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FORMANDENS BERETNING
Så blev det endelig oktober, og jagten
er kommet i gang. Det har været et
par stille måneder inden det gik løs.
Vort 75-års jubilæum blev en dejlig
aften. Vi fik udnævnt et par æresmedlemmer i foreningen, Kaj og Peter
som har været med i mange år og
gjort et stort arbejde for foreningen.
Maden blev kokkereret af mesterkokkene Hans og Jesper som skal have
alle de kokkehuer vi kan give. Lokalerne var flot dækket op og der blev
solgt lodder til amerikansk lotteri
med mange fine præmier fra vore
sponsorer.
Fisketuren, som også var i august
var også en succes. Der blev fanget
mange fine fisk, og der var præmier
til de største.
Turen til Sverige blev desværre aflyst
p.g.a. manglende tilmelding, det var

en skam. Så hvis du har lyst til at
komme med til næste år, håber vi at
turen kommer i hus.
Skydningen i Vilsted blev afviklet den
1. og 2. september. 20 skytter blev
sendt gennem “maskineriet”. Trods
et par intense dage var alle dog
yderst tilfredse med turen og flere
har meldt sig til næste års tur.
Projektet omkring hytten er kommet
langt. Det vil til generalforsamlingen
i januar blive fremlagt til endelig godkendelse, så husk at møde op, din
stemme tæller også!
Der er ikke så mange arrangementer
i oktober kvartal, men det gør nok
ikke noget da vi alle har vore jagter at
tage til.
Jægerhilsen
Per N.B. Thomsen

GENERALFORSAMLING 2008
Bestyrelsen indkalder hermed til den
årlige generalforsamling i Åby Sogns
Jagtforening.
TORSDAG DEN 17. JANUAR
2008 PÅ BIRKELSE KRO.
Der bliver serveret gule ærter med tilbehør kl. 18.00. Pris: kr. 30,- inklusive 1 øl og brændevin. Generalforsamlingen starter kl. 19.00.
Dagsorden ifølge foreningens vedtægter. Forslag som du ønsker behandlet
på generalforsamlingen skal være
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bestyrelsen i hænde senest 14 dage
før mødet.
Husk at dit kontingent skal være
betalt inden du deltager i generalforsamlingen.
MØD OP DENNE AFTEN, DER ER
MEGET DER SKAL BESLUTTES ANGÅENDE VORES BYGGEPROJEKT!
Det vil glæde os alle at se dig.
Velkommen
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

●
●
●
●

BLIKKENSLAGERARBEJDE
VAND- VARME- SANITET
GAS- OG OLIEFYRSSERVICE
SOLVARME

Gjøl 98 27 73 83 - Aabybro 98 24 10 89
5

AABY SOGNS JAGTFORENINGS 75 ÅRS JUBILÆUM
Den 25. august 2007 kunne Aaby
Sogns Jagtforening fejre sit 75 års
jubilæum. (Foreningen blev stiftet
den 11. juli 1932)
Festen blev holdt på Birkelse Kro,
hvor der blev serveret en en dejlig
menu tilberedt af foreningen selv, ja,en uforglemmelig aften med mange
fremmødte medlemmer med partner.
Aftenen starte med velkomst drinks,
hornblæsning af Bjarne Rasmussen,
hvorefter der blev serveret forret, tale
fra formanden, buffet, dessert, kaffe
og kage med dertil hører. Under middagen var der plads til lidt jægersange, amerikansk lotteri med mange
flotte gaver, sponsoreret af Brasholt Hjørring, Jægeren og Lystfiskeren Aalborg, Almas - Ålborg og Aalborg
Jagt samt Biersted Dyrehospital.
Foreningen kunne ved denne lejlighed udnævne 2 af vore medlemmer
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til æresmedlem. De har begge medvirket til at foreningen i dag kunne
fejre sit 75 års jubilæum, en anerkendelse som sjældent opnås, dette
kræver megen foreningsarbejde, både
i og uden for foreningen, så hermed
et stort tillykke til Peter Rasmussen
og Kaj Johansen for deres store
arbejde samt aktivitet for foreningen
gennem årerne.
Efter en hyggelig aften med god mad,
vine m.m. samt en svingom sluttede
festen af med natmad.
Bestyrelsen siger hermed tak til alle
fremmødte og hjælpere for et godt
arrangement.
Foreningen siger mange tak til sponsorerne for deres medvirken og håber
på et forsat godt samarbejde fremover.
Jæger hilsen
Bestyrelsen
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ÅBY SOGNS JAGTFORENING UDNÆVNER 2 NYE ÆRESMEDLEMMER
I forbindelse med Åby Sogns Jagtforenings 75 års jubilæum, som blev markeret med en fest på Birkelse Kro, blev
der indstillet og udnævnt 2 nye æresmedlemmer fra foreningen.
Kaj Johansen: Kaj har været medlem
af foreningen siden sin 18 års fødselsdag (1960). I 1971 blev Kaj valgt ind i
bestyrelsen, og blev allerede formand
året efter. I denne periode var Kaj
blandt meget andet primus motor i at
få opført en hytte i forbindelse med
etablering af flugtskydningsbanen på
Erikasminde. Da bane og hytte stod
klar var Kaj også en af dem som foreningen fik meget glæde af, som hjælper
til unge og nye skytter på banen, og
han var i mange år indehaver af
flere pokaler, både forenings vandrepokal som landspokaler for hold og individuelt. Kaj kan stadig det med at få
sving i bøssen, både på banen og på
jagter. Kaj er stadig aktiv i foreningen,
for nuværende er det et nyt projekt
med at få en jagthytte etableret på et
nyt område som foreningen har
erhvervet, et arbejde som skrider
pænt frem, og efter planen kan
komme i gang snarest. Foreningen vil gerne takke mange gange
for det altid store og godt planlagt
arbejde som er udført, samt knæk
og bræk med fremtiden.
Peter Rasmussen: Da Peter flyttede til byen, (1970) var det for
ham helt naturligt også at blive
medlem af vores forening. Allerede
i 1971 var Peter med i foreningens
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flugtskydningsudvalg, hvor han gjorde
et stort arbejde med at få bane samt
andre faciliteter til at fungere, samtidig
var Peter selv en meget dygtig skytte
som vandt mange pokaler.
Peter kom i bestyrelsen i 1982 og har
arbejdet her helt frem til 2005, hvor
han var formand fra 1998 og frem til
2005. I perioden har Peter siddet i
mange udvalg, bl.a. var han riffelkoordinator i 13 år for Danmarks Jægerforbund.
For nuværende er Peter valgt ind
kredsbestyrelsen (kreds 1) en post han
har arbejdet godt med i foreløbig 4 år.
Selv om Peter har trukket sig i lokalbestyrelsen, arbejder han gerne med i
udvalg, såsom planlægning af jagtsti,
samt ta’ en tørn på riffelbanen.
Foreningen vil derfor også takke for
arbejdet som stadig interesserer dig
meget, vi skal nok blive holdt i ørerne,
hvis du syntes der sker for lidt.
Tillykke til Jer begge!
Bestyrelsen Åby Sogns Jagtforening
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HUNDETRÆNING
Hundetræning i lydighed - For
både unge og gamle - nye og øvede

Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

den.
den.
den.
den.
den.
den.

10/2-08 kl. 10 - 12
17/2-08 kl. 10 - 12
24/2-08 kl. 10 - 12
2/3-08 kl. 10 - 12
9/3-08 kl. 10 - 12
16/3-08 kl. 10 (prøve)

Tilmelding skal ske senest den 5.
januar 2008 til hundeudvalget:
Jesper Thomsen
98 38 43 31
23 45 12 16
jesper-thomsen@privat.dk
Vi starter sæsonen op søndag den 13.
januar 2008 og påregner at træne
hver søndag fra kl. 10.00 til 12.00
Vi starter i Biersted dyrehospital
(ridehallen) hvor vi derefter vil
fortsætte træningen på Gjøls skydebane arealer (vejret bestemmer hvornår).
Kurset vil hovedsalig blive koncentreret om lydighed, ro på post og apportering
Afhængig af hvor mange hunde, som
møder op, vil der blive taget hensyn
til de “gamle”, som ønske markprøve
kursus.
Der vil i alt blive 8 trænings dage og
der afsluttes med en prøve.
Pris i alt kr. 300,00
Trænings datoer:
Søndag den. 13/1-08 kl. 10 - 12
Søndag den. 20/1-08 kl. 10 - 12
Søndag den. 27/1-08 kl. 10 - 12
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Hans Brun
98 24 13 06
24 47 40 85
hans-brun@privat.dk
Tilrettelæggelsen er i samarbejde
med Gjøl Jagtforenings hundeudvalg,
de som ønsker at fortsætte med
træning, når Åby Jagtforening er færdig med deres træning, vil Gjøl starte
op med deres træning ca. den 28.
marts.

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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WEEKENDTUR TIL RØGEGÅRD JAGTFARM
Hvis du ikke har meldt dig endnu, så
skynd dig at ringe eller maile til
Jesper Thomsen, tlf. 98384331, mail:
jesper-thomsen@privat.dk
TORSDAG DEN 24. JANUAR TIL
LØRDAG DEN 26. JANUAR 2008.
Der kan overnattes i jagthytten på
området uden beregning, der skal
kun betales for forplejningen, medbring selv drikkevarer.
Vi tilbereder maden i hygge og fællesskab og får god tid til at tilrettelægge
jagtdagene.

Der er gode og stærke dyr på farmen,
og priser i mange klasser, men når
du har bestemt dig for hvad du gerne
vil prøve at gå efter, kan du få priser
oplyst ved henvendelse til Jesper
Thomsen.
Alt nedlagt vildt bliver forlagt på stedet, så det er lige klar til partering og
fryser når du vender hjem igen.
Snyd ikke dig selv for denne oplevelse, og der kan læres meget angående
riffeljagt og terrænudnyttelse.
Venlig hilsen
Jagtudvalget

TROFÆ OG BYTTEAFTEN
TIRSDAG DEN 11. MARTS 2008
PÅ BIRKELSE KRO KL. 1900
Find alle dine flotte trofæer fra den
afsluttede sæson frem, og kom og pral
lidt for os andre, eller bare fortæl den
spændende historie som altid følger
med en vellykket jagt.
Samtidigt kan det også være den
aften, hvor du kan få afsat overflødigt

grej til jagt og fiskeri, eller?? Der er
altid noget at handle med, ja nogen
syntes ligefrem at de gør årets kup
denne aften.
Vi hygger os med kaffe og brød inden
vi skilles igen.
Alle er meget velkommen
Aktivitetsudvalget

FILM OG HYGGEAFTEN
Vi prøver en sådan aften igen i det nye
år. Jagtsæsonen er overstået, og vi har
tid til at mødes igen.
TORSDAG DEN 14. FEBRUAR
2008 PÅ BIRKELSE KRO Kl. 1900

om et jagtrelateret emne. Vi har ikke
for nuværende dette på plads, men
hold øje med vore hjemmeside eller
ring til bestyrelsen når tiden sig nærmer, eller: BARE MØD OP.
Vi kvitterer med kaffe og brød.

Vi prøver at få en person på programmet denne aften, som kan fortælle os

Alle er meget velkommen
Aktivitetsudvalget

12

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

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
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Julegaveideer
DVD NYHEDER
Professionel
Hunter
kr. 198,Fra Ull Hunting

Alaskan Hunting
Adventures kr. 249,17 succesfulde jagter

JAGTBØGER
Michael Sand’s
Jagtårbog kr. 249,Årgang 2008

Det er nu!
eller aldrig kr. 279,Claus Ballisager

JAGTSPIL
5 forskellige
PC-spil
fra kr. 75,-

Bestil på nettet
- og få leveret direkte ved døren!

www.naturscenen.dk
v/ Anders E. Jensen · Lucernemarken 38 · 9490 Pandrup · Tlf. 20 63 93 17
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RUSLAND PÅ GODT OG ONDT
Jagten på råbukken er nok den jagtform som jeg holder mest af, det er
dog også altid spændende at komme
af sted ud i verdenen og opleve nye
jagtmarker og nye vildt arter. Så da
jeg fik mulighed for at komme med på
jagt efter Sibirisk råbuk i Kurgan var
det jo helt oplagt at tage med.
Den russiske jagt agent var Profihunt
det største jagtrejse selskab i
Rusland, på deres hjemmeside ser
det hele vældigt fint ud og vi havde
fået gode referencer bla. Ricard Sand
som var i området året før. Han
sagde at jagten var ok men vi skulle
forberede os på skud på 200 – 300 m.
Det passede mig fint, jeg skyder med
en 7 mm Rem mag. Og har trænet en
del på lange hold, så det blev jo
spændende. Vi fik ordnet alle papirer,
hvilket ikke er så lidt, visum, vacc.,

våben tilladelser, ja jeg er sågar blevet godkendt som importør af dyr
eller dele heraf hos Fødevarestyrelsen.
Så alt var i den skønneste orden da
jeg mødtes i Kastrup med Steen og
Donald fra Sverige som jeg skulle rejse med.
For at spare 3000 på billetterne skulle vi være i transit i Moskva i 10
timer, normalt må man kun være i
transit i 4 timer hvis man medbringer
våben, men det havde vi også styr på
med div. dokumenter fra Aeroflot og
Moskva lufthavn.
Flyveren er forsinket, da Aeroflot ikke
kan få antal våben til at passe, kaptajnen kommer og spørger mig hvor
mange rifler vi har med, for der er
tjekket 7 ind men de kan kun finde
3?
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Da vi ankommer til Moskva møder vi
to danske jægere, der ser meget
ophidsede ud, de skal på bjørnejagt
men deres våben er forsvundet. De
står og taler med en tolk fra Profihunt, vi er i transit området hvor kufferterne bliver læsset af.
Da der pludselig kommer en russer
og læsser vores rifler af bliver vi
meget glade for så var det jo de 3 som
var med flyveren. Glæden varer dog
kun til at tolken får øje på vores rifler, jeg forstår ikke hvad hun siger til
bagage manden, men hun er helt
oppe at køre. Hun forklarer efterfølgende at riflerne først skulle af i
Katarinaburg og nu må bagage manden ikke tage dem med ud igen. Vi
tror så vi kan tage dem med til indenrigs terminalen, men vi må ikke tage
dem gennem tolden da vi kun har
indførsels papirer til Katarinaburg.
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Det bruger vi så 8 timer på at forsøge
at få løst alle kan godt se at situationen er helt tåbelig, men sådan er reglerne og dem er der ingen der tør lave
om på, Donald forsøger sågar at tilbyde en af de øverste toldere 1000
dollars hvis han kan få riflerne med
på vores indenrigs flyver men intet
hjælper.
Vi er lige ved at opgive og tage hjem
men tolken forsikrer os om at vi vil
kunne låne egnede rifler i jagtområdet, så vi fortsætter vores rejse uden
vores våben. Vi ankommer til Katarinaburg kl. 5 om morgenen, kl. 6 er
der stadig ikke kommet nogle for at
hente os som aftalt, heldigvis fik
Steen tolkens telefonnummer i Moskva, så vi ringer og vækker hende og
hun ringer så til vores nye tolk, som
kommer en time senere.
Det viser sig at Profihunt troede at vi

var fra Spanien så tolken taler
Spansk-Russisk. Heldigvis var der 3
andre jægere i lejren fra spanien så
det gik.
Lejren lignede en sigøjner lejer med
nogle gamle vogne vi skulle bo i, det
er svært at beskrive men vi stod alle
måbende, lokummet var et lille
uhumsk skur (jeg gik i skoven hele
ugen) badeværelset 4 rafter slået på 2
grantræer, side spejlet fra en lastbil
og 2 blik kasser med vand, hvor vi
kunne børste tænder og vaske os.
Både Steen og Donald har rejst meget
i nord amerika under primitive forhold, men det her slog alt. Efter at
have stået og måbet i 10 min. ser
Steen på mig og siger, det må være
skjult kamera.
Næste chok kommer da de russiske
jægere viser os riflerne, jeg har aldrig
set så ringe rifler og kikkerter i mit

liv. Vi kunne ikke ramme noget som
helst på 100 m og som prikken over i
et havde de kun spidsskarpt ammunition.
Jeg sagde at det ikke var jagt ammunition men det holdt de hårdnakket
på. Alting stod på russisk på kassen,
jeg forsøgte så at få tolken til at oversætte hvad der stod men han sagde
at det var jagt patroner, jeg kunne jo
se at der var en tegning af en ulv på
kassen og så kunne de vel også bruges til rådyr. For lige at føje spot til
skade kom Spaniolerne med deres
specialbyggede rifler med store swarovski kikkerter og skød ind.
Den første buk vi ser lykkedes det os
at komme ind på 100 m af, jeg har
godt hold på den med riflen i skydestokken men jeg skyder rent forbi,
bukken springer af sted men efter
400 m render den på en rå som er i
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brunst hvilket får bukken til at stoppe. Vi går til den igen, buk og rå har
lagt sig i det høje græs, og til sidst er
vi helt inde på 40 m før bukken rejser sig. Jeg holder midt på bladet og
rammer den i ryggen.
Den næste buk jeg skyder står på 70
m jeg rammer den i lungerne, men
den løber og løber og til sidst er den
væk.
På vej hjem til lejeren sidder jeg med
patron æsken alting star på russisk
og bogstaverne vender både den ene
og den anden vej men på en af de sidste linjer står der 9,7 FMJ tilbage i
lejren gør jeg det klart at jeg ikke
ønsker at gå mere på jagt med de
kugler, det lykkedes dem at skaffe 3
blød næsede, jeg bruger de to til at
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skyde ind, uden jeg bliver klogere af
det og så har jeg en til jagt. Det lykkedes mig at få en til buk men havde
jeg da bare haft min egen riffel.
De tre spanske jægere var for øvrigt
rigtigt festlige og vi havde det rigtigt
sjovt og fik knyttet nogle gode jagt
kontakter. Vi rejste en dag før for at
få vores rifler i Moskva og det var nær
også gået helt i vasken, det russiske
system er helt tåbeligt og ingen vil
tage ansvar for noget og jo flere stjerner de havde på skuldrene jo dummere var de.
Men alt i alt en god tur ud over det
sædvanlige.
Jesper Rom

DANMARKS STØRSTE UDVALG
AF JAGTBØGER - F.EKS.:
NYE DANSKE JAGTBØGER
NYHED
Schultz & Larsen
Perto: Håndbog i håndladn.
Jagtjournal, indb. lærred
Kalchreuter: På vildtets vilkår
Krogsgaard: En jæger gik ...
Håndbog i spaniel-dressur
Div. forf.: Jagt i Norden
Graae, G. & L.: Jagtsproget
Andreasen Strandjagt TILBUD
Ballisager, C: Det er nu! eller
aldrig Jagt i Canada, Alaska, NZ
Cederlund/Liberg: Rådyr
Christensen, B.: Jagtkonger
Kristoffersen, Finn: Jæger og
fangstmand fra Grønland
Strandgaard: De Borris rådyr
Kanstrup: Så vidt jeg husker
Bjerregaard: Godsjægeren
fra Tranekjær
Nielsen, N. Chr. Skytte-Lars,

388,98,150,335,149,98,349,198,98,279,335,298,129,89,200,149,-

Andersen, K.: Bukkejæger

168,98,-

NYE IMPORTBØGER
Shooter's Bible 2008 NYHED
The Perfect Shot lommeudg.
Rowland Ward Book of Rec.
Dangerous-Game Rifles
Swan: Rough Shooting (eng.)

249,189,998,398,328,-

en krybskyttes erindringer

JAGT-DVD'er
Svensk elgjagt 1-3, pr. stk.
Trækjagt på dykænder
The Perfect Shot, Africa
Flack Hunts Namibia
Boddington on Buffalo
Death in Masai-land
Jagt på vildsvin
Den stående jagthund
Retriever training, mast. cl
Hunting the African Eleph.
Bjørne og jagt på bjørne
ANTIKVARISKE BØGER
Boganis Jagtbreve div. fra
Ruark: Storvildt på kornet
Thomsen, Poul: Glade danske naturhistorier jagt/fiskeri
Lindstrøm: Profess. Hunter
Hunter Storvildt & elfenben
Nyt dansk Jagtleksikon
Vase: Rævejægeren fort.
Blicher, St. St.: Diana (1950)
Blicher, St. St.: Diana (1859)
Iuel-Brockdorf: Retrievere
Fleuron, Svend: Fasandyret
Blak: Dyriske drifter
Muus-P.: Nordenfjords
Larsen, J.B.: Haglbøssen
+ mange, mange flere ...

SE HELE UDVALGET PÅ VORES HJEMMESIDE

198,149,398,198,398,398,198,198,398,398,198,-

48,348,48,98,128,800,225,148,950,78,368,135,48,98,-

LEVERING 40,- KR PR. ORDRE

Næsten uanset hvilket jagtligt emne du søger, så har vi en bog om det. Der er flere tusind
jagtbøger på vores lager, lige fra de gamle antikvariske klassikere til de allernyeste udgivelser.
Vi har også bøger om fiskeri, skovbrug, våben, hunde, botanik, haver og andre naturnære
emner. Se også vores udsøgte udvalg af danske og internationale jagt-dvd'er. Og søger du
efter et godt tilbud, så har vi lige nu over 60 nedsatte bøger på vores hjemmeside. Så klik ind!
PS: VI KØBER OG BYTTER GERNE, HVIS DU HAR JAGTBØGER I OVERSKUD.

WWW.BOGJAGT.DK
ØSTERGÅRDSVEJ 2, 6270 TØNDER * TLF. 21 47 87 49
Forbehold for trykfejl og udsolgte varer
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STATUS FOR PROJEKT KLUBHUS PÅ TORNGAARDSVEJ
Efter generalforsamlingen, hvor det
blev vedtaget at få lavet et hytteprojekt, er der 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
Aksen Lange for at få afklaret forskellige ting om beplantninger, placering af hus og indkørsel, tilkobling til
kloak, samt byggetekniske krav til
opførelsen af hytten. Der er indhentet priser på tilslutningsafgifter til
vand, el og kloak, samt et overslag
på udstykningsudgifter til landinspektør, matrikelstyrelsen, m.m..
Herefter blev markedet undersøgt for
hvad der var af 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 indhentet priser på VVS, El og kloak da disse entrepriser kræver autorisation og ikke er med i prisen.

Ud fra ovenstående er der lavet en
projektbeskrivelse med de forskellige
dokumenter samt investeringsbudget, ansøgninger og denne projektbeskrivelse er indsendt til 3 fonde for at
søge om tilskudsmidler til projektet
på ca. 50% af omkostningerne.
Byggeomkostningerne til
projektet bliver i alt ca... 421.828 kr.
Der er ansøgt om
tilskud på i alt ............... 214.000 kr.
Beløb som skal
betales af foreningens
opsparede midler ........... 207.828 kr.
Årlige driftsudgifter
er anslået til ...................... 7.000 kr.
Værdiansættelse ved færdig projekt:
Byggeomkostninger........ 421.828 kr.
Værdi af eget arbejde ..... 127.500 kr.
Værdi af arealet ............. 657.000 kr.
Ialt.............................. 1.206.328 kr.
Svar om tilskud fra fondene kan tidligst forventes i januar måned 2008
Kaj

Bjælkehus samme type som
det der er i tilbudet dog med
forskellige ændringer.
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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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KONTINGENT 2008
Så er kontingentet for 2008 fastlagt.
Jægerforbundets andel er steget med
3,2%, som følger lønindekset for den
private sektor. Dertil kommer vores
egen andel, som er steget med 2,5%.
De 2,5% er fastlagt på generalforsamlingen 2005/2006, som en fast
procentsats. Udgangspunktet er
2006, hvor vores andel var 120 kr.
Kontingentet for 2008 kommer derefter til at se som følger:

Oridinære
Ungdom
Senior
Husstand
Ekstraoridinær
Kursist

DJF
587
333
328
215
40
88

AASJ
126
126
126
126
126
126

I alt
713 kr.
459 kr.
454 kr.
341 kr.
166 kr.
88 kr.

Bestyrelsen

REDAKTØREN TAKKER SÅ MANGE GANGE
Her når man sidder med stof til årets
sidste blad, glæder det mig, at så
mange af jer har gjort det muligt at få
stof til bladet. Gode og spændende
artikler fra jagter eller andre oplevelser i naturen, det er det der gør at
arbejdet ikke bliver tomt og håbløst,
så bliv endelig ved med det.
Foreningen vil samtidigt rette en stor
tak til vore annoncører for støtte til
bladet, og håber på et fortsat godt
samarbejde i årene frem.

Også i år har besøgs antallet på foreningens hjemmeside virkelig sat fart
på, der er i gennemsnit 60 besøgende
om ugen, og det syntes vi er flot,
sammenlignet med andre jagtforenings sider.
Håber vi alle må få et god Jul
samt et godt Nytår.
Venlig hilsen
Hans Brun

STØT VORE
ANNONCØRER
- DE STØTTER OS!
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S
N
E
Y
B
MIDT BUTIK
AABYBRO
NÆR
VESTERGADE 2 - TLF. 98 24 10 17

ÅBEN ALLE DAGE KL. 7.30 - 22.00

Østergade 11 • 9440 Aabybro
Tlf. 98 24 11 73 • Fax 98 24 27 73
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SVAMPETUR I HAMMER BAKKER DEN 23. SEP. 2007

Aaby Sogns Jagtforening havde fået en
invitation til en svampetur, arrangeret
af Køkkenchefernes Forening og Handelsskolen, Frederikshavn, denne invitation kunne vi bestemt ikke sige nej
til.
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Det viste sig at blive en meget vellykket
familietur, hvor der både var unge,
gamle, børn og hunde, ja en rigtig familietur, vi var ca. 110 personer (uden
hunde). Det må siges at være et flot
fremmøde.
Vi startede med en parole af Jens Drejer, og Niels Pedersen (begge svampe
eksperter) som var ansvarlige for at vi
fik sorteret de “grimme” svampe fra,
når vi kom hjem med kurvene fyldt
med svampe. Efter parolen gik folk i
skoven. Efter at vi havde fået sorteret
de “grimme” svampe fra, blev der serveret grillstegt kalvefilet og pølser med
salat, varm grønsagsragout, hjemmebagt brød og svampesauce. Hertil var
der sodavand og 4 forskellige speciel øl

sponsoreret af Søgaards Bryghus, Aalborg.
Folk havde selv medbragt havemøbler,
vin o.lign, i alt må man sige det var en
rigtig stor “skovfest”. Alle hyggede sig,
og hvad folk havde med hjem af svampe handler historien ikke noget om.
Samtidig med at vi hyggede os blev det
også en lærerig dag for mange af os.
En stor tak til svampeeksperterne Jens
Drejer og Niels Pedersen, kokken Uffe

Nielsen, Øl sponsor Claus Søgaard
(Søgaards Bryghus, Aalborg).
Jeg håber, at vil blive en tilbagevendende begivenhed.
En jagtforening kan meget andet end, at
gå på jagt og skyde...
Hilsen
Jesper Thomsen
(ham der deler øl ud)
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DUCK HUNTING
Jeg var lige en lille tur på andejagt i
Californien. Andejagten er en stor
begivenhed ”Over There”. Intet er overladt til tilfældighederne og man går i
hvert tilfælde ikke ned på grejet. De
bruger ”blinds”, beton kasser som graves ned og sløres, masser af lokkere,
alverdens forskellige lokkekald og
sågar små amfibium køretøjer så man
ikke over anstrenger sig. Hver jæger
har en “bag limit”, som er det antal
ænder man må nedlægge pr. dag. Vi
måtte skyde 1 spidsand, 1 skeand, 3
gråænder, 2 krikænder samt 2 der lig-

nede brunnakker lidt. Jeg har aldrig
set så mange ænder før (en aften vi var
ude at se en sø med en ø i midten, sagde Thomas på 5 år om vi ikke skulle gå
ud på øen, vi kunne jo bare gå på
ænderne), så det svære bestod ikke i at
skyde dem, men at skyde de rigtige,
det er ret svært at se forskel på hunnerne. Amerikanerne havde en høj
jagtmoral og de var meget påpasselige
med ikke at afskyde forkert, de var
desuden utroligt velskydende så det
var virkeligt en oplevelse af de bedre.
Jesper Rom
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JAGT I FOSDALEN

I forrige blad efterlyste Hans Brun
interesserede til at melde sig til jagt i
statsskoven som vores forening bliver
inviteret til at deltage i hvert 2 år. Jeg
var en af disse og deltog sammen
med 3 andre fra foreningen i en jagt i
Fosdalen tirsdag den 30/10, vi var

omkring 30 mand fra forskellige foreninger. Vi mødtes ved planteskolen
og Skovrider Ditte Svensen holdt parole, og havde bestemt at vi skulle
have 3 såter før frokost og 3 efter.
Det var ikke de bedste betingelser vi
havde, da området mest bestod af
tætte graner og vi måtte ikke under
nogen omstændigheder skyde ind i
såten. I det område er det mest
råvildt, harer og når tiden er til det,
snepper, vi så ikke en eneste fasan.
Der var ikke nogen fra foreningen der
skød noget, men vi havde en dejlig
dag med høj sol (en lille byge), og der
blev set en del råvildt og også kronvildt. Dagens udbytte blev 1 sneppe,
5 stk. råvildt (2 bukke) og 3 harer.
Peter Rasmussen

En flot parade i Fosdalen.
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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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RIFFELDAG I VILSTED

Søndag den 2/9 var vi 10 mand, der
kørte til en skydebane i Vilsted syd
for Aggersund. Sidste år havde vi 1
dag på banen, men i år var der 2
dage, med den første dag med sporsøgning og skudtegn og dag 2 kun
skydning, og jeg havde valgt dag 2.
Dagen skulle bruges til at få lidt sjovt
med riflen. Vores instruktør var Jørgen, og han indledte dagen med at
fortælle om dagens program. Vi skulle på jagt på forskellige årstider, og
efter forskelligt vildt, vi skulle skyde
på forskellige afstande både fritstående og med skydestok.
Sjønne
og
undertegnede lagde
ud, og vi skulle på drivjagt den 1 oktober,
Sjønne gik i hochsitz,
og jeg stod på jorden.
Vi skød til vildt, der
kom frem i et kort øjeblik, til løbende gris og
buk, det hele selvfølgelig fritstående, som
på en rigtig drivjagt,
og skuddene faldt lige
så hurtig vi kunne
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lade, så efter en 16 - 20 skud var vi
nede og markerer. Vi fik den ros og
ris vi fortjente, og alle skud blev vurderet efter hvordan skuddene sad
rent jagtmæssigt, så der var ingen
konkurrence i det. Da alle havde
været igennem flere situationer, og
bl.a. for at stresse os, skulle vi i en
situation løbe lige så hurtig vi kunne
frem til standpladsen, lade og skyde,
var der skydning på forskellige hold
fra over 200 meter til 50 meter, og der
måtte bruges de hjælpemidler, som
man nu syntes, derved fik man at se
hvor ens grænse lå, meget lærerigt.
Tiden mellem at holdene var i ilden
kunne bruges på en luftriffelbane
med løbende gris, så der var nok at
give sig til. Alle havde en mægtig dag
og patronforbruget lå for de fleste på
70-100 skud. Overvej om i ikke skal
med næste år.
Peter Rasmussen

· 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

