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FORMANDENS BERETNING AUGUST 2009
Sommeren er over os, og vi nærmer os
sæsonstart. Der er ikke sket meget
siden sidste blad udkom, men jeg håber
at i alle har haft en god sommer.
Jeg håber at alle bukkejægerne havde
en tilfredsstillende sæson. Vi havde den
16. maj et lille bukketræf i vores nye
hytte og der mødte 10-15 mand op, men
der var ikke mange bukke at fremvise
den dag.
August bliver en travl måned med
indskydning, besøg hos svenskerne,
fisketur og meget andet. Til svenskerbesøget er der i skrivende stund tilmeldt 19 personer, det er det største
hold i flere år, så det bliver en spændende tur.
Fisketuren plejer at være godt besøgt
og vi håber at der i år bliver godt fiskevejr og de fremmødte fanger mange fisk
så der bliver lidt konkurrence til indvejningen, så mød op og støt vore sponsorer så støtter de os.

Hytten blev indviet med en god fest
og hytten fik mange fine gaver. Der var
mange fremmødte der fik en fornøjelig
aften og nød godt af Hans, Jesper og
medhjælpernes kulinariske kunnen.
Svenskerbesøget var igen en succes i
år, en dag på riffelbanen i høj solskin og
godt humør og dagen efter på Gjøl
skydebane hvor der blev konkurreret
flittigt. Lørdag aften var der hygge, god
mad og lidt vådt til ganen, samtalen gik
flittigt mellem både svensk og dansk.
Vedr. Hjortebanen Thy som jeg kom i
bestyrelsen for er der ikke sket yderligere, jeg har ikke modtaget yderligere
siden den stiftende generalforsamling,
men i hører nærmere.
Til slut vil jeg ønske knæk og bræk til
dem der skal på jagt i august.

Per N.B. Thomsen

NYE MEDLEMMER
Thomas Jensen
Emil Hansens Vej 12
Halvrimmen
9460 Brovst
Søren Haese
Nørremarksvej 53
9440 Aabybro
Jesper Nielsen
Gammel Thistedvej 16
9430 Vadum
John Larsen
Georg Rygårds Kvarter 7
9700 Brønderslev
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Hans Oulf Jensen
Elmevej 8
9440 Aabybro
Hans Henrik Holst
Svalevej 12
9440 Aabybro
Lars Holm
Søndre Rønvej 2
9440 Aabybro

Velkommen!
Hilsen
Bestyrelsen
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FILM- OG HYGGEAFTENER
Ideen med at have et klubhus er jo at
det skal bruges til at samle medlemmer
og venner til emner som har vores
interesse.
Der blev prøvet i foråret med faste
dage, hvor huset var åbent med film –
snak – samt hygge med kaffe m.m. Det
var et stort ønske fra mange af jer,
under den sidste afholdt generalforsamling.
MEN! Der var ikke det store fremmøde da vi prøvede det, men det er
måske heller ikke i foråret i har tid,
haven og familien kalder vel også?
Så nu prøver vi igen, og håber på
jeres opbakning, har i ideer til emner

for aftenerne, foredragsholder – jagthistorier – eller? Ja kom frem med ideerne så vi kan lave en planlægning.
Bestyrelsen er klar på følgende datoer: Torsdag den 10. september – torsdag den 8. oktober – torsdag den 5.
november – torsdag den 3. december.
Alle dage er døren åben kl. 1900. Der er
som sidst kaffe m.m. til små priser.
SÆT NU DE KRYDSER I KALENDEREN, OG SIG DET VIDERE TIL DINE
VENNER.
Alle er som vanligt meget velkommen.
V.H. bestyrelsen

UDVALGSPOSTER
Flugtskydning:

Lars Sloth
Kim Bastholm

slothech@privat.dk

Riffeludvalg:

Martin Bundgaard Andersen
Per N.B. Thomsen

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

Hundeudvalg:

Jesper Thomsen
Hans Brun

jesper-thomsen@privat.dk

Jagtudvalg:

Kim Bastholm
Bent Bastholm

kim.bastholm@mail.dk

Film og foredrag: Hans Brun
Bent Bastholm

hans-brun@privat.dk

Hytteudvalg:

Kaj Johansen
Jan Christensen
Lars Sloth

kvj@10mb.dk
jan_christensen_8@hotmail.com

Festudvalg:

Jesper Thomsen
Bent Bastholm

Webmaster:

jetteplougmann@mail.dk

Jesper Thomsen

WWW.AABY-JAGT.DK
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SVAMPETUR TIL HAMMER BAKKER
Søndag den 20. september 2009 kl.
11.00 - en rigtig hyggelig skovtur
med familien!
Til de som aldrig har deltaget, kan jeg
kun anbefale denne tur, vi indsamler
svampe efter bedste evne og derefter
hygger vi med grillmad.
Har du og din familie - venner m.m.
lyst til at deltage, så tilmeld dig inden
den 17. september til Jesper Thomsen
98384331 / 23451216 / jesper-thomsen@privat.dk
Vejbeskrivelse:
Kommer
I fra Hjørringevt.:
eller Aalborg
siden,
så følg: bord
Medbring
Kniv,
kurv,

og stole, ekstra øl, vand, vin samt service.
Aaby medbringer: Grillmad, salat og
og godt humør
(resten har du selv med)

brød,
1 øl eller
vand,
Kommer
I fra Frederikshavn
så følg:

Pris: Ledsager, familie og venner kr.
50,- og børn kr. 25,-.
Vejbeskrivelse:
Kommer I fra Hjørring eller
Aalborg siden, så følg: Hovedvej 190. Når I kommer til Sulsted by drejes mod Grinsted og
Hammer Bakker. Drej til højre
mod Hammer Kirke. Forsæt forbi kirken, til I kommer til Ppladsen, hvor vejen fra Sulsted
Kirke og Hammer Kirke mødes.
Kommer I fra Frederikshavn
Medbring evt.:
så følg: Motorvejen og drej fra
Aaby medbringer

Pris:

Mødested
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ved afkørsel 17 mod Grinsted.
Fra Grinsted drejes mod Sulsted. Drej til venstre mod Hammer Kirke. Forsæt forbi kirken,
til I kommer til P-pladsen, hvor
vejen fra Sulsted Kirke og Hammer Kirke mødes. Følg pilene til
samlingsstedet….

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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INDVIELSE AF HYTTEN
Endelig kom dagen hvor VORES nye
hjem skulle indvies og ta’es i øjesyn fra
alle interesserede.
Vi havde inviteret naboer – samarbejdespartnere - sponsorer samt selvfølgelig JER medlemmer.
Vi havde garderet os med et telt fra
ÅBYBRO TELTUDLEJNING, så huset
kunne beses af de fremmødte, og det
var en god ide, skulle det vise sig, selv
om vejret var perfekt og sommerligt,
men der kom rigtig mange, 120 personer, det er da skønt med så stor interesse.
Bjarne Rasmussen havde (som vanligt) skaffet 9 blæsere til at byde dagen
og gæsterne jagtvelkommen, og det jo
ikke den værste måde at begynde en
god dag på.
Efter formandens velkomst, gjorde
kommunalbestyrelsesmedlem
Helle
Bak Andreasen sig klar til at klippe et
rødt bånd over, så vi kunne gå ind til

Snoren bliver klippet!
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den ventende mad og drikkelse. Region
formanden Martin Andersen hilste fra
Danmarks Jægerforbund, og ønskede
at vi ville få glæde af huset i mange år,
Jægerforbundet ville gerne give os et
nyt flag, til den nye flagstang. Han
roste vores arbejde og den nøje plan
som var holdt i forhold til projekt og
budget, så de støttekroner vi var sat i
udsigt kunne komme til udbetaling, det
er ikke alle foreninger der formår det.
Også Helle Bak Andreassen havde
rosende ord til os. Hun fremhævede 3
faktorer som var vigtige at have foran
sig, og det havde vi bevist at besidde,
nemlig: engagement – arbejdsomhed –
og handlekraft. Hvis ikke medlemmerne havde dette var projektet ikke lykkedes, ingen sten i vejen var for stor til at
vi løste problemet, en stor arbejdsomhed var udvist samt udholdenhed, også
med søgning fra diverse fonde, selv om
i havde lidt på ”kistebunden”.

Herefter blev der hygget og snakket
meget om de mange år foreningen havde bag sig, samt fremtidsmuligheder
for hytten, men også for vores forening,
grillen havde stadig lidt at byde på og
øllet var godt køligt.
Bestyrelsen vil gerne takke alle som
har hjulpet under arbejdet, og den
moralske støtte vi har fået, til at gå i
gang med arbejdet. Vi har haft mange
og hyggelige, men også varme og svedige dage undervejs, men det er et flot
resultat vi alle kan bruge og nyde.
Håber vi stadig kan trække på jer i det
arbejde som ligger for med anlæg og
vedligehold.
En stor tak skal gå til vore sponsorer
og støttefonde, uden dem var vi ikke
komme så langt for nuværende.
Også en stor tak for de mange gaver
fra medlemmer og samarbejdspartnere
samt sponsorer på dagen.
HVAD SKAL HYTTEN HEDDE? Ja
det spurgte vi jer fremmødte, i kunne

komme med forslag og lægge sedlen i
en kasse, bestyrelsen ville så se og vurdere de mange svar. Og der kom mange
forslag (45 svar) her er lidt fra kassen:
KRONHYTTEN – DEN SIKRE SÅT –
TORNHYTTEN – SNEPPEN – KNALDHYTTEN – JAGTHYTTEN – og mange
flere. Men der var mange som havde
”hytten” med i deres navne forslag, så
alle disse sedler blev lagt i en hat og ud
blev trukket: HANNE RASMUSSEN, var
den heldige vinder, tillykke, du får en
lille ting fra os senere.
JÆGERHYTTEN
Blev navnet og nu skal vi nok få fremstillet et passende navnebræt til at
hænge op.
Endnu en gang tak, til alle, håber vi
alle vil komme og bruge vores nye hus,
så fremtiden vil fortælle at det var en
god beslutning i tog sidste år.
Vi ses
Bestyrelsen

Der hygges i teltet.
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SENIORKLUBBENS UDFLUGT 11. JUNI
I seniorklubben var der arrangeret en
udflugt til Bygholm Vejlerne og et besøg
i Krudt Peter’s Jagt og Bådcenter. Vi
mødtes i klubhuset kl 9.00 til morgenkaffe, derefter fordelte vi os i 3 biler og
kørte af sted til fugleskjulet ved Vejlernes Naturcenter.
Efter at have kikket på de mange
gæs med gæslinger og andre fugle fortsatte vi hen til Krudt Peter hvor vi var
ca. kl. 11.00. Vi blev taget godt imod og
blev straks budt på øl/vand og forskellige bitter.
I hans butik var der masser af
spændende ting som enhver jæger ikke
kan undvære, der blev krejlet og handlet livligt, ind imellem at Peter fortalte
historier om de mere end 60 år han har

12

været handelsmand i branchen. Krudt
Peter blev landskendt i TV og pressen,
da han kæmpede mod myndighederne
for at få lov at genopføre sit barndomshjem, som lå i det nu fredede område.
Efter et par timer var vi blevet sultne
efter at komme i gang med den medbragte frokost.
Vi tog afsked med Peter og kørte over
dæmningen ved Han Vejlerne, her gik
vi ud i sivskoven af en smal gangbro
der førte os ud til fugleskjulet og en dejlig plads med borde og bænke, hvor vi
endelig kunne komme i gang med den
medbragte frokost. Efter at maverne
var blevet fyldt op og tørsten var slukket kørte vi hjemover.
Kaj
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JAGTTUR TIL POLEN
Som noget nyt ville vi (3 jægere) prøve at
bestille bukkejagt over nettet, uden om
dansk jagtagent. Vi havde fået mail adressen fra polske arbejdere her i Danmark, så
det var bare at komme i gang. Vi havde 2
forskellige muligheder i det samme område, og vi søgte på det område hvor der var
mulighed for drivjagt til efteråret med god
bestand af vildsvin og krondyr.
Det var let at maile med det Polske kontor som skulle stå for jagten, alt kunne
klares: indkvartering – kost – jagtform
samt priser. Vi fik en prisliste tilsendt, og
her var det en positiv oplevelse at se hvor
billigt det kunne gøres, ca. 30% billigere i
sammenligning med dansk agent, på alt.
Papirarbejdet inden turen, var kun en
mail med vores jagttegnsnummer, og så
fik vi tilsendt vores tilladelse til jagt.
Området vi valgte var et jagtforeningsområde, det eneste som var lidt negativt
var at det var langt ovre i Polen, tæt ved
den russiske grænse, men det kunne klares med en overnatning i Polen, og det faktisk skønt, så var vi ikke så køretrætte da
vi ankom til området.
Området var et stort skovbeplantet areal, men med mange marker ind imellem
samt mange vådområder, så det tegnede
godt, både for bukkejagten men også for
den påtænkte drivjagt i november.
Hotellet vi overnattede og spiste på, var
et nyt og lille familiehotel, beliggende midt
i byen ved en smuk sø/park, og der var
kort kørsel ud til jagtområdet. Vi følte os
meget velkommen, og alle gjorde alt for at
vi skulle føle det som vores hjem i de dage
vi var der, god mad og forkælelse hele
vejen.
Jagtområdet viste sig at leve op til det
lovede, mange fine pladser med stiger og
tårne, og meget vildt at opleve. Vi så man-
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ge krondyr og grise, så vi glæder os allerede til efteråret, håber så de er hjemme når
vi kommer, men jagtforeningen har en stor
afskydning hvert år, og de lovede at gemme til os.
Selve bukkejagten gik som vanligt med
to jagter om dagen. Vi havde 3 dygtige polske JÆGERE med os, som kunne deres
kram, både med at finde dyrene, men også
forstod at komme frem til skudmulighed.
Selv om vi sad i tårne til tider, ja – så blev
alle vore bukke skudt fra stok, så det var
gode oplevelser.
Jeg startede ud den første aften med at
sidde i et tårn placeret på en skråning af
stor kløft med god oversigt og efter min
jægers udsagn, et godt sted til grise og
buk, da der var vand og føde i bunden.
Men efter en 1/2 times tid uden at se
noget som kunne skydes gik vi ned for at
finde det. Men på den 1/2 time havde vi
fået snakket meget om deres jagtforening,
samt hans arbejde i foreningen, han var
med i bestyrelsen og havde opgave som
kasserer, samt i det private dyrlæge.
Nå, ud og prøve lykken, og den kom
snart, en buk på modsat side af bakken,
lidt langt ude syntes jeg, men han syntes
jeg skulle prøve, jeg fik mig lagt ned med
riflen ud gennem grenene i en lav busk, så
skuddet skulle gå skråt opad. Der var lidt
diset, så jeg havde svært ved at få ham
klart i kikkerten, men da jeg syntes det
var forsvarligt gik skuddet og bukken faldt
på stedet. Puha, det var en god start, og
Darius var glad på begges vegne. Da vi
havde slæbt bukken ned til vejen, skulle
jeg vente og han hentede bilen, men efter
kort tid kom han løbende tilbage og vinkede mig frem, der stod 2 bukke henne ved
bilen, så af sted med skydestokken igen.
Da vi nåede frem til marken var der kun

Min første aften
en buk at se, men den så også fin ud, men
lidt langt ude, Darius ville have mig til
skyde, men jeg fornemmede at bukken
essede sig nærmere til os, så jeg ville vente lidt. Og efter lidt tid var bukken kommet
ca. 50 meter nærmere og stod fint og sloges med en lille busk, da jeg skød. Også
denne buk gik ned på stedet, så nu var der
stort smil på mig og Darius. 2 pæne seksendere på den første aften, det kunne
ikke være mere perfekt.
En anden sjov jagtoplevelse var en morgen, hvor vi var på hjem til hotellet, fik vi
øje på nogle dyr ude på en slette, det var
svært at se om der var en god buk med, så
vi parkerede bilen og begyndte en lang tur
op langs et markskel, for at komme frem
til en lille bevoksning hvor der var mulighed for at afgive skud. Da vi kom frem og
jeg fik skydestokken op, havde vi godt
dække og tid til at se på dyrene. Der var 2
råer samt 2 lam og så en mindre buk, men
bag en stabel af gamle bildæk (jeg ved ikke
hvorfor de lige lå der) gik et dyr vi ikke
kunne se ordentlig, men efter lidt tid kom
den så meget fri at vi kunne se at det var
en flot buk. Den kan du godt skyde sagde
Darius, ja men jeg skulle lige flytte lidt på
mig for at få frit skud for grene, og medens
jeg gjorde det var bukken forsvundet? Det
var da mærkeligt, men det viste sig at han
havde sat sig i det høje græs, så det var

bare at vente. De andre dyr var begyndt at
esse væk fra området, og det gik ikke så
lang tid før bukken kom op igen, hurtig op
med riflen, finde ham, jo han stod fint og
essede, skuddet gik og igen ned med bukken. Darius slog ud med armene og kaldte mig for SNIPER, det er der aldrig nogen
der sagt til mig før, men det er jo nok fordi de kender mig og min skydefærdighed.
Jeg skulle gå ud til bukken og han hente bilen. Fremme ved bukken blev jeg lidt
paf, intet kuglehul eller tegn på træf, men
bukken var stendød. Jeg tog fat i halsen
for at dreje ham, og her fik jeg blod på
fingrene. Kuglen var gået skråt nedefra
gennem hals og ud ved det ene øre – og så
var den ene stang skud over, men nu så
jeg også at det var en speciel opsats han
havde, en stang var bøjet ned og sat en ny
sprosse som groede ned foran øjet, det
havde jeg ikke set i kikkerten, og vi snakkede om at bukken må have sat hovedet
ned, i skuddet, for at spise eller slå fluer
væk, for at jeg kunne ramme ham sådan,
men gudskelov var kraniet ikke beskadiget, så trofæet var helt, næsten, der manglede en halv stang. Men det er jo en jagtoplevelse man husker, når man sidder og
kikker på trofæet.

Min specielle buk.
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Mange andre gode og sjove oplevelser
var hvad det blev til for mig, samt 5 pæne
bukke med hjem.
Som en ekstra oplevelse, blev en af de
små grise som blev skudt, tilberedt hel og
serveret for os den sidste aften. Tilstede
var formanden for jagtforeningen og selvfølgelig vores 3 jægere men også værterne
for hotellet, samt deres datter.

Så er vi klar til at smage!
Formanden holdt en lille tale for os,
blev oversat til engelsk, takkede os for
besøget og overrakte os hver en bog om
deres forening, samt en medalje fra deres

Ugens resultat.
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nyligt afholde 50 års jubilæum, og så en
flaske vodka med deres logo på, og håbede
vi havde været tilfredse med alt, og håbede også at kunne byde os velkommen igen.
Og det kan han. Vi er 10 personer som
har bestilt drivjagt i november, skal bo
samme sted, og denne gang flyver vi derover, det er lige så billigt som med bil m.m.
Næste morgen kom afregning og
opmåling, så vi kunne betale for ugen,
intet var forudbetalt og alt blev afregnet på
stedet, nemt og hurtigt.
En god og spændende jagttur var
næsten slut, vi manglede lige en lang
hjemtur, men det gik også godt, og vi glæder os til den nye tur, håber de kan finde
de mange dyr til os på dagene.
Det er nok ikke sidste gang jeg prøver
med rejser på nettet, det der er sparet er jo
som sagt tjent, til nye oplevelser?
Det var et lille indslag til jagtminderne,
håber i også har minder at berette om eller
bare have for sig og sine, oplevelserne er
de viktiske for os alle.
KNÆK OG BRÆK med den nye sæson.
Vi ses.
Hans Brun

17
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ALT I GLASARBEJDE
Tømrer · Snedker · Glas-Døgnvagt

JSP
TOTALSERVICE
SALG AF HUNDEFODER
• Vaks Kennel
• Vaks Aktiv
• Vaks Hvalp

(til den alm. hund)

(til den aktive hund)
(til hvalpen)

Læs varedeklaration på:
www.ronja-fie.dk/dokumenter/hundefoder.htm

Jesper Thomsen
Tlf. 98 38 43 31 · Mobil 23 45 12 16
E-mail: jesper-thomsen@privat.dk

v/ Jarl S. Poulsen
Torngårdsvej 17

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

GARANTI
ORDNING

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

Jørn Krogsgaard A/S

Knøsgårdvej 116 · 9440 Aabybro · Tlf. 98 24 18 00

Hos Point S kommer vi hele
vejen rundt om din bil...
Vi tilbyder autoservice på:
• Dæk
• Udstødning
• Fælge
• Bremser
• Styrtøj
• Olieskift

Som medlem af Danmarks Jægerforbund giver vi dig 9% rabat på alle vore i forvejen
konkurrencedygtige priser - ved forevisning af gyldigt medlemsbevis. www.point-s.dk
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FLUGTSKYDNING
LØRDAG DEN 20.06.09 VAR DER
JAMMERBUGT MESTERSKABERNE I
FLUGTSKYDNING PÅ GJØL
Om fredagen ringede Lars til mig om
jeg kunne samle et hold på 4 mand til
denne skydning, da ingen havde tilmeldt sig. Så der blev ringet rundt og et
hold blev sat bestående af : KIM BASTHOLM – KAJ JOHANSEN - PER
ØSTERRØGILD og undertegnede.
Der var 5 hold mødt op til dysten:
BIERSTED - AABYBRO - KETTRUP -

MOSEBY og GJØL, som startede skydningen på en dejlig blæsende solskinsdag med høje samt lave duer, hvilket
drillede os lidt, men som man siger, "På
med handsken" så der blev skudt og
talt op, og resultatet blev: MOSEBY
NR.1 - AABYBRO NR.2 - KETTRUP
NR.3 - GJØL NR. 4 og BIERSTED NR.
5. Og som det ses på billedet fik vi nogle flotte SØLVMEDALJER med os hjem.

De tre vinderhold.

Tillykke med sølvet!
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V.H. Bent Bastholm

Overbeck
Stål ApS

Alle opgaver løses
- store som små forhør dig nærmere

Jagtstiger i galvaniseret stål
Due magneter m/motor
Udekøkken & grill
Trapper & gelænder
Porte & Hegn
Altaner & Terraser
Baldakiner
Slagteriudstyr / -inventar
Bygningsstål
Kort sagt - alt i stål

Overbeck Stål ApS
Fristrupvej 11 · 9440 Aabybro · Tlf. 98 24 20 04 · Fax 98 24 20 84
www.overbeckstaal.dk · info@overbeckstaal.dk
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BESØGET FRA HÄRRYDA JAGTLAG
Så kom tiden hvor vi skulle afprøve
vores nye hytte, til overnatning samt
forplejning over flere dage.
15 glade svenskere havde taget imod
vores invitation til en weekend med
skydning og råhygge sammen med os.
Det var svært at bruge huset både til
overnatning, samt spise/hyggested, så
vi lånte 4 campingvogne til overnatning, samt garderede os med et telt.
Om svenskerne var helt tilfredse med
at bo i campingvogn ligger hen i det
uvisse, men det var en god idé med teltet, i kom mange om lørdagen til
aftensmad og hygge. TAK FOR DET.
Vi havde en god dag på riffelbanen
med en spændende konkurrence på
bukkeskiverne, men også en lille jagtsti
var udfordrende. Vi må jo erkende at
svenskerne skyder godt med riffel, de
har mere øvelse i fritstående skydning,
og mange forskellige afstande, så ”de”
vandt holdskydningen.
På flugtskydebanen, var der også
godt gang i duerne, mange nåede også

et par dyster på trap banen, så gang i
den hele dagen. Her var der mange af
jer mødt, så vi kunne konkurrere på 24
duers serie. Og igen i år kunne vi trække os ud som vinder, men – men det var
meget snært.
Som sagt, så havde vi en rigtig hyggelig lørdag aften med mad og hyggesnak, det er noget vi er gode til og svenskerne nyder det sociale med os, og
som det er, ja så giver det nok også lyst
til at besøge dem igen i august, for som
det ser ud for nuværende kommer vi 20
mand derop i år, ”SKØNT”,
Tak for en god weekend, hvor også
vejrguderne var med os, tak for lån af
telt og campingvogne samt sponsorstøtte til præmier og oksefiléten, tak til
alle som var med til at forme en god
venskabelig og varm weekend. Vi ser
frem til et nyt år, med en god tradition.
PS. I år er det 30 år i træk vi besøger
dem i Härryda. STÆRKT! IKKE?
Jægerhilsener
Bestyrelsen

Duerne venter.

Samling inden hjemrejse.
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G¿r det
du er bedst til
Ð det g¿r vi
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JAGTHORNSBLÆSNING 2009
Den 6. juni 2009 deltog Aabyblæserne
igen i forbundsmesterskabet i jagthornsblæsning.
Vi var 8 mand i gruppen, der var lidt
frafald i forhold til sidst år. Vi deltog i Arækken og kom ind på en flot 2.plads
med 1590 point, kun slået med 3 point.
Vi havde en god dag og forventer også
at stille op næste år.

19.45 hvor de lidt mere øvede så kommer.
Der vil så være mulighed for at købe lidt
kaffe, øl, og vand.
Kl. 20.15 fortsætter vi med de lidt mere
øvede hvor vi går til de lidt svære signaler. De nybegyndere som ønsker at blive,
er selvfølgelig velkommen til det. Vi slutter kl. 21.00
Prisen vil blive kr. 350,- for 10 lektioner

Foreningen har bedt mig om at fortsætte
den undervisning for nybegyndere som
startede i foråret. Vi havde en god begyndelse, men det viste sig at vi nok skal
lægge planen lidt om.
Vi starter mandag d. 14-9-2009 kl.
18.45 og jeg ser frem til at vi bliver
mindst lige så mange her i efteråret. (alle
møder til denne tid første gang)
Vi vil denne gang starte med at det kun
er helt nybegyndere som kommer kl.
18.45 og de vil så få undervisning til kl.
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Jeg forventer at vi slutter mandag d. 23.
november, mandag d. 19. oktober vil
udgå (der sidder jeg i Sverige.)
Vi skal være min. 10-12 mand for at
starte kurset ellers vil det blive aflyst. Så
har du haft lyst til at prøve kræfter med
blæsningens kunst så er det nu.

Venlig hilsen
Bjarne Rasmussen

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

ÅBEN ALLE DAGE KL. 7.30 - 22.00
v/ Vagn Tidselbak
Aabybro Centret 12
9440 Aabybro
Tlf.: 98 24 19 66
Vi samler på glade kunder!
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AKTIVITETSKALENDER
SEPTEMBER
1. september
Ande og gåsejagt
HUSK KORT KØBES HOS KASSEREN (LARS
3. september
Seniorklub
10. september
Film/hygge
14. september
Hornblæsning
17. september
Seniorklub
21. september
Hornblæsning
24, september
Besøg hos Brasholt Jagt
28. september
Hornblæsning

Helledieengene/Tøtterne
SLOTH)
Jægerhytten
Jægerhytten
Jægerhytten
Jægerhytten
Jægerhytten
Hjørring
Jægerhytten

OKTOBER
1. oktober
5. oktober
8. oktober
15. oktober
19. oktober
29. oktober

Seniorklub
Hornblæsning
Film/hygge
Seniorklub
Hornblæsning
Seniorklub

Jægerhytten
Jægerhytten
Jægerhytten
Jægerhytten
Jægerhytten
Jægerhytten

NOVEMBER
5. november
12. november
23. november
26. november
30. november

Film/hygge
Seniorklub
Hornblæsning
Seniorklub
Hornblæsning

Jægerhytten
Jægerhytten
Jægerhytten
Jægerhytten
Jægerhytten

DECEMBER
3. december
7. december
10. december

Film/hygge
Hornblæsning
Seniorklub

Jægerhytten
Jægerhytten
Jægerhytten

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

WWW.AABY-JAGT.DK
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UDSTOPNING
AF FUGLE OG DYR
MONTERING AF OPSATSE
SAMT GARVNING AF SKIND

id:
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t
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00
Man 00 til 17,
,
9
.
l
k

Konservator

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

Aut. el-installatør

Ejnar Sørensen
Kattedamsvej 6 - 9440 Aabybro

Tlf. 98 24 14 55
●
●
●
●

EL-INSTALLATIONER
Reparation af hvidevarer
EDB- og telefoninstallationer
Belysninger og hårde hvidevarer i butikken

GJØL VVS & SWARTZ EFTF.
Aut. blikkenslagermester Mogens Poulsen
Limfjordsgade 35 · Gjøl · 9440 Aabybro / Østergade 19 · 9440 Aabybro

●
●
●
●

BLIKKENSLAGERARBEJDE
VAND- VARME- SANITET
GAS- OG OLIEFYRSSERVICE
SOLVARME

Gjøl 98 27 73 83 - Aabybro 98 24 10 89

RØGEGÅRD JAGTFARM
Thistedvej 536-538 · 9690 Fjerritslev
Tlf. 98 22 50 66 · Fax 98 22 57 80
E-mail: jagt@jagtfarm.dk · www.jagtfarm.dk

PÜRSCHJAGT
På et stort kuperet delvist skovklædt klit-terræn,
under hegn i Nordjylland, har du chancen for
en spændende pürsch på hjortevildt eller vildsvin,
sammen med en erfaren jæger.

då- og sikavildt
• Kron-,
og vildsvin
• Mufflon
overnatning i jagthytte
• Evt.
• Våbenforretning
• Våbenmuseum
• Ungjæger-/pürchkursus
01.09-31.01(31.03)
• Jagtperiode:
• Ring efter brochure

