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FORMANDENS BERETNING NOVEMBER 2008
Så er sæsonen atter i gang og den
første måned er gået. Vejret har været
nådigt og jeg håber at alle har haft
lidt held i jagten.
Hytteprojektet skrider frem, og vi har
haft vores første filmaften, med mange fremmødte. Dem der var mødt
frem kunne som de første få lidt glæde de nye lokaler. Der blev fremvist
film og snakken gik omkring bordene, til en kop kaffe og en bid brød.
Vort besøg hos vore svenske venner
var igen i år en stor succes. Der blev
dystet med både kugle og hagl, og
alle fik deres lyst styret og pegefingeren krummet. Om aftenen blev der

hygget omkring grillen og vi fik en
god jagtsnak med svenskerne.
Jeg vil endnu engang sige en stor tak
til alle de frivillige som gennem deres
slid, har hjulpet med de mange gøremål der har været i foreningen.
OPRÅB – OPRÅB – OPRÅB
Endnu engang vil jeg opfordre foreningens medlemmer til at tilmelde sig
de arrangementer som vi udbyder,
det er for medlemmerne vi arrangerer
dem. Prøv dem og du kommer sikkert
igen næste gang.
Knæk og bræk
Formanden

UDVALGSPOSTER
Flugtskydning:

Lars Sloth
Kim Bastholm

slothech@privat.dk

Riffeludvalg:

Martin Bundgaard Andersen bundgaard@dlgtele.dk
Per B. Thomsen
bastholm@jagt.dk

Hundeudvalg:

Jesper Thomsen
Hans Brun

jesper-thomsen@privat.dk

Jagtudvalg:

Kim Bastholm
Bent Bastholm

kim.bastholm@mail.dk

Film og foredrag: Hans Brun
Per B. Thomsen

hans-brun@privat.dk

Hytteudvalg:

Kaj Johansen
Jan Christensen
Lars Sloth

kajvilly@johansen.mail.dk

Festudvalg:

Jesper Thomsen
Bent Bastholm

Webmaster:
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Jesper Thomsen

jetteplougmann@mail.dk

UDSTOPNING
AF FUGLE OG DYR
MONTERING AF OPSATSE
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Konservator

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

Aut. el-installatør

Ejnar Sørensen
Kattedamsvej 6 - 9440 Aabybro

Tlf. 98 24 14 55
●
●
●
●

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

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

●
●
●
●

BLIKKENSLAGERARBEJDE
VAND- VARME- SANITET
GAS- OG OLIEFYRSSERVICE
SOLVARME

Gjøl 98 27 73 83 - Aabybro 98 24 10 89
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KONTINGENT 2009
Så er næste års kontingent klar. Til
Jægerforbundets andel er lagt vores
egen andel, som er opskrevet med
2,5% i forhold til 2008.

Senior:
Ekstraordinær:
Kursist:
Husstand:

kr.
kr.
kr.
kr.

471,169,92,353,-

Kontingent 2009
Ordinær:
kr. 741,Ungdom:
kr. 476,-

Bestyrelsen

STØTTEFORENING TIL HYTTEN
Så er hytten færdig og klar til brug og
til glæde for alle jer medlemmer. I den
forbindelse har vi oprettet en støtteforening, for at sikre hyttens drift.
Alle medlemmer har mulighed for at
give et bidrag. Det årlige beløb er på
100 kr. De 100 kr. posteres som en
ren indtægt til hytten. Beløbet kan

indbetales på vedlagte girokort eller
overføres til kontonr.: 3296 3037959
mrk. Støtteforening.
Det skal nævnes, at der er tale om en
frivillig ordning og har derfor ikke et
begrænset antal medlemmer!!!
Bestyrelsen

GENERALFORSAMLING 2009
Du indkaldes hermed til den årlige
generalforsamling i din jagtforening,
Aaby Sogns jagtforening.
TORSDAG DEN 22. JANUAR 2009 I
”HYTTEN” PÅ TORNGÅRDSVEJ 28
I AABYBRO.
Der serveres gule ærter m.m. kl.
18.00. Pris: kr. 50,- inklusive øl og
brændevin.
Generalforsamlingen begynder kl.
19.00.
Dagsorden ifølge foreningens vedtægter, se den evt. på vores hjemmeside:
www.aaby-jagt.dk

Har du forslag som du ønsker fremsat til behandling på generalforsamlingen, skal denne være bestyrelsen i
hænde senest 14 dage før mødet.
Mød op og deltag i debat og beslutninger som har betydning for dig og
foreningens fremtid og muligheder.
Det er som bekendt første gang vi har
generalforsamling i vores nye hus, så
har du ikke oplevet dette endnu, ja
så er der nok en anledning til at
møde op.
Velkommen
Bestyrelsen

www.aaby-jagt.dk
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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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FISKE OG FAMILIETUR I BLOKHUS FISKEPARK
I gjorde det igen. Vejret var godt, lidt
overskyet men dejligt lunt, perfekt til
madpakke og kaffe med mere.
Ca. 30 personer havde taget udfordringen op fra foreningen om at slå
rekorden fra i fjor. MEN! Lad os se det
i øjnene: vi havde en god dag, men
fiskene var ikke til sinds at lade sig
lokke, eller også var de kloge!
Vi formåede kun at lande 8 ørreder,
selv om alt blev prøvet med agn og
forskellige metoder, først da vi fik
luret en Tysk turist kunsten af, kom
der lidt gang i det.
Der var mange fine præmier at dyste
om samt vores fiskepokal. Præmierne
var sponsoreret af Jægeren og Lystfiskeren samt Aalborg Jagt. Herudover
havde Carsten Nielsen en fiskestang
med hjul og snøre med som gave
samt lidt godt til morgen parolen.
Tusind tak til jer alle for dette.

Efter 4 timers fiskeri var der tid til
indvejning og måling. Resultatet blev:
1. plads: Hans Brun 1,245 kg.
2. plads: Jesper Nielsen 1,238 Kg.
3. plads: Bjarne Rasmussen 1,030 Kg.
Mange af de yngste deltagere, fik stor
fornøjelse med at fiske med franskbrød efter ”skaller” og her kunne William Nielsen fremvise 18 stk. som gav
en pæn præmie.
En god dag, som foreningen takker
for opbakning til, vi håber at kunne
mødes igen næste sommer til et lignende arrangement.
Har du emner til ture ud i det grønne
med eller uden fiskegrej, så kom
endelig frem med det, kom ned i
vores nye hytte, der er der plads på
tavlen, eller kom bare og snak.
Endnu en gang tak og Knæk og Bræk
med alt.
V.H. Aktivitetsudvalget

JAGTHORNSBLÆSNING
Det er altid en fornøjelse at være på
jagt, og der samtidig er en med der
kan noget med et jagthorn, både ved
parolen, men også ved paraden, det
sætter et godt punktum for jagten.
Foreningen vil gerne finde ud af om
der er nogen af jer som kunne tænke
sig at lære denne kunst: At blæse på
jagthorn. Derfor bliver der et opstartsmøde: mandag den 2. februar
2009 kl. 1900 i ”HYTTEN”.
Her vil jagthorns koordinator, Bjarne
Rasmussen komme og fortælle om
kurset og horn samt hvordan vi kommer i gang.
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Der skal gerne være en gruppe på 8 10 personer som er interesseret for at
kurset kan begynde. Kurset vil
strække sig over ca. 10 mandage og
økonomien vil afhænge af deltagerantal. Hvad der skal anskaffes af horn
samt noder, vil Bjarne fortælle om
samt hvor og hvordan.
Vi har før i tiden haft god succes med
hornblæsere, så det kan jo også være
der nogen af jer som ”bare” skal have
opfrisket og vedligeholdt hvad i kan.
Kom nu bare til mødet og få en snak
om tingene.
V.H. Aktivitetsudvalget

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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HVAD GØR MAN? HVAD ER DET BEDSTE?
Ja dette emne er blevet diskuteret
meget, og det vil det sikkert også i
fremtiden, men jeg har et par meninger som jeg gerne vil byde ind med i
debatten. Det handler om vildtbehandling efter hjemkomsten fra
jagt.
Det meste fuglevildt kan godt tåle at
hænge et par dage hvis der er mulighed for skygge og lave temperaturer.
Men tænk på at indvoldene stadig er
i vildtet, og der er gennemskud af
hagl som har smadret tarmene, med
tarmsaftudsivninger til følge. Men du
kan også rense med det samme og så
lægge det i køleskab i 3-4 dage for at
modne, og så tilberede det eller fryse
det. Det samme gælder i øvrigt også
for en hare.
Men når det så er det øvrige hårvildt,
der er skudt og brækket på stedet, så
kan dette godt tåle at hænge på et
køligt og mørkt sted i op til en uge og
modne. Er der insekter til stede, er
det en god ide med en vildtpose. Modningen og modningstiden afhænger
meget af temperaturen samt størrelsen på dyret. Jo lavere temperatur og
jo større dyr: længere tid.
Når vildtet så er flået skal det parteres, og forlægges. Her kan det være
godt at have i tankerne hvordan det
skal tilberedes, så udskæringerne
tager hensyn til det. Ikke bare dele i
5-6 grove stykker for at det er nemt,
for det bliver det ikke senere. Det kød
som er egnet til hakkeren eller gullasch kan udskæres med det samme og
fylder ikke så meget, er hurtigere at
fryse ind.
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Overskud af ben og sener kan koges
af med det samme og anvendes til
sauce og suppe, fryses i små spande
eller poser.
Hvis der er mistanke om at kødet
skal ligge i længere tid på frost, ja så
er en god ting at rulle pakkerne ind i
aviser eller andet papir, da det forhindre frysetørring og dermed
smagsforringelse.
Lad det være sagt med det samme:
frisk skåret og tilberedt vildt er det
bedste, men når det nu skal fryses,
så få det brugt så hurtigt som muligt,
gerne inden for det forgangne år,
husk på der kommer en ny jagtsæson.
Det er en god ting at have et stykke
papir med oplysninger om hvad du
har på frost, så husker du det når
menuen skal planlægges, og det er
nemt at overskue hvornår du er klar
til nye leverancer.
Når du så tager kødet op af frost, så
gør det i så god tid som muligt, tø
emnet op i køleskabet, gerne over 34 dage så svinder det mindre med
saft (smag) og kødet er lettere at tilberede.
Ja det var så mit indlæg/tilskud til
debatten, håber du kan anvende lidt
af det, eller kom med dine erfaringer
– oplevelser, så kan vi alle blive lidt
klogere til gavn for vildtet og måltidet.
Kæk og Bræk
”kokken”
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SVAMPETUREN 2008
Søndag den 21. september var Aaby
Sogns Jagtforening inviteret med på
den årlige svampetur i Hammer bakker. Turen som er arrangeret at Køkkenchefernes forening, Nordjylland
og Handelsskolen, Frederikshavn.
Vi var i alt ca. 110 personer, ikke fordi der var så mange fra vores jagtforening (der er plads til flere) men de
medlemmer / familier som mødte op
havde taget børn, børnebørn, svigerbørn m.m. med, en rigtig familiedag
med et fantastisk vejr, en rigtig skovtur hvor der blev grillet og udskænket gratis øl fra Søgaards Bryghus
Hvad der blev indsamlet af svampe
ved jeg ikke, men der kom mange
kurve frem til bedømmelse af ”eksperterne” så vi ikke fik det forkerte
med hjem til gryderne. Der var nogle
som faldt i med mange kantareller, og
der var præmier til den der kom med
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flest af disse skønne svampe. Her var
Jesper og sønnen William de mest
flittige (heldige) og de vandt et tæppe
til næste skovtur. En dag hvor ikke
alle kom ud i skoven, men kunne sidde ved borde og grill til hyggesnak og
nyde vejret. Det er vel heller ikke
ulovligt bare at deltage og være social. Alle nød den dejlige mad, som
bestod af grillstegt oksefilet, bisonfilet og pølser, hertil blev der serveret
grønsagsragout og svampe i flødesauce samt brød. Dagen kunne
afsluttes med hyggesnak over kaffen
med hjemmebagte kager, tak til jer
som kom med det, og tak til alle som
hjalp til med at forme en god dag. Vi
prøver sikkert igen næste år, så der
får i en ny chance til en god dag med
venner og skøn natur.
Venlig hilsen
Jesper Thomsen
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JAGTFORENINGERNES KOMMUNALE FÆLLESRÅD (J.K.F.)
Som Aaby Sogns Jagtforenings repræsentant i J.K.F. har jeg deltaget i tre møder i
Jammerbugt sammenslutningen. Det
som der er gået mest tid med er information fra jægerforbundet om de mange nye
tiltag som foregår, i forbindelse med den
nye struktur. Men der har også været
konkrete emner at ta’ stilling til:
Grønne råd:
Der er en tendens til at kommunen gerne
ser nogle af sine områder privatiseret,
eller solgt. Dette kan berøre foreninger
eller jagtkonsortier som har jagtretten for
nuværende, og her kan det grønne råd
være klar med indsigelser eller markere
jægerønsker.
Hjorteudvalget:
Der er givet tilladelse til at oprette hegn til
opdræt og udsætning af dåvildt. Dåvildtet
er som bekendt fredet i vores område et
par år frem endnu, men der var ønske fra
flere sider om at etablere hegn, til en
senere udsætning. Men det har været
svært at få økonomisk dækning til projekterne, så foreløbigt er det kun blevet til
et hegn (privat regi). Hvis du har tid og
interesse, så du velkommen til at være
deltagende i den årlige hjortetælling som
foregår på bestemte lokaliteter. Tid og
sted kan oplyses hos vores repræsentant
for rådet: Poul Stensbek Pedersen på mail
stensbek@fjerritslevnet.dk eller på tlf.: 72
17 43 37.
Reguleringskorps:
Der er et ønske om flere medlemmer her.
Det korpset skal være klar til er at hjælpe med er regulering af skadevoldene
vildt, det kan være for mange duer i
bynært områder, eller rovdyr/ fugle som
gør skade på dyr og afgrøder, eller som
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det meget aktuelle: udslip af mink. Det er
Vildtforvaltningen på Kalø som registrerer og administrerer ordningen, og derfor
skal du tilmeldes der, men det kan også
gå gennem vores formand for Kreds 1:
Leif Bach tlf. 40 28 83 97 eller på mail:
llbach@mail.tele.dk
Der har været afholdt kommunemesterskab i flugtskydning. Følg også med på
hjemmesiden: www.jammerbugt-jagt.dk
Årsmøde i J.K.F.
Som noget nyt vil man holde årsmøde,
HVOR ALLE ER VELKOMMEN, mødet er
tænkt som et informationsmøde samt et
inspirationsmøde for alle.
Vores hovedbestyrelses repræsentant
Martin Andersen samt regionsformand
Leif Bach vil møde jer og være klar til
debat. Samtidig kan du hilse på de personer som sidder i J.K.F. og prøver at
arbejde for os alle.
Inden møde start er der mulighed for lidt
snak og måske vil der være lidt udstilling
at se på. (der arbejdes på sagen).
MØDET ER: TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2009 PÅ BIRKELSE KRO.
DØRENE ER ÅBNE FRA KL. 18.00 OG
MØDET BEGYNDER KL.19.00.
Der er mulighed for at købe kaffe med
rullepølse og ostemad, er du interesseret
i dette skal du bestille hos undertegnede
senest den 5. januar. Der er mulighed for
at købe øl og vand.
Mød op og få mere at vide om hvad der
rør sig i vores område, samt hvad der er
på trapperne fra jægerforbundet.
Vi ses
V.H. Hans Brun

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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SVERIGESTUREN 2008
Efter et år uden deltagelse i skydningen i det svenske, var vi 7 mand der
drog af sted, for at mødes med vore
svenske kammerater. Sejlturen gik
stille og roligt, vi fik noget at spise og
en god snak om hvad der skulle ske
de næste dage. Da vi kom til Gøteborg var der regn og torden, det
meste af vejen til Härryda.
Vi stod op tidligt lørdag morgen, og
efter et bad fik vi hilst på vore svenske værter. Morgenmaden blev gjort
klar, og mens vi spiste fik vi os en god
snak med svenskerne.
Nu var det endelig tid til at få brændt
lidt krudt af. Vi mødtes på Elgbanen
og gjorde os klar. 7 mand kom på
listen og en efter en blev vi lukket ind
og fik skudt. Der var spænding hver
gang en havde skudt en god serie,
kunne han gøre det igen, og måske
opnå et mærke. Jeg tror alle var tilfredse og nu ventede vi på at svenskerne skulle skyde, så der kunne
blive lidt konkurrence. Da de var færdige med at skyde, fik vi mulighed for

Kø ved duerne.
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Bent i fin stil.
at skyde et par serier ekstra, det er
utroligt lærerigt, når elgen først står i
den ene side, og efter første skud,
begynder den at løbe og så skal man
nå at få et skud til i træfområdet.
Efter frokosten blev der startet op på
flugtskydningsbanen. Det er en
skeetbane som er ombygget til en
form for sportingbane. Første post
stod vi oven på det høje skeettårn og
duerne kom fra flere retninger. Dernæst kom vi ned på jorden og skulle
skyde på et par standpladser, med
bl.a. kanin. Midt på banen stod en lille båd som vi skulle sidde i og skyde
duerne. Foran båden stod en lerduekaster som sendte duerne lodret op,
de var svære. Bag det lave tårn, inde
i skoven, stod en høj gittermast med
en lerduekaster, de duer den sendte
var meget høje og svære.
Om aftenen var der grillede koteletter
med tilbehør samt øl og vin. Der var
en livlig snak med svenskerne, og vi
havde en meget hyggelig aften.

Hygge ved bordet.
Søndagen oprandt, og vi skulle i gang
med jagtstien. Vejret var ikke helt
med os, det regnede lidt. Første post
var en elgkalv der skulle skydes til.
Anden post var en elgtyr, her var skiven lidt større. Den næste post var en
buk der stod meget lavt, så vi skulle
skyde som om vi stod på en bakketop. Posten herefter var et vildsvin og
posten derefter var 2 bjørne, hvor

den ene kun var fremme kort tid.
Sidste post var på elgbanen hvor der
skulle skydes en serie.
Om eftermiddagen sagde vi farvel til
vore venner og vendte snuden hjemad, vi var trætte efter et hårdt program for weekenden, men det havde
været en dejlig tur.
Jægerhilsen
Per N.B. Thomsen

Man kan ikke drikke...

En post på feltbanen.
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KLUBAFTEN HOS AALBORG JAGT
Bent fra Aalborg Jagt havde den 17.
september inviteret os ud til en
“aftenåbning” i hans forretning. Bent
bød velkommen og fortalte om hans
planer for fremtiden samt de muligheder det gav for os som kunder/
jægere. Herefter var der gang i handlen med de fine tilbud, der er jo altid
noget ”man lige mangler”.
Når man var mæt her, kunne man
øve sig i skydefærdigheder på den
elektroniske vildtbane, og det er jo
altid et hit.
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Aftenen sluttede med snak og fortællinger over en kop kaffe m.m., samt
planlægning af forårets aktivitet, evt.
et samarbejde med et riffelkursus.
Vi vil kerne takke Bent samt hans
venlige stab af medarbejdere, som
var med til at gøre aftenen til en oplevelse for os, samt tak til jer som vil
bruge en aften når muligheden melder sig.
Med jægerhilsen
Aktivitetsudvalget

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

ÅBEN ALLE DAGE KL. 7.30 - 22.00

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

25.000 m2
søer!

v/ Jetsmark Kirke · Kvorupvej 89 · 9490 Pandrup · Tlf. 98 35 70 88

19

LYDIGHEDSKURSUS 2009

Der vil igen i 2009 blive etableret
hundekursus for foreningens medlemmer og andre interesserede, som
ønsker at kunne ”læse” sin hund og
derved også få en mere lydig hund,
her tænkes på hjemkald, fri ved fod,
bliv og hente enkelte tilbagesendinger.
Kurset vil hovedsalig være for nybegyndere eller hundeførere som ønsker
opfølgning af lydighed.
Kurset henvender sig til unghunde..

Kurset starter søndag den 8. februar
2009 kl. 10.00 på Biersted dyrehospital i ridehallen, hvorefter vi vil tilrettelægge træningsstedet gang fra gang,
alt efter vejret.
Søndage vil være de faste træningsdage (ingen træning i uge 8).
Prisen vil være kr. 350,- for 8 gange og
instruktørerne er: Jesper Thomsen og
Hans Brun
Vi håber at dette kursus vil have jeres
interesse, sidste år var vi mange, så
derfor vil det være rart for os at i tilmelder jer allerede nu.
Tilmelding skal ske til:
Jesper Thomsen: 98 38 43 31 / 23 45
12 16 eller jesper-thomsen@privat.dk.
Hans Brun: 24 47 40 85 eller
hans-brun@privat.dk
Efter endt lydighedskursus vil der
starte et videregående jagthundekursus på Gjøls skydebane, som vil være
et samarbejde mellem Aaby Sogns
Jagtforening og Gjøl Jagtforening.
Venlig hilsen
Hunde udvalget
Hans og Jesper

LÆR AT LAVE EN KRAGEFÆLDE
INDEN DEN NYE SÆSON MED
REGULERINGS MULIGHEDER KAN
DU LÆRE AT BYGGE DIN EGEN
KRAGEFÆLDE.
Vi har kontakt med en person fra
Fjerritslev som vil vise os og hjælpe
med at bygge en fælde. Det vil foregå
på hans adresse og drejer sig om én
aften i februar, datoen er ikke bestemt
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endnu, det handler først om at få en
melding fra DIG om du er interesseret. Prisen for denne aften inklusive
materiale til én fælde er kun kr. 100,For at kurset kan komme i gang, skal
du tilmelde dig til mig så hurtigt du
kan, og senest 15 januar 2009.
hans-brun@privat.dk eller 24474085.
V.H. Aktivitetsudvalget
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MIN FØRSTE BUKKEJAGT
Efter at have fået jagttegn og bestået riffelprøven, tog min far mig med på jagt i
Sverige.
Inden vi tog af sted havde jeg trænet på
banen i Hvorup et par gange, og sikret
mig at riflen var korrekt indskudt. Jeg
havde trænet både liggende og siddende
med stok, og min far og min onkel syntes at det var ok, men den stående havde jeg ikke helt styr på, så det måtte
være min grænse.
Vi (far, mor, bedste og jeg) tog af sted
torsdag aften til det svenske. Om fredagen var vi en tur i byen for at handle lidt
ind. Om eftermiddagen gik min far og
jeg ud for at se på hvor jeg skulle sidde.
Jeg havde i sommerferien set en spidsbuk som gik på en lille mark en halv km
fra huset, og den ville jeg gerne møde
igen.
Lørdag morgen kom, og vi stod meget
tidligt op og gik op til marken. Midt på
marken stod en elgko, som vi stod et øjeblik og så på. Jeg satte mig i skjul og
ventede. Min far gik op i skoven og ville
sætte sig der. Timerne gik og kl. ca. 8.20
så jeg spidsbukken på marken, han gik
roligt rundt og essede. Det var nogle
spændende minutter inden jeg kunne
lade kuglen gå. Jeg gjorde straks klar
hvis han skulle rejse sig op igen. Jeg ville nødigt at han skulle gå derfra. Jeg
ventede et par minutter og så kom min
far, han havde hørt skuddet. Vi gik sammen ud for at se bukken som lå i det
høje græs. Det var spidsbukken fra i
sommer. Jeg var glad. Vi bar bukken
hen til skovkanten for at brække den.
Jeg gjorde det hele selv, næsten. Da vi
var færdige kom en af vore svenske venner Kim på sin 4-hjuling, han havde
også hørt skuddet, han var selv på jagt
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længere oppe på fjeldet. Han og jeg er
begge nybegyndere i jagtens kunst. Kim
beundrede min buk, og jeg tror at han
var lidt misundelig, det ville jeg selv
have været. Han kørte bukken hjem til
os, og vi viste den til min mor og min
bedste. Vi hang den op i vores brændeskur, og satte os og fik en cola, den havde vi fortjent.
Om aftenen spurgte min far om jeg ville
med igen, det kunne være at der var en
ny chance. Vi satte os med ca. en halv
km. I mellem os oppe på fjeldet. Efter ca.
en time hørte jeg et skud, og snart fik jeg
en sms fra min far, om jeg ville med ud
at hente hans buk, det ville jeg gerne.
Jeg fik lov til at brække hans buk og
denne gang gjorde jeg det hele selv.
Søndag aften sad jeg på post igen, der
skete ikke meget. Jeg sad højt så jeg
havde et godt udsyn over stykket foran
mig. En elgko med kalv kom frem og gik
lidt foran mig, det var dejligt at se, så nu
glæder jeg mig til elgjagten.
Jægerhilsen
Tobias Bastholm Thomsen

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

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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SENIORKLUB
I forbindelse med indvielsen af vores
nye hytte, kom Peter Rasmussen
frem med ønsket om en seniorklub,
dette syntes vi var en god ide, så
sådan blev det.
Vi mødes hver anden torsdag (lige
ugenumre) kl. 09.00 til lidt kaffe
m.m. og snakker om hvad der skal
hygges/snakkes om. Der er indkøbt
dartskive – jatzy spil samt kortspil,
ingen skal kede sig. Vi har også mange spændene jagtfilm som kan ses,
hvis den lyst kommer op. Men det er
de fremmødte og deres ideer som skal
forme klubbens indhold og emner.

Der er et indskud på kr. 100,- og vi
betaler for kaffe m.m. efter forbrug.
Et eventuelt overskud når året er
omme, tilfalder foreningens kasse.
Det er med til at få økonomi til forbrug og drift af hytten.
Hvis du ikke har været nede hos os
endnu, ja så er med at komme af
sted, ta’ gerne en nabo eller ven med,
jo flere der kommer, jo flere gode ideer.
Se i øvrigt Peters artikel her i bladet,
om vores tur til Korsholm.
Velkommen Hans Brun

HYTTEPROJEKT STATUS
Vi er efterhånden nået så langt med
byggeriet, at vi kan bruge hytten til
aktiviteter. Den første filmaften blev
afviklet den 22. oktober med stort
fremmøde af medlemmer.
Den våde regnvejrsperiode har betydet at der er meget pløret omkring
hytten, det var der flere der opdagede
til filmaften da de kørte ud i det og
måtte slæbes fri.
Der er leveret 110 m2 belægningssten
som skal bruges omkring huset og på
terrassen, vi er godt i gang med at
lægge dem, på parkeringsplads og
nedkørsel er jorden blevet gravet af
og erstattet af knust beton og stabilgrus, det afgravede jord skal udlægges omkring huset så det kan tilsås
med græs til foråret.
Fra TUBORG`S GRØNNE FOND er vi
blevet bevilget 10.000 kr. til indkøb af
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TV, DVD og alarmanlæg til brug i hytten,
og tingene er købt og
installeret.
Fra Jægerforbundet har vi fået udbetalt det bevilgede tilskud på 57.387
kr. og pengene er sat ind på byggekontoen.
Der er indsendt ansøgning om 200
planter ved Skov og Naturstyrelsen,
de skal bruges til genplantning af de
udgåede og til yderligere beplantning.
Til Jammerbugt Kommune er der
indsendt ansøgning om tilladelse til
udgravning af en sø på ca. 900 m.2,
og ansøgningen skal nu igennem en
høringsfase for at få en landzonetilladelse, får vi tilladelsen skal der søges
om tilskud fra Skov og Naturstyrelsen til etableringen.
Kaj

Overbeck

Stål & Design

Alle opgaver løses
- store som små forhør dig nærmere

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

Overbeck Stål & Design
Fristrupvej 11 · 9440 Aabybro · Tlf. 98 24 20 04 · Fax 98 24 20 84
www.overbeckstaal.dk · info@overbeckstaal.dk
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SENIOR UDFLUGT
I forbindelse med opstart af seniorklubben i ASJ skulle der laves nogle aktiviteter og den første var en tur
til Korsholm i Skjern, for at prøve
deres indendørs skydebane med
løbende vildt. Sjønne, Sven, Hans og
undertegnede startede hjemmefra
klokken 0815 for Hans havde fortalt,
at ifølge Krak var der 300 km derned,
og selv om Sven og jeg protesterede,
holdt han på sit, i ved hvor stejl, han
kan være, og resultatet var, at vi kom
en time for tidlig derned, for der var
kun 200 km.
Efter velkomst, instruktion og rundvisning på skydebanen, gik vi i gang
med skydningen, og det var først til
grise, og jeg kan sige jer, at de ikke
var nemme, men efterhånden, fik vi
da lidt hold i dem. Efter en lille pau-
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se gik vi igen i gang, og denne gang
var det kronvildt, og det var nu noget
nemmere. Vi havde booket en time,
og det er nok til 4 mand, selv om
Hans var parat til endnu en omgang,
men vi havde alle brugt ca. 80 skud,
deriblandt, for mit vedkommende, en
del 9,3x62, så vi andre havde sådan
set fået nok. Vi var alle enige om, at
det ikke var sidste gang, vi prøvede
den form for skydning. Nystrøm og
Krabbe i Århus har også fået en
bane, så der er også en mulighed.
Efter lidt handlen i butikken, og efter
at vi havde spist vore madpakker i
deres hyggelige frokoststue, der er i
forbindelse med banen, gik turen
atter mod nord.
Med venlig hilsen
Peter Rasmussen

ONSDAG DEN 22. OKTOBER 2008
Ja det var datoen hvor foreningen fik
indviet ”hytten” til det første medlems
arrangement.
Med lidt fliser lagt om indgangen
samt planker til at gå på, kom de fleste frem gennem den regnvåde indgangsvej.
Der var mange som havde lagt vejen
forbi, og efter lidt snak og lidt fremvisning kom der gang i filmfremvisning, den nye film om vildsvinejagt
på drev. Og det er jo tæt på sæsonen
for jagtrejser til Polen og Tyskland på
drivjagt, så der var mange der fik sat
glæde til forventningerne.
Herefter forløb aftenen med snak og
lidt kik på den video om agerhønes
biotop/jagt som jagerforbundet havde købt ind til foreningerne.
Aftenen sluttede om kaffe m.m. så
den var tæt på midnat inden de sid-

ste kom fra huse. (en enkelt skulle
have hjælp med at få bilen trukket ud
af pløret)
Tak for jeres interesse og det gode
fremmøde, det tegner positivt for
vores nye samlingssted.
På gensyn
Aktivitetsudvalget

»Paraden«
KØB
SALG
BYTTE
SÆLGES
DVD/CD brænder sælges.
Har været isat en pc, men
har aldrig været anvendt.
Sort/hvid front.
Pris 250,Peter Rasmussen
98242087

“NYJÆGER”
- MAN ER JO SMITTET AF EN JAGTAMILIE

Annoncer til næste nummer
indsendes til Hans Brun.
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SKOTLAND MED HEST OG RIFFEL, SAMT LIDT FERIE
Skotland d. 9. august – 16. august
2008. Vores tur til Skotland startede d.
9/8-2008 tidligt om morgen, hvor vi
hentede Hans Brun kl. 02.00.
Turen gik først til Holland, hvor vi skulle med færgen kl. 18.00 søndag aften.
Under turen til Holland, holde vi pauser, da vi havde en hest med, som skulle ud og strække sine ben, ligesom vi
andre. Hesten havde vi selvfølgelige
med da Jan’s yngste datter Kamilla
skulle til Europa Mesterskabet i Militarry for juniorer, som vi havde kombineret med en jagt tur.
Vi sejlede fra Amsterdam til New Castle
hvor vi kom i land efter 18 timer med
færge. Der efter kørte vi op til Skotland
nær Edinburgh, hvor vi havde aftalt
ophold og jagt ved en familie som havde jagt terræn samt indkvartering, og
stedet var beliggende tæt ved det slot
hvor hestestævnet skulle foregå. Den
første jagt som Hans og Jan skulle på
foregik allerede få timer efter vi var
ankommet til stedet.
Jan skød en rigtig flot 6 ender buk den
første dag. Hans og Jan var på jagt 2
gange i alt, hvor Jan skød 2 flotte 6
ender bukke. Den sidste gang de var af
sted havde Jan sin datter Kamilla med.
Det var en meget speciel oplevelse for
Kamilla. Men desværre for hende, og
også os andre, som havde set frem med
spænding på konkurensen, blev hendes hest, Bally Dane, skadet den første
dag, så dyrlægen på stedet lod den ikke
starte konkurensen op.
Vi boede et rigtig hyggeligt sted hos
David og hustruen Murices samt datteren. Der var 3 soverum med plads til 3
per. i hvert rum, der var badeværelse
på alle 3 rum.
Vi havde bestilt morgenmad og soveplads, så vi selv skulle sørger for mid-
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dag - og aftensmad. Der var en af dagene, hvor vi blev delt i 2 biler, hvor tøserne i en bil, som kørte ind til Edinburgh for at shoppe, hvor mændene
kørte ind for at kigge på den skotske
landvin.
Davids hjemmeside findes på Aaby
Sogns jagtforening, under: LINKS
En god og hyggelig tur trods alt som vi
alle nød.
V.H. Marianne Christensen.
”Kamillas oplevelse af jagt turen”
Det var første gang jeg fik lov at prøve
at indskyde en riffel, så jeg var meget
spændt på om jeg kunne finde ud af det
og i det hele taget at ramme skiven.
Jeg fik forklaret hvordan jeg skulle gøre
og så lagde jeg mig godt til rette hen over
bilens køler, det tog lidt tid inden jeg fik
sendt det første skud af sted, og det sad
lige hvor det skulle. Det gjorde jeg en
gang til så fik jeg at vide at der vidst ikke
nogen grund til vi gjorde det mere. Så
gik turen hen mod det sted hvor vi skulle mødes med en anden skytte, som
skulle følges med Hans på jagt.
Vi kørte lidt ud, så vi kom til noget skov
og åbne marker, så hoppede vi ud af
bilen og begik os igennem skoven. Vi så
flere dyr, men de var ikke tæt nok på,
så det var først da min fars telefon ringede at vi fandt et dyr. Vi listede os ind
på det, og satte os op af et hegn, jeg fik
at vide at jeg skulle skyde og det gjorde
mig meget nervøs. Jeg kom til at lægge
riflen på den forkerte side af stolpen på
et hegn, så da jeg sendte skuddet af
sted gled riflen og jeg skød 10 cm over
dyret. Det var ikke noget at gøre ved
sagde David men det var et flot dyr det
største de havde set indtil vider.
Vi begik os af sted igen, for at se om der
var andre dyr. Vi så et der kom løbende

lige ud for os, men det var for hurtige
så vi ikke kunne nå at skyde det. Vi gik
hen over en mark, og så sagde David at
der var et dyr over ved en busk, men
mig og min far kunne ikke se det, men
lige pludselige fik vi øje på det, det var
ca. 250 meter væk fra os, så det var for
farligt at skyde på. David sad lidt og
ventede, så sagde han at vi kunne
prøve at komme tætter på dyret, men
så ville han helle vi blev siddende, og
prøve at kaldte det men det lille ”horn”
han havde der kunne pive. Dyret regerede med det samme og kiggede om det
kunne se noget, det begynde at bevæge
sig over mod os, og vi sad længe hvor vi
ikke kunne se det, men pludselige sagde David at det var lige foran os, men vi
kunne ikke se det. Vi sad i 10 minutter
ca. for at se om vi kunne finde det. Men
pludselige kunne vi se hornene på
dyret komme hoppende det var ikke
mere end 35 meter fra os, så min far fik

drejede riflen og fik skudt, men den
blev væk for mig, og jeg blev helt glad
da jeg så at den lå i græsset og hvordan
det gik til, at dyret ikke led ved at dø
sådan.
Det var en meget speciel og fantastisk
oplevelse, det var min første jagt, og det
bliver ikke den sidste.
V.H.
Kamilla Christensen

TUR TIL RØGEGÅRD 2009
Vi vil igen i 2009, traditionen tro,
arrangere jagt og social weekend tur til
Røgegård jagtfarm.
Weekenden vil blive fra fredag den 23.
januar fra kl. ca. 17.00 til lørdag den
24. / søndag den 25. januar, alt efter
hvor godt det går.
Vi har efterhånden lavet flere ture af
denne type, men har haft lidt problemer med deltager antal, så vi har
besluttet at vi prøver én gang mere og
hvis det er noget som skal fortsætte,
skal vi have flere til at møde op.
Arrangørerne sørger for forplejning (dog
ikke drikkelse), vi deler udgifterne til
maden, hytten er gratis.
Hvis man ønsker at deltage, skal der
også skydes til vildt (man går ikke kun
rundt og kigger), ved tilmelding giver

man besked på hvad man ønsker at
skyde, idet der skal arrangeres hjælpere til skytterne så Røgegård er klar til at
modtage os. Afskydning sker efter
Røgegårds prisliste, som kan ses på:
www.jagtfarm.dk
Vi plejer at have det rigtig hyggelig, så
har du ikke prøvet at deltage før, skulle du prøve det i år, det er en weekend
værd.
Tilmelding skal ske senest den 20.
december til: Kim Bastholm –
98244721 / 40253638
kim.bastholm@mail.dk eller
Bent Bastholm – 98242424
jetteplougmann@mail.dk
Venlig hilsen
”Jagtudvalget”
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AKTIVITETSKALENDER
DECEMBER
11. december

Seniorklub

Hytten

GOD JUL OG GODT NYTÅR
JANUAR
8. januar
13. januar

Hytten
Birkelse kro

23./25. januar

Seniorklub
Årsmøde i J.K.F.
Husk tilmelding til kaffe m.m.
Generalforsamling
Husk Gule ærter kl. 1800.
Jagtweekend

FEBRUAR
2.februar
5. februar
8. februar
15. februar

Opstartmøde Jagthorn
Seniorklub
Opstart hundetræning
Hundetræning

Hytten
Hytten
Biersted Dyrehospital
?

Hundetræning
Seniorklub
Hundetræning
Hundetræning
Seniorklub
Hundetræning
Seniorklub
Trofæ og bytteaften
(se artikel i næste blad)
Hundetræning

?
Hytten
?
?
Hytten
?
Hytten
Hytten

22. januar

MARTS
1. marts
5. marts
8. marts
15. marts
19. marts
22. marts
26. marts
26. marts
29. marts

Hytten
Røgegård

?

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@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

