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ORIENTERING FRA BESTYRELSEN
Så gik den sommer, regn og atter
regn, men august tegner til en flot
sensommer og det trænger vi til.
Bukkejagten er vel overstået og nogle
ser frem til jagten på den svenske
buk, den øvrige jagt starter også
snart i Danmark. Men inden da har
vi lige nogle ting der skal løbe af stablen. Vores fisketur ser vi frem til, en
hyggelig dag i Blokhus Fiskepark
med masser af præmier, og forhåbentlig holder det gode vejr også
denne dag, så mød op til et af vore
fællesarangementer under åben himmel. Der er også indskydning i
august. Det foregår på banerne i

Hvorup, så hvis du har indskudt din
riffel, kan du også møde op til lidt
træning. Foreningens 75-års jubilæum løber også af stablen i august,
det bliver en hyggelig aften på Biersted Kro, med god mad, godt selskab
og måske også en lotterigevinst. Så
husk at tilmelde dig. Svenskerturen
blev i år desværre aflyst på grund af
manglende tilmelding.
Så husk at støtte op om vore arrangementer så støtter du også vore
sponsorer.
Jægerhilsen
Per N.B. Thomsen

JAGT I STATSSKOVENE
Vi har i foreningen hvert andet år fået
indbydelse til jagt i statsskovene. Når
vi får indbydelsen er det mange gange svært at få fat i folk som har tid og
lyst.
FORDI: Jagterne er altid på en hverdag, det er normalt med kort varsel vi
får beskeden, der skal ikke medbringes hund.

SÅ DERFOR: Har du mulighed med
kort varsel og på en hverdag at deltage i en sådan jagt, så ring eller mail
til mig og jeg vil sætte en liste, og vil
ringe tilbage når vi får invitationen.
Vi forventer at blive inviteret i år.
V.H. Hans Brun.

JAGT
Vi har stadigvæk lidt jagt i engene.
Der sælges kun 10 kort á kr. 300,- så
det er med at komme ud af huller-

ne... Kontakt Lars på tlf. 98 27 90 60,
hvis du vil have et af kortene.

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER
Jan Sonne Greve
Tjørnevej 7
9440 Aabybro
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Jørn Tetsche
Nørremarksvej 143
9440 Aabybro

Anders Esholm Jensen
Lucernemarken 38
9490 Pandrup
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Konservator

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

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

GJØL VVS & SWARTZ EFTF.
Aut. blikkenslagermester Mogens Poulsen
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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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SVENSKERBESØG
Svenskerbesøget blev afviklet som
det plejer, i god ro og orden. Der var
16 svenskere, som var mødt op for at
få lidt hyggeligt samvær med os.
Dagene gik rigtig godt, og der blev
skudt livligt på såvel riffelbanen som
flugtskydningsbanen. Vi manglede
igen i år skytter på flugtskydningsbanen, men blev reddet på målstregen og løb med sejren. På riffelbanen
var der også lagt op til en dyst på
tværs af vandene. Men der var ikke
mange danskere som havde deres rifler med, måske fordi vi tidligere har

holdt på at det i første omgang var
svenskerne som skulle skyde. Men
husk riflen til næste år så vi også på
riffelbanen kan få en dyst. Lørdag
aften var der vanen tro ”Festaften” og
den levede op til sit navn. Vi flyttede
over på en ”boplads” hvor vi i fulde
drag nød godt af Hans og Jesper’s
færdigheder. Til denne dyst var vi
derimod ligeværdige og havde nogle
gode timer sammen. Vi sagde farvel
til svenskerne på Gjøl, hvorefter de
kørte hjem, med forhåbentlig en ligeså god oplevelse, som vi havde haft.

Morgenparole med maner,
tak for det i brave blæsere.

Der slæbes
- hvorfor skal Olav
slæbe mest?
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Konkurrencen er
godt i gang.

Tillykke med
det fine resultat.

Så er der Paella
og godt vejr til alle!
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HUNDETRÆNING
Så sluttede årets hundetræning. Vi
havde jo, som før omtalt, slået os
sammen med Gjøl Jagtforening og
trænet udendørs med dem. Det har
virkelig været sjovt og lærerigt at
være så mange hunde og mennesker
sammen om at blive bedre til at forstå hunden og prøve at få vores hunde
til at gøre det vi håber den har lært.
Der var afslutning på den ordinære
træning i juni, men dem som havde
lyst kunne komme og træne videre
sammen med de 5 hunde som var
udtaget til Dorff. Vi var ca. 15 personer som tog den mulighed op og det
har virkelig givet hundene meget
ekstra. Personligt syntes jeg at
apporteringer samt vandarbejdet har
sat sig godt i hundene, så vi er mange der glæder os til den nye jagt-

sæson.
I øvrigt fik vi 2 hunde med til Dorff,
altså 2 fra Aaby Jagtforening, nemlig
Kaj Johansen samt Jesper Thomsen
og de klarede sig godt på dagen,
ingen vinder, men lige ved.
Næste sæson vil gøre forsøget igen
med at samarbejde med Gjøl, så der
bliver start i januar, med indendørs
og lidt udendørs. Er du interesseret
så giv et praj til Jesper Thomsen eller
Hans Brun, så vi kan se hvordan
interessen er. Der er 4 til 5 trænere
tilstede når vi kommer på Gjøl, og der
er fin terræn til marktræning samt
vandarbejde. Mange tak til de mange
som hjalp og gjorde dagene til gode
træningsdage. Vi ses næste år.
Hundeudvalget

Kaj og Orla venter på
det bliver deres tur på
posten.

Kaj får information
ved duerne.
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HAGLBØSSENS DAG
Sammen med Gjøl Jagtforening fik vi
arrangeret en dag hvor man kunne få
afprøvet den jagtpatron som man
anvender til jagt, samt prøve nogle
andre typer.
Vi havde fået Preben Egebo fra
Vadum til at stå for teorien og det
praktiske.
20 jægere var mødt til dagen, skønt
med så megen opbakning, når der
andre år kun har været et par stykker der mødte op. Preben startede
med at forklare om måden at teste
patronerne på, samt hvilken hagltype
der er velegnet til de forskellige jagtformer som kunne komme på tale.
Samtidigt blev sikkerhed under jagt
gennemgået, sammen med det nye
sikkerhedsudstyr, som Jægerforbundet har ladet fremstille, som kan
rekvireres hos Jægerforbundet i en
kasse til 30 jægere, veste – briller –
bånd samt caps.
Herefter gik vi ud og skød til et kålhoved med sikkerhedsbrillen på, sikken en effekt disse briller har, ingen

gennemskud eller revner, men kålhovedet var stort set væk.
Herefter kunne man så begynde
prøveskydninger med de patroner
man havde med, eller prøve de patroner som var tilstede.
Der var mange som fik et mindre
chok, da de så hvor dårlig dækning
der var med haglsværmen med deres
gevær, til sammenligning med
andres, men det var blandt andet
også det dagen var baseret på: skyder
du med en patron som passer til dit
gevær?
En stor tak til Preben Egebo for hans
faglige fremstilling samt tak til Gjøl,
som lagde bane og terræn til.
Også stor tak til:
JÆGEREN OG LYSTFISKEREN
som havde sponsoreret patronerne.
Håber vi kan prøve en lignende dag
næste år, så også du kan få denne
mulighed med.
V.H. Aktivitetsudvalget.

HAVJAGT
Ja, nu må du ikke grine, men vi har
jo prøvet mange gange at få lavet en
tur efter “havænder”. Men vejr og
vind har ikke været med os...
DERFOR: I år vil vi prøve at få skipper til at ringe til os når han har tid,
og vejret arter sig.
DET KRÆVER: Du melder din interesse til mig, og når jeg ved noget, vil
jeg ringe tilbage til dig, og høre om du
har tid denne dag.
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Det er måske lidt kringlet, men derfor kan vi jo godt forsøge det.
Det bliver som de andre år, med
Sæby som afsejlingshavn.
Håber at vi på denne måde kan være
heldige at komme af sted.
V.H. Hans Brun
98241306
hans-brun@privat.dk

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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HJORTEBANEN I ØRRE
Den 30. juni tog vi 7 mand af sted til
hjortebanen i Ørre ved Herning. - Vi
skulle prøve kræfter med den løbende hjort og elg.
Afgang tidligt om morgenen i godt
vejr og humøret var højt, vi havde
rundstykker og kaffe med, så helt
galt kunne det ikke gå. Da vi ankom
til hjortebanen var vi i god tid så
rundstykkerne og kaffen blev nydt i
det fri.
Så skulle vi i gang. 3 af os var nybegyndere på løbende vildt og de sidste

havde prøvet det enkelte gange før.
Det blev en spændende formiddag,
både hjorten og elgen var ikke altid
let at få ram på. Efter et stykke tid
kom regnen, det stod ned i ”stænger”.
Hjorten blev våd men vi stod i tørvejr.
Op ad formiddagen blev det igen
opholdsvejr og der blev skiftet til elg.
Jeg tror jeg kan sige for alle at det var
en utrolig spændende dag og alle fik
en oplevelse med hjem i bagagen.
Jægerhilsen
Per N.B. Thomsen

JAGTWEEKEND PÅ RØGEGÅRD JAGTFARM
Der er stadig ledige pladser til denne
spændende weekend med gode
natur- og jagtoplevelser. Du kan skyde hvad tegnebog og lyst rækker til,
og ha’ en hyggelig weekend med mad
og hyggeligt jagtsamvær. Der kan

kun være 8 jægere som overnatter, så
hvis du vil det så er det med at tilmelde dig hurtigt.
DATOERNE:
25. og 26. januar 2008.
V.H. Jagtudvalget

KOMMUNESKYDNING (FLUGTSKYDNING)
Den skydning der plejer at blive
afholdt i den gamle kommune, skal
erstattes af en ny, hvor alle jagtforeninger i den nye Jammerbugt kommune skal inviteres.
Det har af mange årsager ikke været
muligt i år at få dette arrangeret, så
derfor aflyses skydningen i år.
Der vil i det nye år blive afholdt skydning, hvor der fra hver forening kan
stilles 5 skytter. Det bliver en større
aktivitet og forhåbentlig en spændende dag hvor mange ønsker at deltage.
DERFOR: Som før omtalt her i bladet,
så er der skydning hver onsdag på

12

Gjøl skydebaner, hvor vi kan træne og
sætte et superhold til dysten. Mød nu
op, det er lærerigt og du kan kun blive
bedre til at kende dit gevær, samt blive bedre på jagt. Se på vores hjemmeside angående sæsonstart for 2008.
Samtidigt kan vi på skydebanen bedre
lære hinanden at kende, og komme
med ideer til aktiviteter, hvor den nye
storkommunes jagtforeninger kan blive involveret. Det kan kun gøre vores
og andre foreninger mere levende og
interessante at være medlem af.
ELLER? Har du forslag, så kom med
dem.
V.H. Bestyrelsen

ALT I GLASARBEJDE
Tømrer · Snedker · Glas-Døgnvagt

JSP
TOTALSERVICE
v/ Søren Agesen
Østergade 50
9440 Aabybro
Tlf. 98 24 17 93

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
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INDVIELSE AF AABYSKOVEN
Tirsdag den 14. august blev Aabyskoven indviet af vores miljøminister
Conny Hedegaard. Aabyskoven er et
65 ha. stort skovrejsningsområde ved
Aabybro, der er ved at blive tilplantet.
Senere bliver der også lavet nogle
søer i området.
Foruden miljøministeren var også
vores borgmester Mogens Gade, tidligere borgmester Ole Lykkegaard, der
nok har været den største primus
motor i sagen, vandværket, skov- og
naturstyrelsen, jægerforbundet (mig),
repræsentanter for lodsejerne og
børn fra friskolen til stede. Der var
taler af de forskellige “høje” damer og
herrer, derefter var der en rundtur i
området med traktor og vogn.

Der plantes buske.
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Det er et utroligt dejlig område nu,
men når det er vokset lidt mere op og
søerne er gravet, bliver det et pragtfuldt sted at tage ud i, enten på
gåben eller på cykel. Foruden at det
omfatter Aabybro’s vandreserver,
omfatter det også en af vores største
jernalder-bopladser. Nu er der en
bålplads med en håndbetjent brænde- kløver, 7-8 borde, der bliver en
hundeskov og vandrestier rundt i
området. Prøv at tage der ud en dag
og se området. Dagen blev afsluttet
med et mindre traktement!!!
Peter Rasmussen

Lidt hyggesnak.

Klar til køreturen.

Borgmesteren i
samtale.
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GARVNING AF SKIND
Jeg sad her en aften og bladede i nogle numre af Lokalbladet, og i december 86 nummeret faldt jeg over en
opskrift på “husmands” garvning af
skind. Her er den igen: Ønsker man
ikke at ofre en “rigtig” garvning, kan
man lave en natron-petroleum garvning, skovfoged Løv’s metode. Skindet
slåes op (ræveskind vendes) op på en
vandret liggende plade og rengøres
grundigt. Natron og petroleum blandes
til en tyk grød. Grøden lægges i et ca. 1
cm. tykt lag på hele skindets kødside.
Når massen er helt gennemtør, fjernes

den med en stålbørste. Herefter bortslibes alle hinde- og kødrester med groft
sandpapir. Skindet indgnides evt. let
med vegetabilsk læderolie. Nu skal det
strækkes og gøres smidigt. Til dette
formål er en bordkant velegnet. Efter
ovenstående behandling vil skindet
fremstå blødt og lækkert med kridhvid
bagside. Til forskel fra en rigtig garvning er brudskyrken noget dårligere,
men holdbarheder er god, jeg her selv
haft et ræveskind til at hænge på
væggen i over 10 år.
Peter Rasmussen

TUREN TIL HARRYDA
Ja denne planlagte tur op til Sverige
måtte vi desværre aflyse i år. Kun 7
medlemmer viste interesse for at deltage, og det er for lidt til så stor en tur,
hvor svenskerne skal åbne skydebane,
elgbane m.m., samt være værter. Det
vil vi ikke være bekendte at bede dem
om.

Det er aktivitet der har kørt i mange år,
og vi kan godt være bange for at det
kan være slut, ELLER? Hvad skal der
til for at få større interesse? Eller skal
vi noget andet, et andet land eller har vi
nok af aktiviteter? Kom frem med
ønsker eller kom frem med emnet,
turen... Tak til dem som viste interesse.

ÅRETS POKALSKYDNING PÅ RIFFELBANEN
Der var ikke så mange som ønskede at
deltage i årets pokalskydning, men der
blev afholdt dyst og årets vinder blev:
Jesper Rom med 80 point.

Tillykke til Jesper med pokalen, men
hvorfor ikke prøve at ta’ den fra ham
næste år? Vi sætter datoen i foråret og
så det bare at møde op.

»PARADEN«
KØB - SALG - BYTTE

SÆLGES: Virkelig flot hundehus, helårs med egen indgang sælges. Er
du interesseret kan der arrangeres fremvisning ved henvendelse hos:
Lars Sloth, tlf. 98 27 90 60, Møllevej 14, 9440 Aabybro.
Annoncer til næste nummer indsendes til Hans Brun.
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STØT VORE ANNONCØRER
- DE STØTTER OS!
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

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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FISKE-/FAMILIETUR TIL BLOKHUS FISKEPARK
Søndag den 19. august – var en lun
sensommer dag hvor ørrederne sprang
og boltrede sig i deres rette element i
Blokhus Fiskepark. 20 personer var
mødt morgenfriske kl. 9,00 til årets tur
med foreningen, for at prøve at fravriste
vandet sine herligheder, samt nyde
samværet.
Som sagt var vejret perfekt til fiskeri,
og grejet samt de fremmødte så også
meget ”prof” ud. Der var ”ormebadere”
– lette spindere – Baths, og det lette fluegrej på programmet så alt så lyst ud
for os og måske knap så lyst for fiskene. Som dagen skred frem fik vi syn for
sagen: KUN fluegrej kunne narre fiskene, men det var til gengæld også meget
givende. Alle de fiskere jeg så med fluegrej fik fisk og havde mange hug som
desværre også nogle gange blev vundet
af fisken. Vores folk med fluegrej: 4
UNGE MENNESKER, stod for alle de
fisk som blev landet: 38 stk. i alt, virkelig flot klaret – det er vel det man kan
kalde godt gået.
Vi var blevet sponsoreret med gaver fra:
ALMAS, JÆGEREN OG LYSTFISKE-
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REN, AALBORG JAGT SAMT BRASHOLT, og vi havde vores fiskepokal i
spil.
RESULTATET BLEV SÅLEDES:
Dagens største fisk blev landet af:
MADS DAVIDSEN 5,000 kg. Som hermed vandt pokal samt præmie.
Dagens mest fangende mand: SIMON
WANDALL 23 stk. ja det er læst rigtigt,
en der har lært det der med fluegrejet
samt teknikken. Stort tillykke til jer
begge, i havde travlt på rensebordet. De
fleste fisk var på ca. 1 til 1 1/2 kg. Og
i god kvalitet.
I øvrigt fangede Mads Davidsen en
KILDEØRRED, som er noget sjældne,
men ejeren af søen havde sat nogle ud,
og ifølge ham var de lidt svære at fange
da de gerne ville stå på dybt vand.
Dagens mindste fangst blev også præmieret. Peter Rasmussen havde sine 2
børnebørn med og de kunne fremvise 3
vandkalve i glas, tillykke til jer.
Tusind tak for jeres fremmøde, samt
stor tak til vore sponsorer. Vi prøver
med en ny dato næste år.
Knæk og Bræk

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

ÅBEN ALLE DAGE KL. 7.30 - 22.00

v/Pia Hoff Hjorth · Vestergade 11 · 9440 Aabybro

Telefon 98 24 19 77 · Mobil 40 57 05 65 · www.hjorths.dk
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LYKKE OG HELD I POLEN
Sidste år var jeg sammen med Jesper
Thomsen og en jagtven fra Frederikshavn, Højmark, på bukkejagt i Polen,
og det var så god en tur at vi aftalte at
gentage turen igen næste år.
Så da nytår var godt overstået kontaktede vi Nika jagtrejser for at høre om
området var ledigt igen i år. Det fik vi
bekræftet, så nu var det bare at planlægge hvad vi havde lyst til. Vi ville gerne reservere 15 bukke som året før, og
det var heller ikke umuligt.
Området vi skulle være på var meget
varieret med mark, eng, moser samt
skove, og vi havde året før skudt pæne
bukke, og der var ikke problem med at
finde dem, så alt tegnede lyst og lovende, hvis held og alt hvad der skal til for
en god tur flaskede sig.
Indkvarteringen var i en nedlagt 4
længet gård, som værtsfolket var i
gang med at restaurere så den kunne
anvendes til turister også, der var store pæne værelser og en smuk gammel
have og natur rundt om, og så var værterne meget hyggelige og maden, ja den
er som ”vor mor” lavede den, velsmagende og frisklavet, med friske og
hjemme produkserede råvarer, alt serveret med et smil fra ”madmor”. Nå nu
er det jo ikke et gastronomisk ophold
jeg skal berette om, selv om det også
kunne være spændende, men det er jo
jagt vi skulle på.
Desværre for Jesper blev han forhindret i at være med i år, så straks
sprang Jan Christensen til, og rejsen
blev bestilt.
Turen derned gik rigtig godt, en ny
motorvej er anlagt fra Kiil til grænsen,
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og med GPS blev turen gjort på 10
timer, uden problemer af nogen art,
selv ved grænsen er det kun at vise sit
pas, så er det lige igennem, skønt.
Vel ankommet blev vi modtaget af guiden samt formanden for den jagtforening som havde området, samt de
jægere som vi skulle gå med, det var
alle de samme som sidste år, og der var
genkendelse fra alle. Vi havde reserveret 15 bukke igen i år, men på de Polske papirer stod der 14 bukke, så det
måtte vi acceptere, herefter blev der
trukket lod om de Polske jægere, og
her fik jeg Thomas (ham gik Jesper
med året før).
Vi aftalte at starte jagten den samme
dag og blev hentet kl.1900, selvfølgelig
efter at vi blevet beværtet med mad og
kaffe.
Thomas og skulle jage i det område
som han til dagligt var ansat som skovbetjent i, og det betød en køretur på
ca. 20 km. men så var der god tid til at
snakke om alt det vi ventede os, om
mulighederne. Thomas var hel god til
engelsk, og det gør jo alting nemmere.
Vi startede jagten med at se nogle
engstykker efter, og her var der kontakt med flere bukke, men enten var
de for sky, eller ikke den størrelse som
Thomas syntes jeg skulle prøve, så
efter flere forsøg på at snige os frem
beslutte vi os for at prøve i skoven. Her
var der flere lysninger som vi afsøgte,
uden dog at finde bukken. Thomas
mente at vi skulle sætte os i stol og
vente på at det blev mere mørkt. Vi sad
ved en stor slugt med mose og mark
som afgrænsning til skoven, så det så

lovende ud syntes jeg. Der gik heller
ikke længe inden der var dyr i området, det er ligesom om de rejser sig op
af græsset, jeg ser dem ikke komme
frem fra skoven, nå - der var et par
stykke som så lovende ud, og da de
trak væk fra os, besluttede vi prøve at
gå til dem. Men det lykkedes os kun at
trykke dem længere væk, og nu var
mosen begyndt at ”brygge” så vi
besluttede at vende tilbage til bilen.
Ret som vi runder et hjørne, springer
en pæn buk ud fra skoven, SKYD siger
Thomas, op med skydestokken, jo der
var han, men linsen på kikkerten var
så dugget af disen, at jeg havde svært
ved at se ham klart, skyd, kom det igen
fra Thomas, og jeg trykkede. Bukken
sprang lige op i luften og sprang herefter ind i mosekrat. Den er hjerteskudt
mente Thomas, og vi ville lige vente lidt
inden vi gik til den. Men der var ingen
buk at finde, pænt med blod, og da det
snart blev mørkt, ringede Thomas til
en ven som boede i nærheden og som
havde en god hund. Vi kørte ud til
asfaltvejen så hundemanden kunne
finde os, og lige da vi kom derud, så jeg
et dyr springe fra skoven over en kanal
og ud på marken. Var det en buk?
spurgte Thomas, det så jeg ikke, så
han vente bilen så vi kom forbi den
igen, jo det var en buk, så Thomas bad
mig gå rundt om hjørnet til den, jamen
var den skudbar spurgte jeg, ja - hvis
jeg syntes den så ok ud, så skulle jeg
skyde. Rundt om hjørnet med skydestokken oppe, var den der stadig? Jo
der stod han, lidt dårlig vinkel, men
han så stor ud, vente lidt, ville han
springe tilbage igen hvor han kom fra,
eller lige vende sig lidt, det var fin

afstand, ca. 60 m. Til mit held besluttede han lige at smage på det saftige
græs og dermed vende sig så meget at
jeg kunne få et pænt skud sat. Han
væltede lige på stedet og Thomas kom
springende rund for at se hvad der var
skudt. Kapitalbuk jublede han og
sprang rundt som et glad barn, og det
var jo også det vi var, stolte og glade for
den pæne buk.
Hundemanden var også kommet, så
efter at bukken var brækket og nydt et
par minutter mere, var der tid for at
komme ud til den første buk, der var
nu så mørkt at der skulle lygter til.
Ved skudstedet tog hunden hurtig fært
og sprang af sted, men vente kort efter
tilbage for at ta’ ny fært, og denne gang
var der ”musik” på med det samme, ca.
40 meter fremme var der et stort sårleje, og yderlig 20 meter fremme sad
bukken, med hoved og hals højt oppe
og hunden i markering. Jeg havde ikke
min riffel med mig, da jeg ikke mente
det var forsvarligt med 3 jægere og
hund i mørkt område at afgive skud til
en eventuelt flygtende buk, så vi stod
lidt og så til, jeg ville have bukke affanget så hurtigt som muligt, så jeg greb
om den ene stang, for at holde bukken
ned, så de andre kunne stikke den,
men nej bukken sprang op i luften, så
jeg måtte slippe igen, en kort spurt og
bukke satte sig igen, og denne gang
lykkedes det os at få den affanget.
Og igen kunne vi se på et flot eksemplar af en buk, næsten lige så stor som
den anden, mit skud havde ramt langt
fremme på brystet og lukket brystbenet op, så det var tæt på at kunne være
en forbier, heldig for mig at det ikke
blev det.
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Hjemme på gården, var de andre noget
spændte på, hvorfor vi var så længe
om at vende hjem, men også de måtte
glæde sig over de pæne bukke. Jan
havde også leveret en pæn seksender
og Højmark havde haft pæne bukke
for, men ikke været heldig med at komme til skud.
Sikken en debut på jagten tænkte vi,
hvordan måtte eller kunne det ikke
komme til at gå. Aftenbuffeten samt
diverse drikkevarer bekom os vel, også
denne aften.
Vi havde aftalt 8 jagter, men efter de 5
havde Jan og jeg skudt de 5 bukke vi
måtte, så de sidste dage gik med at
jage efter vildsvin, men området er
ikke vildsvin terræn, så det gav ikke
noget resultat, men så kan man jo
nyde den flotte natur, og se på alt det
andet vildt, krondyr – ræve og masser
af rovfugle. Jo, vi så da svin, men ikke
nogle med trofæ. Men vi fik også set på
foreningens skydebane, og prøvede

skydning til løbende vildt, riffel – gevær
med kugle – pistol (Thomas lånte os
sin tjenestepistol) så vi gik ikke og
kedede os.
Højmark nåede desværre “kun” 3 bukke, han var lidt uheldig med sin jæger,
de gik ikke så godt i “spænd” sammen,
og det kunne måske være en af grundene. For der var mange bukke, hvor
har jagtede – men sådan er jagt jo også
til tider.
Ja – det var så min historie for denne
gang, meget med lykke og held på de
rigtige tidspunkter, og en fantastisk
jagttur godt arrangeret af de Polske
værter, og også af Nika Jagtrejser, alt
var som lovet.
Nu håber jeg bare at muligheden kommer igen til mig, så næste års bukkejagt også kan være en tur til det samme område.
Tak til Jan og Højmark for nogle gode
dage med jer.
Hans

Sådan blev resultatet. Stor lykke og megen held, syntes jeg.
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LIDT - MEN GODT TIL FORRETTERNE
Variation af rejer
Avokado med rejesalat:
1/2 avokado per person – 50 gram rejer
– lidt salat – tomat til pynt – citronsaft
- 1/2 dl mayonaise - 1/2 dl creme fraise – lidt salt agurker.
Del avokadoen i 1/2 og fjern stenen.
Skær kødet ud og hak det, dryp med
citronsaft (for at holde farven i kødet)
Rør dressingen sammen og tilsæt kød –
hakket agurk samt rejerne og smag det
til.
Ved anretning skæres lidt salat på en
tallerken, herpå avokadoen som fyldes
og pyntes med tomat og rejer samt evt.
dild. Serveres med flutes.
Marineret kæmperejer på spyd:
4 rejer per person pilles så hale stykket
bliver tilbage. Marineres i lidt olie med
finthakket hvidløg samt basilikum og
salt peber.
Lidt fintsnittede grøntsager: rødløg –
persillerod samt porer damper i lidt
smør og citronsaft samt hvidvin, ikke
for møre, og så meget væde at der bliver en dressing om urterne.
Rejerne sættes på træspyd og steges i
den varme marinade.
Anrettes med salat og urterne med
marinaden, serveres med flutes.
Stegte kæmperejer i persillepesto:
4 rejer per person pilles så halestykket
bliver tilbage.
Til 4 personer: 1/2 agurk – 4 slikasparges – 125 gram champinongs – 1
bnt persille – salt – peber samt 1 dl olie.
Til pynt salat samt purløg.
Agurken skrælles og renses for kærner,
skæres i grove tern, champignons
skæres i halve og asparges skrælles og
deles i stykker.
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Persillen blendes med olie og salt –
peber.
Rejerne steges hurtigt i olie, i det samme olie steges champinongs og asparges, til sidst vendes agurkestykkerne i,
smages til.
Ved anretning hakkes lidt salat, heri
anrettes rejerne overhældes med fyldet
og til sidst pestoen. Drysses med hakket purløg og serveres med flutes.
Marinerede rejer med melon:
4 personer: 1/2 honningmelon – 300
gram rejer – 1 rødløg - 1/2 bnt basilikum – salt peber samt lidt olivenolie.
Til anretning salat samt lidt bassilkum.
Melonen skæres i fine tern, det samme
med rødløget, marineres med olie og
salt – peber – samt hakket basilikum.
Ca. 10 min før servering vendes rejerne
i. Ved anretning snittes lidt salat herpå
fyldet, pyntes med basilikum samt evt.
tomat. Serveres med varm flutes.
Rejecocktail:
4 personer: 300 gram rejer – 100 gram
asparges – 50 gram champignons –
salat.
Asparges skrælles og koges ledt møre,
champignons skæres i skiver og dampes i lidt vand med citron.
Dressing: 1 dl. Creme fraise – 1 dl mayonaise – salt peber – lidt tomatketchup
– lidt reven peberrod – salt – peber –
paprika.
Pynt: asparges – tomat – rejer og dild.
Byg retten op i glas eller portions skåle
så emnerne ligger i fine lag, hæld lidt
dressing på og pynt retten smuk og
enkel af.
Server dressing og citron ved siden af
sammen med lun flutes.
Velbekomme!

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!
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

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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SVAMPETUR I HAMMER BAKKER
Invitation til Svampetur i Hammer
Bakker, søndag 23. september
2007 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.
Arrangementet er tilrettelagt af Handelsskolen i Frederikshavn og Køkkenchefernes Forening, region Nordjylland.
Har du og din familie - venner m.m.
lyst til at deltage, så tilmeld dig inden
den 19. september til Jesper Thomsen på tlf. 98 38 43 31 / 23 45 12 16
eller: jesper-thomsen@privat.dk
Medbring evt.: Kniv - Kurv - bord og
stole, ekstra øl, vand - vin samt service. KF medbringer: Grillmad, salat
og brød, 1 øl eller vand, og godt

humør (resten har du selv med)
Pris: Voksne Kr. 40,- Børn Kr. 20,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
P-pladsen, hvor vejen fra Sulsted Kirke og Hammer Kirke mødes.
Kommer I fra Frederikshavn så følg:
Motorvejen og drej fra 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.

- Et DANSK produceret kvalitetsfoder
uden farvestoffer og soya-proteiner...

www.naturscenen.dk
v/ Anders E. Jensen · Lucernemarken 38 · 9490 Pandrup · Tlf. 20 63 93 17
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· JAGT
· FISKERI
· OUTDOOR

Fuglsigvej 50
9800 Hjørring
96 23 29 00

Tysk superkvalitet og europæisk design

Zenith 25-10x56

Zenith 3-12x50

SCHMIDT

BENDER

Schmidt & Bender går ikke på kompromis med kvaliteten. Design og udstyrsmæssigt er de altid på forkant.
Deres nyeste ZENITH serie indeholder alle de kvaliteter du kan ønske dig.
Med en Schmidt & Bender sigtekikkert er det kun op
til dig, samt naturligvis våben og patrontype, at jagten
bliver en succes.

FD7

Schmidt & Bender Klassik

Klassik modellen er Schmidt & Bender klassiker. Tusindvis af danske jægere har værdsat denne populære
kikkert i gennem de senere år.

Schmidt & Bender Zenith

Den nyeste model i Schmidt & Bender programmet.
Schmidt & Bender kan leveres med mange for- Zenith er helt i top og har alle de kvaliteter der gør
skellige sigtemidler, alt efter ønske og behov. Her den til formentlig markedets ”bedste riffelkikkert”.
er vist nogle af de mest benyttede.

Schmidt & Bender

Schmidt & Bender

- Klassisk

Zenith
Model:
Pris kr.:
1,5-6x42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.295,2,5-10x56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.795,3-12x50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.595,1,1-44x24 Flash Dot . . . . . . . . . . . .10.495,1,1-4x24 Flash Dot . . . . . . . . . . . . .10.995,1,5-6x42 Flash Dot . . . . . . . . . . . . .11.495,3-12x50 Flash Dot . . . . . . . . . . . . . .12.495,2,5-10x56 Flash Dot . . . . . . . . . . . .12.995,4-16x50 PMII/LP-P3 . . . . . . . . . . . .18.495,-

Model:
Pris kr.:
1,5-6x42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.995,2,5-10x56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.795,3-12x50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.695,4-16x50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.995,1,1-4x24 med lys . . . . . . . . . . . . . . . .9.995,1,25-4x20 med lys . . . . . . . . . . . . . . .9.995,1,5-6x42 med lys . . . . . . . . . . . . . . . .9.995,2,5-10x56 med lys . . . . . . . . . . . . . .10.995,3-12x50 med lys . . . . . . . . . . . . . . . .10.995,-

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

