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FORMANDENS BERETNING JANUAR 2009
Så kom januar, jagtens sidste måned for
denne gang. Nytåret over var der en del
frost og det var vigtigt at fodertønder og
foderpladser var fyldt godt op.
På efterårets jagter fik vi at se resultatet
af det store hundearbejde der er i gang.
Træningen af både hund og hundefører
gennem hele foråret, har givet et godt resultat, som vi føler at folk er glade for. Også
træningen på skydebanerne har båret frugt,
vi hører rundt omkring at folk har haft
Dianas held med på jagterne.
Hytten på Torngårdsvej står færdig og er
klar til at blive taget i brug. Vi har holdt
bestyrelsesmøder og filmaftener. En senior
klub er opstået i hytten, og de mødes jævnligt og har nogle fornøjelige timer, det er
godt at se der er nogle ildsjæle uden for
bestyrelsen der kan tage et initiativ og sætte noget i gang. Snart har vi en bytte og trofæaften i hytten og her vil Jægeren og Lystfiskeren samtidig komme og vise nogle nye
varer frem.

Vi holdt generalforsamling i januar og
den forløb også godt. Vi havde en god aften
hvor dagsordenen blev gennemgået og der
også plads til eventuelt. Den del af bestyrelsen der var på valg var villige til genvalg, og
da der ikke var andre der var interesserede
blev de valgt for en ny 2-årig periode. Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig
uændret. Beretning og regnskab blev gennemgået og hytteprojektet blev fremlagt af
Kaj med regnskab og dertil hørende overraskelse. Aftenen afsluttedes med den sædvanlige kaffe.
Vi kan også være stolte af vores hjemmeside, det er en flot foreningsside med mange
informationer, links og beretninger fra jagterne. Også den fælles hjemmeside for jægerne i Jammerbugt er et gode for jægeren.
Til slut vil jeg gerne i tænker lidt på de
medlemmer der igennem det sidste år er
gået bort, ære være deres minde.
Knæk og bræk
Per N.B. Thomsen

UDVALGSPOSTER
Flugtskydning:

Lars Sloth
Kim Bastholm

slothech@privat.dk

Riffeludvalg:

Martin Bundgaard Andersen
Per B. Thomsen

bundgaard@dlgtele.dk
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
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:
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Jesper Thomsen

jetteplougmann@mail.dk
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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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ORDINÆR GENERALFORSAMLING 22/1-2009
Bestyrelsen var noget spændte på om vi
kunne huse de fremmødte i vore nye samlingssted, HYTTEN, men det gik lige, der var
dækket op til gule ærter med tilbehør kl.
1800, og 34 medlemmer gik til den med
skaffetøjet. Generalforsamlingen begyndte
så kl. 1900 og formanden kunne byde velkommen.
Bo Ottesen blev foreslået og valgt til dirigent, og han kunne lovliggøre forsamlingen
ifølge vedtægterne.
Formanden udtrykte glæde over at vi nu
havde vores fælles samlingssted på plads,
HYTTEN, der nu fremtræder som et sted vi
skal være stolte af, samtidigt vil jeg gerne
takke bestyrelsen for det store arbejde der
har været med projektet, og spec. stor tak til
byggeudvalget, samt de mange frivillige der
er mødt op når der har været kaldt til
arbejdsdage, uden den hjælp kunne vi ikke
sidde her i dag og vide at vi nåede alt til de
tider som var sat i projektet, så støttemidlerne kunne komme i hus.
Året har også været spændende og aktivt
på andre områder, men det vil de enkle
udvalg berette om senere i mødet.

Jeg håber meget at i medlemmer vil hjælpe os med at skabe de aktiviteter som skal
skabes i HYTTEN, og møde op når der bliver
arrangeret emner for jer.
Jeg vil også gerne appellere til jer om at
deltage aktivt når vi har besøg fra Hãrryda
jagtforening, samt når vi genbesøger dem,
det er en aktivitet som har været i rigtig
mange år, og som vi gerne ser være der om
mange år.
Håber vi får et godt jagt og foreningsår for
alle.
UDVALGSBERETNINGER
Riffel: (Martin Andersen) der har været
mange på riffelbanen i år, også mange fra
andre foreninger, vi har planlagt den nye
sæson, se i LOKALBLADET samt på hjemmesiden. Der er planlagt en aften hos Aalborg Jagt i nær fremtid, hvor i kan få efterset jeres riffel inden indskydning. Årets
pokal blev vundet af Jesper Rom (igen) skal
vi snart gi’ ham modstand! Vi prøver igen i
denne sæson.
Flugtskydning: (Lars Sloth) I år var kommuneskydningen arrangeret af Moseby
Jagtforening, og det
var første gang i den
nye
Jammerbugt
kommune, og der
kom desværre ikke
så mange hold som
vi havde håbet, men
det kan være der
skal gøre mere for
oplysningen næste
år, som bliver afviklet
på Gjøl. Vi deltog
med et hold og fik en
fjerde plads, men
hvis i kommer ud på
banen på Gjøl når
Klar til ærterne.
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der skydning om onsdagen, ja kan det være
vi kan øve os op til en bedre placering næste
gang.
Hund: (Jesper Thomsen) Vi begyndte året
med et lydigheds kursus, og der deltog 22
hunde, tak til jer for interessen. Vi fik et
godt forløb som blev afsluttet med en prøve
for unghunde og åben klasse. Herefter var
der muligt at fortsætte træningen på Gjøl,
sammen med deres hold. Det var der mange der benyttede sig af, så vi der til afslutning kunne mønstre mange gode og dygtige
hunde. Vi begynder snart på nyt hold, og
arrangere det på samme måde. Tak for lån
af lokaler på Biersted Dyrehospital samt
hos Jørgen Simonsen.
Jagt: (Kim Bastholm) Som det er de fleste
bekendt, så har vi ikke meget jagt at tilbyde
i foreningen, men de kort vi har solgt til
trækjagt i ”engene” har været den eneste
aktivitet. Vi håber og søger stadig efter arealer til jer, men de hænger ikke på træer,
eller også er de for dyre. Er der nogen som
hører om ledigt jagt, så kontakt os gerne.
Film/foredrag/aktiviteter: (Hans Brun) Vi
har haft godt fremmøde til de fleste af tilbudene, men der kan være plads til flere.
Fiske/familiedagen i Blokhus Fiskepark er
godt besøgt, samt den skønne dag i skoven
efter svampe var også godt besøgt, når vi
deltager i kredsens JAGTSTI så var det godt
at se flere af jer. Det er en lærerig og hyggelig dag, hvor alle kan deltage. Også vores tur
til Sverige kan have plads til flere, så meld
jer gerne. Vi prøver nye aktiviteter i året der
kommer, da vi nu kan bruge hytten som
samlingssted. Der er startet SENIORKLUB i
år, vi mødes hver anden uge (lige uge nummer) til snak – spil – film m/m, planlægger
aktiviteter, så hvid du har tid, så mød op.
Festudvalg: (Bent Bastholm) Vi havde et
godt besøgt rejsegilde her i hytten, og vi har
planlagt indvielsesfest i maj eller juni, men
se i LOKALBLADET eller på vores hjemmeside, så er i på forkant med datoen.
Hytten: (Kaj Johansen) Årets begivenheder

i byggeriet blev gennemgået, og en fremtids
plan for det arbejde som mangler, mest
udenoms belægninger, planering, beplantninger m.m. og håber på fortsat hjælp fra
alle. Budgettet for byggeriet samt det færdige regnskab blev fremlagt, og kommenteret
af kasseren.
Herefter var der lidt debat og spørgsmål til
udvalg og beretning, god støtte til bestyrelsen for det opnåede resultat med hytten.
Beretningerne blev enstemnigt godkendt.
REGNSKABET: Lars Sloth kunne gennemgå det udleverede regnskab. Det har drænet
vores kasse at vi har bygget, så den gode
renteindtægt vi havde på vores formue er
væk, men vi tror på at vi kan få driften på
hytten tjent ind på de aktiviteter som kommer. Vi har været heldige at få tildelt støtte
fra mange fonde, så det hjælper os godt i
dag. Efter lidt spørgsmål blev regnskabet
godkendt.
Orientering om JKF: (Hans Brun) Der er
for nuværende 14 jagtforeninger i kommunen som deltager i møderne og arbejdet.
Møderne giver god orientering om Jægerforbundets arbejde samt hvad der sker i de
Grønne råd samt Hjortegruppen og Plan
2000. Samarbejdet prøver vi at få til at virke inden for: skydninger – jagt i kommunale områder – kurser – aktiviteter – hundearbejde. Der har været afholdt et Årsmøde,
og her var der 36 deltagere mødt for at høre
om arbejdet i JKF samt i Kredsen.
Valg til bestyrelsen: På valg var følgende:
Per Thomsen – Jesper Thomsen samt Bent
Bastholm. Alle blev genvalgt.
Valg af suppleanter: Kaj Johansen og Jan
Christensen: Genvalg
Valg af revisor & suppleant: Bo Ottesen
og Henrik Madsen: Genvalg
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Valg af suppleant til JKF: Peter Rasmussen blev foreslået, og valgt.
Årets kragepokal: Tage Monrad: 80 par
ben og Kim Bastholm: 6 par ben. Tillykke til
Tage.
Under punktet eventuelt var der forslag om
bukketræf den 16. maj – samt en månedlig
klubaften, samt Lars Sloth orienterede om
støtteforeningen som er oprettet for at hjælpe med økonomien i hytten, samt opfordrede til at indbetale 100 kr.
Aftenen sluttede med kaffe og en hyggelig
snak om fremtid og visioner.
Tak til de fremmødte for en god generalforsamling.
PBV. Hans Brun
Tage Monrad med pokal og præmie.

G¿r det
du er bedst til
Ð det g¿r vi
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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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ÅRSREGNSKAB 2008
Hermed årets regnskab, som det kom til at
se ud for året 2008. Regnskabet kom ud
med et pænt stort underskud. Det skal dog
ses i lyset af at der er overført 200.000 kr.
til Projekt Hytte. Ses der bort fra det, blev
overskuddet for 2008 på 7926,60 kr.
Kommentarer:
2: Går i ”nul” pga. betaling for ærter.
5: Underskud skyldes betaling for 5 blade i
stedet for 4.
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6: Indeholder udgifter til hytteaktiviteter.
10: El til hytte + fladskærm
23: Indeholder overførelser til hytte
Balancen indeholder bilag, som endnu
ikke er afviklet samt tilskud til hytten, som
endnu ikke er indkommet. Endvidere er status på byggekontoen -141.001,99 kr. Som
resten af verden er vi også blevet ramt af
krisen, og vores aktier er faldet markant.
Lars Sloth
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ØKONOMI PROJEKT HYTTE
Så er hytten ved at være på plads og det er
tid til at gøre status. Regnskabet er ikke
endeligt revideret, da de sidste tilskud ikke
er hjemkommen. Budgettet er fulgt og overholdt. Som det ses har, det vi fået en ”kalendergave” i form af 102.000 kr. ekstra fra

Jægerforbundet, hvilket betyder at vores
egenfinansiering af hytten bliver på ca.
120.000 kr. såfremt det fulde beløb kommer
hjem fra Bygge & Anlægsfonden.
Lars Sloth

OVERORDNET ØKONOMI
I det efterfølgende er givet et bud på, hvorledes vores økonomi ser ud efter at hytten
er færdiggjort. Som det ses er det en del
bedre end forventet og vi har stadigvæk en
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meget sund økonomi, som kan absorbere
lidt udgifter af en vis størrelsesorden.
Lars Sloth

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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BRUNSTJAGT PÅ KRONHJORT 23/9-2008
Så oprandt endelig dagen hvor vi fire, nemlig Sjønne, Kim, Bjarne og Bent skulle
afsted til POLEN. Efter Bjarne havde fundet
en ny rute på GPS, som gik over Hamburg
og Berlin, en meget oplevelsesrig tur, hvor vi
drillede og moppede Bjarne lidt i al venskabelighed, havde vi en dejlig tur ned gennem
landet, for Bjarne kører jo så godt og sikkert
som var han en erfaren turistchauffør.
Vi ankom til Ruszow ca. kl. 13.00 hvor vi
straks blev indkvarteret i super flotte lejligheder med alle moderne hjælpemidler og
super flot møblering. Efter vi alle havde fået
pakket ud, var vi kl. 19.00 klar til vores
første jagt, og her skød Sjønne og Bent hver
sin hjort, det skal siges at brunsten var på
sit højeste. Senere skøn Bjarne en meget

flot og stor hjort, den største. Kim skød også
en meget flot hjort men knap så stor som
Bjarnes. Så var turen reddet, og som det
kan ses på billedet var vi alle fire meget tilfredse med resultatet.
Vi håbede at vi måske kunne få en ekstra
hjort, men det var ikke tilfældet, så vi kikkede efter vildsvin, men kun Kim og Bent fik
hver sin gris. Så skulle den dyrebare last
pakkes forsvarligt ind i tæpper og op på
taget af Passaten og den øvrige bagage ind i
bilen og vi tog afsked med vores værter og
takkede for meget fin forplejning og så gik
ture mod Danmark og vi var nu alle fire en
dejlig jagtoplevelse rigere.
Bent Bastholm

Støt vore annoncører - de støtter os!
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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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PROJEKT KLUBHUS AKTIVITETER OG STATUS FOR ÅRET 2008
På sidste års generalforsamling blev det
samlede projekt fremlagt med beskrivelser
og en finansieringsplan, på det tidspunkt
var der søgt om tilskud fra forskellige fonde,
fra Jagtfonden og Spar Nord Fonden var vi
bevilget 87.387 kr., vi manglede at høre fra
Lokale og Anlægsfonden, ca 14 dage efter
generalforsamlingen fik vi svar at de havde
bevilget 104.000 kr. som var det højeste
beløb vi kunne opnå. Finansieringen af byggeomkostningerne på ca. 422.000 kr. var
dermed fremskaffet, ved at vi tilsammen var
bevilget ca. 192.000 kr. fra Spar Nord fonden, Jagtfonden og Lokale og Anlægsfonden,
det resterende beløb på ca. 230.000 kr.
skulle så betales af foreningens formue. Med
finansieringen på plads meddelte vi Jammerbugt Kommune at de kunne gå i gang
med udstykningen af grunden og få lavet
skøde til jagtforeningen, der blev også indsendt tegninger og byggeansøgning til Teknisk forvaltning.
I forbindelse med byggeansøgningen blev jeg
kontaktet af Kommunens kloakforsyning, da
de ønskede at ændre kloakplanen for området, der blev aftalt at holde et møde på teknisk forvaltning for at få diskuteret og afklaret sagen. Kloakforsyningen ønskede at
beholde et areal ved Torngaardsvej på 250
m2. til en pumpestation, dermed blev kloakledningen til hytten betydelig kortere.
For at spare kloakbidrag blev vi enige om
at grunden blev opdelt i 2 parceller, den ene
på 799 m2. hvorpå bygningerne skulle placeres, og den anden på det resterende
13.454 m2.
Udstykningssagen blev herefter send til
nabohøring og offentliggørelse for at få
landzonetilladelse, og denne blev givet efter
klagefristernes udløb.
Mens vi ventede på at komme i gang med
byggeriet, kom de 1000 planter vi havde søgt
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om fra jagtfonden, der blev indkaldt plantehold til en aften og 2 lørdage, endvidere blev
der klippet ca. 2000 pilestiklinger som også
er sat i jorden. De fleste af planterne har nu
slået rødder, men på grund af den efterfølgende tørke er der en del der har taget skade og skal efterplantes og der er søgt om
yderligere 200 planter til det formål.
Den 21. maj fik vi så byggetilladelsen uden
anmærkninger og ordren på hytten blev
endelig bekræftet, og den ville blive leveret i
uge 25.
Da der var leveringstid på levering af hytten, startede vi med opstilling af depot og
redskabshuset, således det kunne bruges
under byggeriet, og vi fik fundamentpælene
sat i jorden så de var klar når byggesættet
kom.
Den 19. juni blev byggesættet leveret fra
Knudsens plantage, det var en stor dynge af
forskellige planker, brædder og pinde som
nu skulle sættes sammen til et hus, men
alle har jo prøvet at bygge med lego klodser,
og det her var stort set bare lego for voksne,
det var en stor udfordring at få det til at lykkes, det var spændende arbejde og de forskellige arbejdshold gik til den med krum
hals så de fik sved på panden.
I juli fik vi tilbudt fra flyvestationen, at de
havde nogle borde og stole i overskud, som
foreningen kunne få til brug i hytten. Vi fik
50 stole og 5 udtræksborde.
For at få en annonce i bladet for juni,
bestemte vi at holde rejsegilde for byggeriet
fredag den 1. august. Ved rejsegildet var vi
kommet så langt at huset var under tag og
døre og vinduer var monteret, så vi var nået
længere end vi havde forventet, og det der
manglede for at overholde tidsfristen, for
hele byggeriet, så ikke ud til at give problemer.

Til rejsegildet var der rigtig mange af foreningens medlemmer med familie der mødte
op, i alt var der ca. 65 der deltog, og vejret
var bare fint med solskin.
Efter rejsegildet fortsatte vi så med at færdiggøre hytten så vi kunne nå så langt som
mulig inden efteråret og jagtsæsongen kom i
gang.
Der var indsendt en ansøgning til Tuborgs
Grønne Fond om tilskud til indkøb af TV,
DVD, VHS m.m. til brug i hytten, vi blev
bevilget 10.000 kr. og pengene blev brugt til
et TV, DVD - VHS maskine og et alarmanlæg, og tingene er monteret i hytten.
Der blev købt et restparti 2 sort. Herregårdssten, på 110 m2. som er lagt omkring
huset og på terrassen, vi mangler og få de
sidste lagt, 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.
Det første arrangement i hytten, var en filmaften, der blev holdt den 22. oktober, og til
dette arrangement mødte der ca. 27 frem.
For at få udbetalt tilskuddet fra Jægerforbundet skulle vi indsende byggeregnskab og
status for projektet, dette blev sendt sidst i
oktober sammen med anmodning om at få
pengene udbetalt, og tilskuddet på 57.378
kr. blev indsat på byggekontoen den 30.
oktober.
Færdigmelding af byggeriet på hytten er indsendt til Teknisk Forvaltning, og byggesagen
betragtes derfor som afsluttet.
Til Jammerbugt Kommune blev der indsendt en ansøgning om tilladelse til udgravning af en sø på ca. 900 m.2, og ansøgningen skulle igennem en høringsfase for at få

en landzonetilladelse, det har den nu været
og vi har fået tilladelsen.
Inden den 31 januar 2009 skal der indsendes en ansøgning til Skov og Naturstyrelsen om tilskud til udgravning af søen, der er
muligheder for at få 9.000 kr. i tilskud til
etableringen.
Status i dag er at hytten stort set er færdig,
den skal males udvendig en ekstra gang til
foråret. På området omkring hytten skal jord
og stabilgrus planeres ud, flisebelægningen
gøres færdig, der skal sås græs og plantes
ekstra træer, alt sammen i løbet af foråret
således det hele står som nyt når vi skal
have indvielsesfest.
Ekstra tilskud fra Jægerforbundet.
Lige efter nytår kom der en glædelig overraskelse fra Danmarks Jægerforbund, at der i
den pulje vi havde fået udbetalt tilskud fra,
var en del penge tilbage, fra projekter der
ikke var blevet gennemført i 2008.
Disse penge blev delt ud som ekstra tilskud til de projekter der var blevet gennemført i 2008, og derfor var Aaby Sogns Jagtforening blevet tildelt ekstra 101.962 kr.
som de håbede ville være med til at styrke
foreningen.
Nøgletal for byggeprojektet.
Budget
421.828 kr.
Afholdte udgifter pr. 18.01.09 412.732 kr.
(- dif. 9.096 til færdiggørelse).
Tilskud fra Jægerforbundet
57.387 kr.
Tilskud fra Spar Nord
30.000 kr.
Tilskud fra Bygge
og anlægsfonden
104.000 kr.
(endnu ikke udbetalt).
Ekstra tilskud
fra Jægerforbundet
101.962 kr.
Betales af foreningen
119.383 kr.
Desuden har foreningen fået udbetalt
10.000 kr. fra TUBORGS Grønne fond.
Kaj Johansen
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JAGT FORBI
Det var med stor sorg, at vi d. 1/12 2008
modtog beskeden om, at Carsten Nielsen
ikke længere var blandt os. Vi er mange der
hermed har mistet en god jagtkammerat.
Carsten har altid brændt for jagten og dens
mange facetter. Carsten har deltaget meget
aktivt i såvel selve jagtudførelsen som i foreningsarbejdet, hvor han har haft flere
poster. Vi er mange, som har haft meget stor
glæde af Carsten’s store viden og ikke
mindst hans evne til at give den videre. Og

hans viden bundede godt og grundigt i hans
mange ”ekspeditioner” og iagttagelser i
naturen, hvor han altid oplevede et eller
andet, som han gerne delte med os andre.
Det kan siges kort, Carsten har sat uudslettelige spor i mange ”Jægerliv” og han vil
være savnet, men aldrig glemt.
Vores tanker og medfølelse går til Jonna,
Helle, William og Jesper.
Æret være Carsten’s minde
Jagtkammerater

BESTYRELSEN OG UDVALG
Efter en veloverstået generalforsamling, har
bestyrelsen konstitueret sig på efterfølgende
møde. Der er ikke ændringer i forhold til sidste år (se bladet side 2).
Under udvalg blev Per Thomsens plads i
aktivitetsudvalget skiftet med Bent Bastholm. Ellers er udvalgene sammensat som

året før (se bladet side 4)
Håber vi kan få et godt forenings år, med
mange oplevelser samt godt kammeratskab.
Vi vil i bestyrelsen bestræbe os på det, og
håber på jeres opbakning til aktiviteterne.
På forhånd tak og knæk og bræk.

ÅRETS JAGTSTI KREDS 1
STED: HVORUP ØVELSETERRÆN
DATO: 19 APRIL TID: 10.00 – 15.00
Kom og deltag i en spændende og lærerig
dag med jagtgevær og venner.
Dagen foregår i det flotte terræn ved Lindholm Høje/øvelsesterræn, så også familien
kan være med rundt på ruten. Der er fra 7
til 9 poster med praktiske og teoretiske
opgaver som skal forsøgt løses. Der udleveres patroner, men anvender du kaliber 16,
bedes du selv medbringe 30 stk.

Der er pæne præmier til udlodning bland de
tilmeldte, og dagens vinder går videre til
Danmarksmesterskabet.
Vi fra Åby Sogns Jagtforening deltager
med en af posterne, og der kan købes
øl/vand samt pølser.
PS. JAGTTEGNSKURSISTER DELTAGER
GRATIS.
Vi glæder os til at se dig/jer
Bestyrelsen.

JAGTHORN
Mandag den 2. februar havde Bjarne
Rasmussen kaldt til kursus i jagthorn. Vi
var meget spændte på om der var interesse
for det, men det var der.
11 jægere var mødt med horn og godt
humør, så vi er i gang igen. Vi håber det kan
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ses og høres på de kommende jagter, måske
ikke i år, – men på sigt?
Vi øver os hver mandag her i foråret, så
kommer du forbi er du velkommen.
Tak til Bjarne som ville arbejde med os.
V.H. Hans

Følgende fonde har givet
økonomisk støtte til byggeriet af
jagtforeningens nye klubhus.
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JKF - ÅRSMØDE DEN 13 JANUAR 2009 BIRKELSE KRO
Dagsorden:
• 1. valg af dirigent
• 2. aflæggelse af formandens beretning
• 3. orientering om økonomi i JKF.
• 4. valg af formand (udgår)
• 5. valg af bestyrelse (udgår)
• 6. indstilling af op til 2 kandidater til
hovedbestyrelsen og suppleanter for disse
(udgår)
• 7. indkomne forslag
• 8. valg af 3 kandidater til repræsentantskabsmødet
• 9. eventuelt
Formanden, Carsten Winding, bød velkommen til alle, og glædede sig over at kredsformanden, Leif Bach samt hovedbestyrlse
medlem Martin Andersen kunne komme og
deltage.
Ad 1: Troels Hjort blev foreslået og valgt,
han gennemgik dagsorden samt lovliggjorde
årsmødet.
Ad 2: Carsten opdelte beretningen i punkterne:
*JKF
*Plan 2000
*Det grønne råd
JKF. Vores hjemmeside er godt besøgt, men
kom med ideer samt emner til samarbejde
om kurser – udflugter – naturdage – skydninger m/m.
Der er ønske om flere jægere til regulerings korpset, så er du interesseret og har
hund og tiden for dig er du velkommen.
Arbejdet i jægerforum er stadig i gang, der
er lidt problemer med at se hvilket skovdistrikt vi hører under, men det ser ud til at
blive Thy skovdistrikt
Vi holder fast i beslutningen om at have
tovholdere inden for: riffel – hund – flugtskydning – aktiviteter – hjortegruppen samt
jagt i kommunen.
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Plan 2000. Der kom ingen ansøgninger fra
vores område til habitatsområder. Det kan
have grund i at der ikke var berørte emner,
eller for lidt viden om emnet. Men er man i
tvivl eller uviden, kan der søges vejledning
samt oplysninger på miljøministeriets hjemmeside under Natur 2000.
Det grønne råd. Der har været arbejdet med
mange emner her der berører os meget, der
kan nævnes. Vandløb – bjørneklo bekæmpelse – driftplaner – grønt partnerskab –
Limfjorden – Nold Sø – miljø/grønt flag –
kommunale arealer til jagt m.m.
Der har væres arealer som kommunen
har solgt, hvor jagten var udlejet til foreninger eller konsortier, hvordan kommer vi i en
afværge dialog om brug og anvendelse med
jagt for øjet, inden salg.
Ang. Nold Sø så har denne i mange år
været ”losseplads” for udledning af spildevand samt affald, med surbund til følge. Vi
er interesseret i at dette ikke sker igen efter
en oprensning, så derfor er vi i dialog.
Herefter blev der lidt debat:
Bjarne Rasmussen som er koordinator for
jagthorn, ville gerne vide om der kunne
lånes hjælpere til arbejdet i pressede perioder, det mente Carsten nok kunne lade sig
gøre, man kan henvende sig.
Hans Peter Mølgård ville vide hvem der var
valgt ind i bestyrelsen for JKF. Dette ønske
blev efterkommet med en præsentation.
Hvordan kan man melde sig til regulerings korps? Carsten: henvend jer til mig.
Carsten vil også gerne komme og deltage
i foreningernes generalforsamling, hvis der
er interesse herfor
Ad. 3: Der er ikke en kasse i JKF, hvis der
bliver behov for tilskud til en aktivitet, kan
vi søge kredsen om støtte. Den økonomi der
skal dækkes til møder bliver i dag dækket af
Jægerforbundet.

Ad. 4: Der skal ikke ske valg af formand på
dette møde. Formanden er valgt for en periode på 4 år.
Ad. 5: Der skal ikke ske valg på dette møde,
da strukturen er sat sådan: den halve bestyrelse vælges for en 2 års periode og den
anden halvdel efter 4 år.
Ad. 6: Heller ikke her skal der være valg
denne gang.
Ad. 7: Der er ikke indkommet forslag.
Herefter blev ordet givet til Leif Bach.
Leif præsenterede sig og kunne oplyse at
han også var valgt for en 4 års periode. Den
nye kredsbestyrelse arbejder godt med krav
om samarbejde og ærlighed.
Der en valgt fagkoordinatorer, genvalg på
alle pladser med undtagelse af riffel: ny er
Per Henriksen.
Hvis man er interesseret i aktiviteter i
kredsen, se gå på hjemmesiden, her er der
alt opdateret.
Ang. agerhøneen, så er der stor fokus for
tiden. Den udleverede dvd skal gerne være
med til at skabe debat/interesse fra alle
partner i jagtanligender. Der er kræfter som
arbejder for en totalfredning af agerhøns,
hvis dette bliver gennemført vil det have
konsekvens for hunde arbejde og prøver, så
hører i noget ang. dette så vær på vagt.
Kredsmødet er i år sat til den: 28 februar
i Vejgårdhallen, husk tilmelding samt betaling samme dag. Der kan købes morgenmad,
men også frokost efter mødet, til en samlet
pris af; 235,00 kr.
Der er planer om en årlig aktivitetsdag i
kredsen. Der kommer snart et udspil fra
tovholdergruppen. Hvis det er muligt at nå
det, vil der komme information på kredsmødet.
Herefter fik Martin Andersen ordet.
Også Martin præsenterede sig og kunne

oplyse at det var jagtforeningerne i den gamle Dronninglund kommune, der gav ideen til
det samarbejde som er strukturen i JKF.
Udvalgsarbejdet i jægerforbundet går
godt, da det nu er fagfolk som er tovholdere.
Vedtægtudvalget vil gerne have meldinger
fra alle, hvis der er rettelser som i syntes
skal med. Evalueringen kommer ud til gennemsyn, inden repræsentantskabs mødet.
Det er nødvendigt at vi sidder med om bordet i det Grønne Råd samt Plan 2000, så vi
er der når der er jagtrelaterede emner til
debat.
Vi prøver også at få en ræpresentant valgt
ind i Friluftrådet, dette råd er ikke så venligt
stemt over for jægere.
Der er forslag frem om at forbyde ræve i
fangenskab, hvis det bliver vedtaget som det
ser ud nu, kan det være til skade for hundetræning(gravjagten) så vi arbejder for at få
en dispensation.
Der er sat en værgekampagne i gang for
nyjægere/nye jægere, det er en nødvendighed for at holde vores fremtid i bevægelse.
Der skal forhandles nye jagttider i 2010,
det er vigtigt at jagtforeninger samt JKF
kommer med ideer samt indspark. Vi skal
virkelig kæmpe for at beholde jagten, der er
mange grønne organisationer der modarbejder os.
Debat og ideer til emnerne, bredt formuleret:
• vi skal tilbyde medlemskab uden bladet
Jæger
• et års gratis medlemskab for nye medlemmer
• arbejde for flere skydebaner, da det er her
vi kan præge og skabe interesse for jagten
• invitere nyjægere på jagt i foreningerne
eller konsortiet
• gøre mere for at skabe ”ungdomsafdelinger”
• deltage i ”grønne arrangementer” naturdage, og på den måde være synlig i
nærområdet
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Spørgsmål: Hvem er det som indløser jagttegn men ikke melder sig ind i Jægerforbundet? Kan det oplyses?
Martin: Listen er at finde i Skov og Naturstyrelsen, og de har tavshedspligt.
Ad. 8: følgende blev foreslået og valgt:
1 Jesper Pallesen
2 Hans Brun
3 Jørgen Simonsen
Suppleanter:
1 Poul Pedersen
2 Søren Drustrup

I 2010 skal kreds 1 arrangere duelighedsprøve. Hvem kan være interesseret i at
være værter. Det kræver en hal/sal til ca.
100 personer. Der skal serviceres med kaffe
m/ samt salg af øl og vand, og dette kan give
indtægt til at dække omkostningerne.
Der prøves at starte et kursus i jagthorn,
i Åby Sogns Jagtforenings klubhus. Der er
infoaften den 2 februar samme sted, mød op
hvis har lyst og tid.
Aftenen sluttede med god snak over kaffen

På bestyrelsens vegne
Hans Brun

Ad. 9: Bjarne Rasmussen (jagthorn) oplyste
datoer for duelighedsprøver, se mere i
Jæger.

BUKKETRÆF
Foreningen vil gerne invitere dig samt din
(dine) nyskudte buk til træf i ”HYTTEN”.
TIDSPUNKT: 16. MAJ MELLEM KL. 08.00
OG 10.00.
Her vil der være frisk kaffe samt en let
anretning/måltid til at hygge sig over,
medens vi får de mange historier fra morgenens jagt.

Alle er meget velkommen også selv om du
ikke fik bukken denne morgen.
Der vil være præmie til den heldige eller
dygtige skytte, efter regler udmålt af bestyrelsen.
Velkommen Bestyrelsen

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 klub-
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bens indhold og emner.
Der er et indskud på 100,00 kr. og vi
betaler for kaffe m.m. efter forbrug. Et eventuelt overskud når året er omme, tilfalder
forenings 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.
Velkommen
Hans Brun
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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
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RIFFELSKYDNING 2009
Så er datoerne for vores riffelskydning i
2009 på plads. Vi har ændret lidt i programmet i forhold til det ” vi plejer”, men lidt
nyt/små justeringer skader vel ikke.
Vi har i år flere torsdags skydninger, og
vores lørdags skydninger er kun til kl.
14.00, da vi de sidste par år har kunnet se
en helt klar tendens til, at der fra kl. 14.00
til 16.00 var meget få skytter, som mødte op.
En anden lille justering er vores pokal

skydning. Det bliver i år lørdag, den 25.
april 2009, kl.12.00 til kl. 13.00. Vi håber,
at der møder en masse skytter op og skyder
- og at man bliver - så vi kan kåre en pokalmester sammen kl. 13.00.
Så mød op ny som gammel, tag din jagtkammerat med og få en hyggelig aften eller
lørdag på banen.
Vi skyder følgende dage:
Lørdag, den 28. marts
kl. 10.00-14.00
Torsdag, den 2. april
kl. 16.00-20.00
Torsdag, den 16. april
kl. 16.00-20.00
Lørdag, den 25. april
kl. 10.00-14.00
(Pokalskydning kl. 12.00-13.00)
Torsdag, den 30. april
kl. 16.00-20.00
Torsdag, den 14. maj
kl. 16.00-20.00
Lørdag, den 6. juni
kl. 10.00-14.00
(Svensker besøg)
Lørdag, den 15. august
kl. 10.00- 14.00
Vel mødt
Riffeludvalget

FLUGTSKYDNING / KOMMUNESKYDNING
Så er det atter jagttid på lerduer og jagten
begynder onsdag d. 1/4 kl. 19.00 på Gjøl
Flugtskydningsbane og i marts om lørdagen
fra kl. 13.00-16.00 på Moseby Flugtskydningsbane. Fra 2. april er der skydning i
Moseby fra kl. 18.00 til 21.00. Find skyde-

ren frem igen og kom ud og træn til den
kommende jagtsæson.
Kommuneskydning. Årets kommuneskydning afvikles lørdag den 6. juni fra kl. 13.00
– 16.00 på Gjøls skydebane
Bestyrelsen

FORENINGSAFTEN I ”HYTTEN”
Da vi har fået bygget den skønne hytte, skal
den selvfølgelig også bruges, derfor vil
bestyrelsen gerne at den har et åbent tilbud
minimum en gang om måneden til jer.
Vi prøver i starten med film og hygge, da
foreningen besidder næsten alle jagtfilm, vil
disse være i udvalg, men har du en god eller
sjov film fra jagt/natur, ja så kan den også
være velkommen.
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FØLGENE DATOER ER DER ÅBENT FRA
19.00 TIL ??
19. marts – 15. april – 7. maj – 18. juni.
Der bliver mulighed for at købe kaffe m.m.
Så nu er det op til dig om vi skal have liv i
”HYTTEN”
Velkommen bestyrelsen
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REDAKTØRENS HJØRNE
Her ved starten af et nyt jagtår/foreningsår,
vil jeg gerne takke for det forgangne år,
samt jeres støtte til bestyrelsen på generalforsamlingen, og dermed også en støtte til
udvalgsarbejdet. Det er til tider lidt svært at
se i krystalkuglen hvad der interesse for i
foreningsregi, man kan nogle gange syntes
at vi gør det samme år efter år, men på den
anden side, hvis der er interesse og fint
fremmøde, ja så er det vel det!
Men jeg syntes at der er fin med interesse for den nye hytte vi har fået, og de muligheder det giver, og vi har lyttet alt det vi kan
til jeres ønsker og ideer, men måske er
hukommelsen lidt svag, men så må i ruske
i os igen.
Se aktivitetskalenderen.
Vi har et godt og forhåbentlig lunt forår
foran os, så vi kan få det sidste arbejde med
området planeret og beplantet, så alt er
klart til en god og hyggelig indvielsesfest.
Et af mit virkeområde her i bestyrelsen er
jo at få sat det LOKALBLAD, som du nu sidder med, og det er til tider en ”tung” sag at
finde nyt til, mange af jer er flinke til at
komme med artikler, samt ideer så det lykkes jo så igen. Men et af vores store fællesopgave er at få en fornuftig økonomi i at
udgive det, og som i ved har jeg talt for at
lade det udkomme færre gange om året,
måske 2 gange, men det har der ikke været

ønske om fra jer, så derfor holder vi de samme terminer.
Vi har prøvet at finde flere lokale annoncører, og det er da også lykkedes for os, og
vi arbejder stadig for at finde nye, men alligevel har bestyrelsen set sig nødsaget til at
hæve prisen for annoncerne. Som det er alle
bekendt er porto og meget andet steget, og
vores priser har stået i stampe i rigtig mange år.
Her vil jeg gerne opfordre alle til at støtte
vore annoncører, når det er muligt og gerne
gøre opmærksom på jeres tilknytning i foreningen, så også vore sponsorer kan se noget
effekt af deres annonce.
Har i emner til nye annoncører, ja så henvend jer til bestyrelsen eller vores kasserer
(Lars Sloth) så vil vi straks få det sat i værk.
Husk også at gå på vores hjemmeside, her
er alle annoncører linket op med deres egen
hjemmeside med de aktuelle tilbud de kan
tilbyde.
Samtidig kan du også tjekke om der er
noget fra ”os” der ikke kom med her i bladet. Hjemmesiden er lettere og hurtigere at
bringe informationer ud til jer.
Håber at finde forståelse fra alle til vores
små problemer/udfordringer, så vi kan få
en god fremtid for vores forening.
V.H.
Hans Brun

MÆRKEDAGE O.S.V.
I forbindelse med mærkedage eller når en af
vore jagtkammerater ikke er mere, er det
tidligere bestemt, at vi fra bestyrelsen ikke
nævner det specielt her i bladet eller andre
steder. Det skyldes ene og alene, at vi ikke
altid får besked og dermed er der stor risiko
for at nogle bliver glemt. Vi vil derfor henstille til, at når i som medlemmer har en
kammerat som skal lykønskes eller des-
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værre ikke er mere, henvender jer til bestyrelsen, så det kan komme med i bladet på
Medlemsnyt (side som hermed oprettes).
Det er ikke for at lægge ansvaret fra os, men
det er sket gang på gang, at vi får informationen på bagkanten, så hermed en opfordring til at vi kan hjælpe hindanden med at
huske vores jagtkammerater.
Bestyrelsen

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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FLUGTSKYDNING- OG JAGTKURSUS
2 DAGE PÅ SKYDEBANEN
Lørdag den 23. maj kl. 1000 til 1500.
Lørdag den 22. august kl. 1000 til 1600.
Kurset er FORTRINSVIS for uøvede skytter/
nyjægere. Kursus dagene afholdes på Gjøls
skydebane: Drøvten 198.
Hvordan gik din forrige sæson? Meget vildt
– gode muligheder, men lidt vildt med hjem?
FÅ HJÆLP TIL AT RAMME BEDRE.
FØRSTE KURSUSDAG:
• SKYDESTILLING
• GEVÆRETS PASNING/HVORDAN
SKULDER DU
• SVING/FORANHOLD
• JAGTETIK/MORAL
ER DET DEN OPTIMALE JAGTAMMUNITION DU ANVENDER I DIT GEVÆR? VI GIR
DIG MULIGHED FOR AT TESTE ALTENATIVE PATRONER.
VI GENNEMGÅR SIKKERHED PÅ JAGT –
DRIVJAGT – FÆLLESJAGT

DER ER UDDANNEDE SKYDEINSTRUKTØR SAMT HJÆLPERE PÅ ALLE POSTER.
ANDEN KURSUSDAG:
• TEOREDISK OG PRAKTISK OPSÆTNING
AF LOKKERE SAMT SKJUL TIL GÅSE OG
DUEJAGT.
• AFFANGNING AF KANIN OG DUE
• BRÆKNING SAMT FLÅNING AF DÅVILDT
• PARTERING SAMT ANVENDELSE AF
VILDET
• GRILL OG SPISNING AF VILDT
Pris for begge kursusdage: 200,00 kr.
TILMELDING SENEST 14 DAGE FØR KURSUSSTART TIL: Jørgen Simonsen 22 42 04
05 eller Hans Brun 24 47 40 85
KURSET ER SAMARBEJDE MELLEM GJØL
OG ÅBY SOGNS JAGTFORENINGER.

TROFÆ- OG BYTTEAFTEN
Trofæ- og bytteaften samt aften med
Jægeren og Lystfiskeren.
Så prøver vi at udvide vores traditionsaften,
og har inviteret Morten fra Jægeren og Lystfiskeren til at komme og være med denne
aften, med nogle gode sager samt tilbud.
Find de ting og sager frem som der står
og samler støv på gemmerne, det kan jo
være at andre kan bruge det og omvendt så
er der basis for lidt handel og bytteri.
Det er også denne aften du kan vise dine
trofæer frem og være lidt stolt af dem, samt
måske gi’ en historie fra jagterne.
Og så, som nævnt så vil Morten have nog-
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le gode sager med fra sin butik, så der også
her kan handles lidt. Og han er selvfølgelig
klar til at hjælpe, hvis du et behov/udfordring med udstyr.
DATO: 26 MARTS
STED: ”HYTTEN”
KL: 1900
Vi har selvfølgelig kaffe m.m. klar samt lidt
drikkevarer, så du skal kun hanke op i grej
og dig selv og møde op.
VELKOMMEN
AKTIVITETSUDVALGET

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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VÅBEN OG GREJAFTEN HOS AALBORG JAGT
VÅBEN OG GREJAFTEN HOS AALBORG
JAGT DEN 22. APRIL KL 19 TIL 21
Nu står bukkejagten for døren og i samarbejde med Aalborg Jagt holder vi en aften
hvor du kan tage dit våben med og få det
efterset inden jagten starter. I samme
ombæring har vi indskydning på banen i
Hvorup lørdag den 25. april. Der vil blive
mulighed for en gennemgang af dit våben,
så som baser, kikkert, fritliggende pibe og
meget andet. Når det er efterset er det tid til

at få det hele efterprøvet på skydebanen.
Der vil også være mulighed for et godt
køb hvis du mangler noget til jagten, og Aalborg Jagt vil afholde et lille lotteri med nogle gode gevinster.
Når vi har fået våbnene gennemgået og
købt det vi mangler, har vi arrangeret vand,
kaffe og en bid brød for en flad 20er.
Så mød op og støt vore sponsorer, så de
støtter os.
Bestyrelsen

SVENSKERBESØG FRA HÄRRYDA
Årets svensker weekend er sat til den 5.-6.
og 7. juni 2009. Her vil vi modtage vore venner til en hygge og konkurrence weekend,
og du skal ikke snyde dig selv for denne
oplevelse.SÅ: KRYDS I KALENDEREN NU.
Vi vil i år lade samlingen foregå i ”HYTTEN”
så vi også får den vist frem til svenskerne.
Vi gør det som vanligt med skydning på
riffelbanen om lørdagen og ”duerne” om
søndagen.

Lørdag aften er der råhygge med mad og
snak, og her skal vi gerne være så mange
som muligt til at bakke op om besøget.
Når vi har fået et program med tider m.m.
klar kommer det på vores hjemmeside,
samt i næste LOKALBLAD.
Snyd ikke dig selv for denne weekend, det
bliver spændende og hyggeligt.
Velkommen bestyrelsen.

Vær på forkant – tilmeld dig SMS service – gratis
Vi tilbyder vores medlemmer en automatisk SMS-service. Selv om du har læst
om et arrangement i ”Lokalbladet”, vil vi have mulighed for at sende en SMS til
din mobil, det koster 1 kr. at modtage, det kunne f.eks. være ” husk nu lige på
der er filmaften på torsdag” e.lign.
Benyt dig af denne enestående service - det er gratis – og det tager kun 30
sekunder at blive oprettet og du vil være den første til at få beskeder.
TILMELDING
Sådan tilmelder du dig:
Send en SMS med beskeden: ” info aabyjagt tilmeld ” - sendes til nummer 1231
AFMELDING
Sådan afmelder du dig:
Send en SMS med beskeden: ” info aabyjagt afmeld ” - sendes til nummer 1231
Du kan læse mere om firmaet der står bag denne luksus på: http://www.mobitech.dk

Venlig hilsen bestyrelsesmedlem Jesper Thomsen
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BESØG PÅ RAVNHOLT GODS, FYN
Søndag den 1. februar tog Tobias og jeg den
lange vej for at besøge skytten på Ravnholt
Gods, Peter Andreasen. Han skulle vise os
rundt på godsets jorder og fortælle om skyttelivet. Godset består at hovedgodset Ravnholt og Lykkesholm Slot. Til godset hører
2.600 ha hvoraf ca. 50% er skov.
Vi ankom kl. 9.30 og tog straks ud på en
rundtur, hvor vi blot havde kørt 5 minutter
før der vandrede 6 flotte dåhjorte over grusvejen foran bilen, hvilket syn. Vi kunne se
dem gennem skoven og ud på den tilstødende mark, det var et flot syn. Stambesætningen på godset er ca. 350 stk. dåvildt og
der afskydes ca. 100 stk. pr. år, nogle få store hjorte i medaljeklassen og resten på drivjagter. Råvildtet på godset har de seneste
år været på tilbagegang som på hele fyn,
men Peter kunne oplyse at hos dem var der
fremgang, og i løbet af et par år ville de igen
skyde råvildt på deres jagter.
Vi tog med Peter ud for at fodre fasaner
og fik at vide hvorfor der blev fodret omkring
nogle mindre volierer. Når man kom et par
måneder frem blev voliererne åbnet og fasa-

nerne blev indfanget og sat i løbegårde
hvorfra der blev indsamlet æg til udrugning.
Der bliver udsat 7.500 fasaner og 2.500
ænder i de omkringliggende søer. I skyttearbejdet indgår også regulering af ræve, og
medens vi var der begyndte der at sne og
Peter fortalte at let sne var det bedste at jage
ræv i, så var det bare at følge sporerne, for
at finde ud af hvilke grave de var i. Tobias
fik tilbud at komme derover i starten af
sommerferien og hjælpe til med udsætningen af fasanerne, så vi får se om ikke han
kommer af sted.
Vi kørte også til Lykkesholm Slot og fik
der fortalt lidt om brugen af slottet. Det blev
fortrinsvis brugt til udlejning til kurser og
fester. Jagtarrangementer og indkvartering
foregår altid på slottet og ikke på godset.
Vi fik os en god snak og et godt indblik i
livet som skytte og da Tobias skulle lave et
skoleprojekt omkring hvad man kunne tænke sig at blive, tog vi en del billeder og video
af turen.
Jægerhilsen
Per N.B. Thomsen

31

RØGEGÅRD 2009
Selv om der ikke var den store tilslutning til
den årlige weekend tur til Røgegård jagtfarm i år. Vi havde desværre 2 sygdoms
afbud, men jeg håber de er med næste år, så
weekenden turen blev lavet om til en én
dags tur.
Traditionen tro blev der udlovet lodder,
hvor gevinsten var en dåkalv, den heldige
vinder i år blev Kim Marinus.
Vi mødte op til morgenmad på Røgegård
lørdag den 24. januar for at skyde det vi
havde ønsket, de 3 fremmødte var Kim
Marinus, Torben Kondrup (første stykke
vildt med riffel) og Jesper Thomsen.
Efter morgen maden gik vi ud i terrænet,
vi gik og gik, men uden held, efter flere km.
traven gik vi til frokost (sild og gule ærter –

herligt), hvorefter vi igen gik ud i terrænet,
men igen uden held, men så 20 min før lukketid fik vi alle 3 chancen som vi udnyttede
fuldt ud, vi skød hver 1 kronkalv, alle 3 blev
leveret med 3 flotte skud.
Dagen var perfekt, ingen vind, 5° varme,
men ganske vist lidt tåget. Vi var alle 3 enige om at det var en af de bedre jagt oplevelser.
Vi siger mange tak til skytteeleven Sonny
som gik med os ud i terrænet, han var helt
sikker med til at vi havde en god dag – tak
for det. ”nogle gange går det bedre når chefen ikke selv er med”
Jæger hilsen
Jesper Thomsen

Torben Kondrup.

Jesper Thomsen
(med hvid kronkalv)

Kim Marinus.
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- Et DANSK kvalitetsfoder!

UNIQ hundefoder er:
- ingen kød- og benmel
- ingen soyaprotein
- ingen GMO
- ingen farve- og smagsstoffer

2 x 12kg

BASIC
kr. 493,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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AKTIVITETSKALENDER
Marts:
1. marts
2. marts
5. marts
8. marts
9. marts
15. marts
16. marts
19. marts
19. marts
22. marts
23. marts
26. marts
28. marts
29. marts
30. marts
April:

Hundetræning
Jagthorn kursus
Seniorklub
Hundetræning
Jagthorn kursus
Hundetræning
Jagthorn kursus
Forenings aften
Seniorklub
Hundetræning
Jagthorn kursus
Trofæ og bytteaften
Riffelskydning (10.00 - 14.00)
Hundetræning
Jagthorn kursus

Sandmosevej 58, Ryå, kl. 09.00
Hytten kl. 19.00
Hytten kl. 09.00
Sandmosevej 58, Ryå, kl. 09.00
Hytten kl. 19.00
Sandmosevej 58, Ryå, kl. 09.00
Hytten kl. 19.00
Hytten kl. 19.00
Hytten kl. 09.00
Sandmosevej 58, Ryå, kl. 09.00
Hytten kl. 19.00
Hytten, (se artikel i næste blad)
Militærets skydebaner, Lindholm
Sandmosevej 58, Ryå, kl. 09.00
Hytten kl. 19.00

2. april
2. april
15. april
16. april
16. april
19. april
22. april

Seniorklub
Riffelskydning (16.00 - 20.00)
Foreningsaften
Riffelskydning (16.00 - 20.00)
Seniorklub
Jagtsti 2009
Våben og Grej aften

Hytten kl. 09.00
Militærets skydebaner
Hytten kl. 19.00
Militærets skydebaner
Hytten kl. 09.00

25. april

Riffelskydning (10.00 - 14.00)

30. april
30. april
Maj:
7. maj
14. maj
14. maj
16. maj
21. maj
23. maj

Riffelskydning (16.00 - 20.00)
Seniorklub

Militærets skydebaner - Pokalskydning
(mellem 12.00 - 13.00 er det kun for
medlemmer)
Militærets skydebaner
Hytten kl. 09.00

28 maj
Juni:
5. - 6. - 7. juni
6. juni
6. juni
11. juni
18. Juni
25. juni

Ålborg Jagt, Hobrovej

Foreningsaften
Hytten kl. 19.00
Seniorklub
Hytten kl. 09.00
Riffelskydning (16.00 - 20.00)
Militærets skydebaner
Bukketræf
Hytten kl. 08.00 - 10.00
Indvielsesfest
Hytten
Flugtskydnings kursus for ung & ny Gjøl
jæger
Seniorklub
Hytten kl. 09.00
Svenskerbesøg
Riffelskydning (10.00 - 14.00)
Kommuneskydning (13.00 - 16.00)
Seniorklub
Foreningsaften
Seniorklub

Hytten m.fl.
Militærets skydebaner - (Svenskerbesøg)
Gjøl skydebane
Hytten kl. 09.00
Hytten kl. 19.00
Hytten kl. 09.00

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

