for
hans velvillighed og gæstfrihed. Også
tak til hjælpere samt de fremmødte.
VUF og VOV samt APORT
Hundeudvalget
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PROJEKT KLUBHUS
Generalforsamling Den 17. januar 2008
Status for projekt klubhus på Torngaardsvej.
På sidste års generalforsamling (2007), blev der fremlagt nogle tegninger og skitseforslag til et hytteprojekt og et løst anslået anlægsbudget på 300.000 kr.
På generalforsamlingen, blev det vedtaget at få lavet et hytteprojekt, og der er
lavet en del arbejde hermed.
Nu var det jo blevet en ny kommune med nye kontaktpersoner, så Teknisk forvaltning i Pandrup blev kontaktet og jeg havde et møde med Aksel Lange for at
få afklaret forskellige ting for opførelse af en hytte, det var om krav til beplantninger, placering af hus og indkørsel, tilkobling til kloak, samt byggetekniske
krav til opførelsen af hytten.
Der blev indhentet priser på tilslutningsafgifter til vand, el og kloak, samt et
overslag på udstykningsudgifter til landinspektør og matrikelstyrelsen. Naturgasselskabet blev spurgt om tilslutningskravet, og jeg fik oplyst at de ikke ville
kræve tilslutning, da der til sådan en hytte ville være et meget lille forbrug.
Den skitsetegning vi havde med på generalforsamlingen fik vi en tømrermester til
at give et tilbud på, som en færdig opstillet hytte, prisen var udregnet efter de nye
krav til sommerhuse, prisen var på ca. 443.000 kr. + udgiften til fundament, kloak, el og vand, i alt ca. 650.000 kr. denne pris kunne vi se at foreningen ikke
kunne magte og det blev derfor droppet.
Herefter blev markedet undersøgt for hvad der var af selvbygger træhuse og hytter som kunne være interessante, vi fik priser på et par stykker og valget faldt på
et samlesæt til et selvbygger bjælkehus på ca. 55 m2, huset leveres som en pakke med alle bjælker til væggene tilpasset, vinduer, døre, gulve og lofter, vi skal så
selv samle det efter medfølgende tegninger. Der er også indhentet priser på VVS,
el og kloak da disse entrepriser kræver autorisation og ikke er med i prisen på
byggesættet.
Ud fra ovenstående er der lavet en projektbeskrivelse med de forskellige dokumenter samt et investeringsbudget.
Byggeomkostningerne for projektet bliver i alt 421.828 kr.
Denne projektbeskrivelse skulle bruges til ansøgninger om tilskudsmidler til projektet på ca. 50% af omkostningerne og blev indsendt til 3 fonde, som vi for-
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håbentlig kunne opnå tilskud fra. Det var Jagtfonden hvor vi søgte om tilskud på
60.000 kr. Vi har fået svar herfra at vi er bevilget et tilskud på 57.387 kr. på
betingelse af at projektet gennemføres i 2008.
Der blev også sendt en til Spar Nord Fonden hvor vi søger om tilskud på 60.000
kr. Vi har fået svar herfra at vi er bevilget et tilskud på 30.000 kr.
Inden den 1. oktober blev der indsendt en ansøgning til Lokale og Anlægsfonden
om et tilskud på 125.000 kr. som er det maksimale beløb de giver, efter nogle
dage fik vi en bekræftelse på at de havde modtaget ansøgningen og den ville blive behandlet af bevillingsudvalget, samtidig gjorde de opmærksom på at vi ikke
kunne opnå tilskud til tilslutnings og udstykningsomkostninger, derfor ville vi
maksimalt kunne opnå tilskud på 104.000 kr. Ud fra dette ønskede de oplysninger om hvad der var søgt om hos andre fonde samt en samlet finansieringsplan for projektet, disse oplysninger blev sendt, hvorefter de meddelte at de først
ville behandle sagen når vi havde fået svar fra Jagtfonden og Spar Nord Fonden.
Svarene fra disse fonde, blev sendt lige inden nytår, hvor efter de meddelte, at
ansøgningen ville blive behandlet på deres næste møde, som er den 31. januar.
Status for finansieringen af projektet er på nuværende tidspunkt således:
Bevilget tilskud fra Jagtfonden og Spar Nord Fonden........................ 87.387
Ansøgt om og forventet tilskud fra Lokale og Anlægsfonden ............ 104.000
Beløb som skal betales af foreningens opsparede midler. (formue) .. 230.441
Byggeomkostningerne til projektet bliver i alt ca. .......................... 421.828

kr.
kr.
kr.
kr.

Driftsbudget:
El: .........................................................................................................2000 kr.
Vand: .....................................................................................................1500 kr.
Renovation:............................................................................................1000 kr.
Forsikring: .............................................................................................1500 kr.
Vedligehold hus og grund: .....................................................................1000 kr.
Ejendomsskat: Det forventes fritagelse herfor........................................
0 kr.
Ialt .................................................................................................7000 kr.
Værdiansættelse ved færdig projekt:
Byggeomkostninger ...........................................................................421.828 kr.
Værdi af eget arbejde ........................................................................127.500 kr.
Værdi af arealet ................................................................................657.000 kr.
I alt ........................................................................................1.206.328 kr.
Svar om tilskud fra L.O.A. fonden kan tidligst forventes først i februar måned
2008.
fortsættes på næste side...
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Ud over ovennævnte er der søgt om 1000 stk. vildtplanter med 80% tilskud fra
Skov og Naturstyrelsen.
Såfremt hytteprojektet bliver etableret er det muligt at ansøge om tilskud fra
Skov og Naturstyrelsen til at etablere en sø på området, men det vil være et selvstændig projekt med ansøgninger om tilladelse hos Kommune og Region Nordjylland. Da hytteprojektet vil give rigeligt med arbejde i 2008, vil et sø projekt
først være realistisk i 2009.
Kaj

SIDSTE NYT:
Efter generalforsamlingen
Den 2. februar 2008 fik vi svar fra Lokale og Anlægsfonden, at Aaby Sogns Jagtforening var bevilget et tilskud på 104.000 kr., som er det maksimale tilskud vi
kunne opnå.
Finansieringen af projektet er dermed faldet på plads og svarer til det der blev
fremlagt på generalforsamlingen.
Bevilget tilskud fra Spar Nord Fonden .............................................. 30.000
Bevilget tilskud fra Jagtfonden.......................................................... 57.387
Bevilget tilskud fra Lokale og Anlægsfonden ................................... 104.000
Tilskud i alt .................................................................................... 191.387
Beløb som skal betales af foreningens opsparede midler. (formue) .. 230.441
Byggeomkostningerne i henhold til projektbeskrivelsen .................. 421.828

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Med finansieringen på plads vil projektet blive startet op, og Jammerbugt Kommune vil nu blive anmodet om at udstede skøde på grunden, og der vil blive indsendt ansøgning om byggetilladelse. Der skal endvidere laves kontrakt på byggesæt til hytten og mange andre ting.
For at få projektet fuldført skal der ydes masser af frivillig arbejde, så mød op når
vi får lavet en plan for de forskellige arbejdsopgaver, her om mere senere.
Kaj
Bjælkehus samme type
som det der er i tilbudet
dog med forskellige
ændringer.
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Biersted Autoværksted
Haldagervej 9
9440 Aabybro
Tlf. værksted: 98 26 86 02
Tlf. salg: 98 26 80 97
E-mail: biersted@boschcarservice.dk
Hjemmeside: www.biersted.boschcarservice.dk

25.000 m2
søer!

v/ Jetsmark Kirke · Kvorupvej 89 · 9490 Pandrup · Tlf. 98 35 70 88
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SVENSKERBESØGET
Allerede nu er der tid for at reservere
weekenden 6. til 8. juni 2008.
Her har vi inviteret vore venner fra
Härryda jagtforening til en weekend
med hygge og skydning. Sidste år var
der mange af Jer som deltog, og det
var vi og svenskerne glade for, så det
var godt om dette år kunne blive på
samme måde.
Der kommer et færdigt program i juni

nummeret af “Lokalbladet”, så du ved
hvad der skal ske.
Vi håber jo meget at vores hytte kan
være så meget færdig at vi kan være
der og vise vor gæstfrihed frem.
MEN DU KAN OGSÅ SE VORES
HJEMMESIDE, HER ER PROGRAMMET SÅ SNART DET ER KLART.
Vi glæder os allerede
Bestyrelsen

TROFÆ- OG BYTTEAFTEN
STED:
BIRKELSE KRO
DATO:
11. MARTS
KLOKKEN: 1900
Så kalder vi igen jer op fra gemmerne,
eller sofaen? Find dine trofæer fra
sæsonen frem, og vis dem til os andre,
måske er der også en god historie at
berette.
Samtidig kan du også gennemgå hylden med jagt/fiskeudstyr, er der noget
som kun samler støv, som andre
måske lige står og mangler, ja så er

der måske basis for en rask handel.
Har du ikke nogen af overstående
emner at komme med, ja så kom alligevel og deltag i hyggen og snakken, vi
har så meget andet at interessere os
for, måske er det den nye hytte vi skal
have planlagt noget arbejde på eller??
Vi skal nok have varm kaffe på kanden, og måske en småkage – hvem
ved?
Alle er meget velkommen
V.H. Aktivitetsudvalget

ÅRETS JAGTSTI
STED:
DATO:
TID:
PRIS:

HVORUP ØVELSESTERRÆN
13. APRIL
9,00 – 14,00
130,00 KR. INCL. PATRONER

Her er igen en spændende og lærerig
dag for dig og dine venner. Øvelsen
foregår i det flotte terræn ved Lindholm Høje, og vi har bestilt godt vejr så
alt er lagt op til en god dag, hvor der er
sat fra 6 til 9 poster med praktiske
samt teoretiske opgaver.
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Jagttegnskursister kan også deltage,
og det kan være en rigtig god ide.
Der bliver udloddet fine sponsorpræmier blandt de deltagende.
Hvis du anvender kaliber 16 bedes du
selv medbringe patroner, ca. 30 stykker.
Vinderne fra jagtstien går videre til
Danmarksmesterskabet.
Vi fra foreningen deltager med en post.
Der kan købes pølser samt øl og vand.
Vel mødt til en god dag.
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DANSK GRAVHUND VINDER AF DREVPRØVE I FINLAND
Ruhåret standard gravhund Startax
Etion (kaldet Bertil) er den første
Danskopdrættede vinder af en udenlandsk drevprøve nogensinde. Drevprøverne er den drivende gravhunds
formel 1 løb, kan man sige. Det er her
vi afprøver om vore avlsmål er nået.
Drevprøverne foregår så lig jagt som
muligt. Det er det man kalder støverjagt. En jagtform med få mennesker
og få hunde.
Startax Dione også ejet af Laila og Bo
Ottesen, Aabybro, som havde kvalificeret sig til Danmarks landshold, havde taget sin søn Bertil med til Nordisk
Mesterskab i Finland. D.v.s. Bertil
deltog ikke på landskampen, men var
med for at skulle starte på en såkaldt
rørlig prøve dagen efter landskampen.
Det er en prøve der løber over typisk,
3 uger. Alle drivende gravhunde kan
deltage på disse prøver. Hver hund
bliver bedømt af erfarne dommere
som, i Finland, giver point efter en
skala på 10 egenskaber. Der bedømmes i søg, optag, drevmåde, hals,
nuancering, drevfart, kontakt, lydighed, helhedsindtryk m.m. En hund
kan højst opnå 100 point i Finland.
Bertil opnåede 87,5 point. Det er den
højeste pointsum dommer Thomas
Korkman, nogensinde, har givet til en
hund. Thomas Korkman blev årets
dommer i 2006 så man kan vel ikke
kalde ham andet end erfaren.
Bertil startede prøven på en vindstille
dag på et terræn med en pæn vildtbestand. Han tog op efter at have søgt
stort. Hans optag lød voldsomt og
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dommeren troede det var et såkaldt
standskall på en elg. Det lyder voldsomt i og med en elg normalt ikke flytter sig for en lille hund som en gravhund jo er. Han spurgte mig om hvordan det, normalt, lyder når han var i
kontakt med elg. Jeg kunne kun sige
til ham med et smil, at jeg ikke vidste
dette i og med vi ikke havde elg i Danmark. Jeg skal lige indskyde at en
gravhund ikke kan præmieres på elg.
Lovlige drevdyr er hjort, rådyr, hare og
ræv. Heldigvis fik vi kontakt med et
rådyr kort efter. 30 sekunder efter
kom Bertil nøjagtigt på sporet af rådyret. Dommeren var et stort grin over
hele hovedet. Aldrig havde han hørt
en så lille hund lyde så stor. Dommeren var så opstemt over dette at han
ringede til en dommerkollega således
hun kunne komme og lytte på drevet.
Det skal siges at en støverjæger vægter en hunds stemme særdeles højt i
og med man følger drevet. Dette kan
ikke lade sig gøre med en hund der
ikke kan høres.
Det skulle vise sig at dette rådyr var af
den slags der er en hver jægers drøm.
Det gik stille og roligt som det jo normalt gør på en støverjagt, men på en
prøve skal der også lidt held til. Dette
gik rundt om os i en radius som ikke
var ret stor. 98 % af drevtiden kunne
vi med lethed høre drevet og måden
dette foregik på. Vi kunne tydeligt
høre når der var problemer, når det
gik som det skulle og hvad ellers man
tager i betragtning.

Efter den nødvendige drevtid blev jeg
beordret til at koble Bertil hvilket skete efter lidt tid. Her efter skulle han
slippes igen og skulle søge ud og forhåbentligt finde et drevdyr igen, for
derefter at drive det. Terrænet var dog
blevet lidt tomt, men efter en halvtimes tid fandt Bertil en snehare som
han dog havde lidt problemer med at
tage op. Dette lykkedes endeligt og
han drev haren fint til han på ny beordredes koblet.

december kom så beskeden fra Finland. Prøven var vundet med 87,5
point. Hunden der kom ind på 2.
pladsen opnåede 80.0 point
PS. Bertil’s mor, Startax Dione blev
nr. 9 individuelt og nr. 2 for hold på
det Nordiske Mesterskab i Finland

Jeg skulle nu vente i knap tre uger
inden jeg fik den endelige besked om
Bertil havde vundet prøven. Jeg vidste
jo at han havde fået en 1. pr. med et
utroligt højt pointantal. Den 17.

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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RØGEGAARD DEN 24. - 26. JANUAR 2008
generalforsamlingens amerikanske
lotterispil, som er en då til gratis
afskydning (tillykke med det).
Vi havde en fantastisk jagt-, naturoplevelse, vejret var rimeligt, dog med
lidt regn og blæst, som gav problemer
med at finde dyrene og få dem i en
god skudposition.

I år havde Jesper Thomsen arrangeret en fantastisk tur til Røgegaard
Jagtfarm, desværre var vi ikke så
mange som vi havde ønsket.
Lars Sloth, Aabybro var i år den heldige vinder af hovedgevinsten fra
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Vi mødtes torsdag den 24. om aftenen til social samvær og “filmaften”,
en rigtig god aften med glade og
spændte mennesker.
Fredag morgen var der indskydning
for de som havde brug for dette, der
skulle nødigt laves nogle anskydninger, så riflerne skulle være i orden.

Der blev skudt til dåkalve, og for de
som ønskede, var der er selvfølgelig
også mulighed for at skyde andet
vildt efter prisliste.
Lørdag blev der ligeledes jagtet, vejret
gav lidt problemer med at finde vildtet, men vi fik nogle gode lange gåtu-

re, for selvom det er i en jagtfarm, er
det stadigt oplevelsen som tæller.
Lørdag eftermiddag skulle der flås
dyr og ryddes op i hytten, hvorefter
turen gik hjem, endnu oplevelsesrig
weekend i foreningens regi.
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RIFFELSKYDNING 2008
Så er vi klar til sæsonen 2008.
Bemærk – at der kommet et par
Lørdag den 29. marts
Lørdag den 12. april
Torsdag den 17. april
Lørdag den 26. april
Lørdag den 3. maj
Torsdag den 15. maj
Lørdag den 7. juni
Lørdag den 9. august

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

10.00
10.00
16.00
10.00
10.00
16.00
10.00
10.00

–
–
–
–
–
–
–
–

Vi ser frem til en ny og spændende
sæson så find riflen frem og kom ud
på banen i Hvorup.
Har du brug for hjælp til indskydning
af din riffel eller er du ny riffeljæger
så kom ud og lad os hjælpe dig - så
du er klar til forårets bukkejagt - og
så du ved at riflen er ordentlig indskudt.

ændringer til de skydetider, der var
vedlagt december bladet.
14.00
14.00
20.00
16.00
16.00
20.00
16.00
16.00

bane
bane
bane
bane
bane
bane
bane
bane

c
c
c
c - ”Pokalskydning”
c
c
c - ”Svensker weekend”
c

Lørdag, den 26. april afholder vi årets
pokalskydning så kom på banen denne dag og deltag. (Pokalskydningen
er kun for medlemmer af Aaby Sogn’s
Jagtforening), men alle er velkommen
til at komme og indskyde deres rifler
og træne den dag.
Velmødt på banen
Riffeludvalget

RIFFELKURSUS
Efter nogle år, hvor vi ikke har
afholdt riffelkursus, er det igen tid til
et sådant.
Vi starter onsdag, den 9. april kl.
19.00 på Birkelse kro hvor Peter og
Sjønne vil guide os igennem riflens
egenskaber.

Efter denne aften, hvor vi har været
igennem alt det tekniske omkring riflen og optik mødes vi: Lørdag, den
12. april kl. 10.00 i Hvorup på
banen, hvor vi får indskudt vores rifler, og afprøve det vi har snakket om
i praksis.

Der vil bl.a. blive lagt vægt på:
Riffelprøven, lettere vedligeholdelse
af din riffel, ammunition o.s.v.
Der er selvfølgelig mulighed for at
spørge, hvis der er andre ting, man
ønsker at vide noget om.

De skytter, der skal til riffelprøve får
mulighed for at gennemgå forløbet så de er helt klar til forårets prøve.
Bagefter kan man blive og træne, og
der vil stadig være muligt for at få
hjælp.
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Så ung som erfaren riffelskytte meld
dig til et spændende kursus så du
bliver tryg og fortrolig med din riffel.
Det koster kr. 150,- at deltage i kurset inkl. skydning.

Tilmelding til Martin Bundgaard på
tlf. 2257 1711 senest søndag den 6.
april 2008.
Venlig hilsen
Riffeludvalget

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

STØT VORE
ANNONCØRER
- DE STØTTER OS!
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
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JAGT PÅ LANGELAND
Midt i januar ringede min gode ven
Finn og spurgte, om jeg ville med på
Langeland ned til Frans (ham Finn og
undertegnede var i Namibia med) for
at skyde fasaner, det blev så senere
udvidet riffeljagt om søndagen. Det
kunne jeg jo ikke sige nej til og lørdag
den 26/1 mødtes jeg med Finn og en
der hed Torben i Århus, for så sammen, at køre mod Langeland. Undervejs mødtes vi med de andre, der
skulle med på jagt, på en rasteplads
på Fyn, for at få noget morgenmad. Vi
var 7 mand, der skulle på jagt sammen og snart gik turen videre til
Steensgård gods, som Frans havde
lejet, for det var der, vi skulle på jagt
efter fasaner. Vejret var mildt sagt
ikke godt, for der var en stormende
kuling og det gjorde jo ikke træfprocenten større, for når en fasan kommer med mindst 100 km. i timen, og
over nogle høje bøge, så er de ikke
nemme. Efter at hundefolkene havde
været igennem 4 såter, var der frokost (katoffelmos med kødsovs af
dåvildt). Efter frokost blev det næsten
endnu værre, for nu kom der også
nogle kraftige regnbyger. Resultatet
blev 33 fasaner, og det var ikke den
sædvanlige standart. Om aftenen var
der stegt rådyrkølle med fast og flydende tilbehør til.
Søndag morgen var det op til rundstykker og en pragtfuld dag med stille vejr og sol, er det ikke utroligt, som
det danske vejr kan skifte. Nu var det
trykjagt, efter dåvildt og muflon på
Tranekær slot, det gjaldt. Området
var et 100 tønder land, delvis hegnet,
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der var en sø på den ene side, offentlig område lige op af slottet. Frans
havde indkøbt en sort avlshjort i
dyrehaven, for at få sort dåvildt, så
der måtte kun skydes lys dåvildt,
omvendt måtte vi kun skyde sorte
får/lam, og det gjorde jo ikke det hele
nemmere. Vi måtte skyde en då/kalv
og et får/lam hver, en skulle prøve en
hjort og Frans ville skyde en vædder.
Jeg blev sat af ved et meget stort
egetræ, ved foden af en høj med tætte høje bøge, men da det var ca. 2
meter i diameter, var det ikke nemt at
se i de forskellige retninger. Der kom
flere rudler af både dåvildt og flokke
af mufloner, men enten klumpede de
eller også var det de forkerte dyr der
kom fri, jeg stod flere gange med riflen oppe, men til sidst begyndte
benene at ryste af anstrengelse og
øjnene løb i vand. Efter en tid blev jeg
flyttet op på højen og det var meget
bedre. Jeg havde besluttet kun at
skyde, når vildtet stod stille for ikke
at lave noget lort, og da der kom en
flok dåvildt forbi neden for mig, holdt
jeg til en då, der stod stille ca. 50
meter fra mig. Klik sagde det, jeg
havde ikke fået skubbet bundstykket
langt nok frem, klikket hørte de og
startede i løb, jeg repeterede og automatisk fulgte jeg med og lod skuddet
gå, dåen tegnede svagt, men forsvandt over bakken. For satan, nu
havde jeg gjort lige præcis det, jeg
ikke ville. Nå, jeg ventede et stykke
tid, så kunne jeg ikke nære mig længere, jeg gik over bakken, og ca. 50
meter længere fremme lå dåen for-

endt, og den var ramt på bladet, sikke en lettelse. Der kom flere dyr til
mig, men jeg fik ikke flere chancer, så
ved 13 tiden var der opsamling, og
tilbage til jagthytten og brække dyrene. Der blev skudt 1 halvskuffel, 2
væddere, 3 får og 9 dåer/kalve. Da vi
skulle til at sige farvel for en fin fin
week end, sagde Frans til os, at vi

måtte uden beregning tage 1 dyr og 5
fasaner hver med hjem, så vores bil
var læsset med 1 halvskuffel, 1 då, 1
kalv og 15 fasaner, så der var læs på.
Efter omlæsning i Århus, var der kun
turen til Aabybro tilbage.
Peter Rasmussen.

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

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

29

AKTIVITETSKALENDER
MARTS
2. marts
9. marts
11. marts
16. marts

Hundetræning
Hundetræning
Trofæ- og bytteaften
Hundetræning

Birkelse Kro
Afslutning

APRIL
1. april
2. april
3. april
9. april
12. april
13. april
17. april
26. april
27. april

Hundetræning (start)
Flugtskydning (start)
Flugtskydning (start)
Riffelkursus
Riffelskydning
Jagtsti
Riffelskydning
Riffelskydning (pokal)
Terrænskydning (se Jæger)

Gjøl skydebane
Gjøl skydebane
Moseby skydebane
Birkelse Kro
Hvorup
Lindholm Høje
Hvorup
Hvorup
Mårup

MAJ
3. maj
15. maj
16. maj

Riffelskydning
Riffelskydning
BUKKEJAGT

Hvorup
Hvorup
”Eget jagtterræn”

JUNI
6 – 8. juni
7. juni
8. juni
22. juni

Svenskerbesøg
Riffelskydning
Jægerskydning (se Jæger)
Terrænskydning (se Jæger)

Aabybro
Hvorup
Nold sø samt Moseby
Tranum

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

