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Efteråret starter hos Jægeren og Lystfiskeren
Deerhunter Lady
Rigtig lækkert fritidssæt til pigerne.
100% vandtæt, vindtæt
og åndbart.
Perfekt til
bl.a. jagt og
hundetræning.
Før kr. 1.995,-

Nu…………999,Chiruca Pointer
En af de aller bedste
støvler på markedet.
100% vandtæt
m/Goretex. Slidstærk og
fantastisk pasform.

Kun……..999,-

Härkila sweater
Lækker sweater m/Gore
windstopper.
Før 1.499,-

Deerhunter jagtsæt

Nu……..999,-

Vandtæt, vindtæt og åndbart.
Læderforstærkning på lårene.
Før 3.299,-

Nu kun……1499,-

Maren Turis Gade 6, 9000 Aalborg. 98139400
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FORMANDENS BERETNING AUGUST 2008
Så blev det tid at skrive beretning for
tiden der er gået. Sommeren er over
os, ferien er overstået og vi tager
snart hul på en ny sæson, og venter
spændt på at se hvad den byder.
Riffelskydningen er blevet flittigt
besøgt, og vejret har artet sig fra den
gode side, når vi har været på banerne. Der er mange der har trænet flittigt, og man har set fra gang til gang
at det har givet pote.
Hundetræningen har ligeledes været
et stort aktiv i foreningen. Der har
været fuld fart over feltet siden starten først på året. Der står snart en
prøve for døren, og det bliver spændende at se hvordan det spænder an.
Hytten er kommet flot op at stå, og
takket været de frivilliges slid og
slæb, er vi langt med projektet. Vi
havde rejsegilde den 1. august, og det
ser virkelig flot ud.
Svenskerbesøget var igen i år en
stor succes. Vi konkurrerede med vor

svenske venner i både riffelskydning,
flugtskydning og jagtsti.
Vor tur til Sverige står netop for
døren, så der kommer et indlæg
næste gang.
Jeg vil endnu engang sige en stor
tak til alle de frivillige som har 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. Sverigesturen er for
alle, men vi er desværre kun 7 der
skal af sted, men der er plads til
mange flere.
Knæk og bræk
Formanden

ARRANGEMENT HOS AALBORG JAGT
Onsdag den 17. september fra kl.
19.00 - 22.00 holdes der åbent
værksted hos Aalborg Jagt, i samme
forbindelse holder butikken åben så
der kan sikkert også laves en god
handel. Du kan tage din riffel eller dit
haglgevær med og få det efterset på
værkstedet. Senere serveres der kaffe m.m. Pris for arrangementet er kr.
25. Tilmeldingen sker til Hans, tlf. 98
24 13 06 eller Per, tlf. 98 24 03 04.
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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
5

FILM OG HYGGEAFTEN
Aktivitetsudvalget vil gerne afprøve
husets muligheder og jeres vilje.
ONSDAG DEN 22. OKTOBER KL.
19.00 I ”HYTTEN”.

har måske lyst til at berette om en
spændende jagttur, eller ?
Mød op og deltag i en hyggeaften, vi
har kaffe på kanden og sikkert også
lidt til maven.

Her vil der være mulighed for at se
jagtfilm eller billeder fra jagter. Du

Velkommen
Aktivitetsudvalget

ÅRETS HUNDETRÆNING
Som i kunne læse i sidste nummer af
LOKALBLADET, så havde vi et godt
forår med hundetræning.
Mange af os forsatte træningen på
Gjøl sammen med deres jagtforening,
og efter afslutning med prøver, blev
de vindene hunde i tre klasser udtaget prøver i Dorf.
I klassen UNGHUNDE fik Aaby
Sogns Jagtforening udtaget: Kaj
Haugård samt Birger Sørensen med
deres hunde, og i ÅBEN KLASSE blev
Henrik Madsen samt Kaj Johansen
udtaget med deres hunde. Desværre
kunne der ikke tilmeldes hunde i
VETERAN, men det kan der sikkert
næste år.

Prøven foregik den 2. august og
alle var meget tæt på en topplacering,
men det er en svær og krævende
prøve, med svært terræn, og dagen
skal være den rigtige for fører og
hund. Men det er skønt at se hundearbejdet slutte så godt. Det giver lyst
til at prøve nye hold i næste sæson
igen.
Nu er der først en forhåbentlig
spændende og vildtrig jagtsæson for
os, hvor hundene kan få prøvet deres
evner på varmt og nyskudt vildt.
Knæk og Bræk derude på den fri
bane.
God sæson
Hundeudvalget

ÅRSKORT TIL TRÆKJAGT I HELLEDIE ENGENE
Hvis du ikke har købt dit kort til
”engene” endnu, ja så har vi måske
nogle fri.
Der kan opleves god jagt på gæs og
ænder, samt på ”høje” dage godt
duetræk.
Der er sat skilte med vores navn
(aasj) op på stykkerne, men er du i
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tvivl så kontakt: Bent Bastholm eller
Kim Bastholm, så vil de fremvise
stykkerne.
Køb af kort skal ske hos vor kasser: Lars Sloth 98279060.
Knæk og Bræk
Jagtudvalget

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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SENIORKLUB
Når vi har indviet vores nye klubhus
skal det bruges (meget) og derfor
kunne jeg tænke mig, at vi oprettede
en seniorklub i foreningen.
Der kunne laves 1-2 for/eftermiddage om måneden hvor vi, der nu var
interesseret, kunne lave forskellige
aktiviteter, så som se en film, spille
kort/dart, slå græsset om hytten,

tage på udflugt, spise en god frokost
o.s.v. kun fantasien sætter grænser.
Der indkaldes til stiftende klubmøde i HYTTEN fredag den 19. september kl. 16.00.
Med venlig hilsen
Peter Rasmussen

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER
Henrik Christensen
Rømersvej 18
9700 Brønderslev

Erik Christensen
Søndersig 64, Hallund
9700 Brønderslev

Fritz Thomsen
Rømersvej 17
9700 Brønderslev

Lars Jensen
Fristrupvej 54
9440 Aabybro

Velkommen
Bestyrelsen

KOMMUNESKYDNING
I år blev det første år, hvor kommuneskydningen blev afviklet i regi af
Jammerbugt Kommune.
Skydningen foregik på Moseby
Skydebane, hvor flere hold og individuelle skytter var mødt op. Vi deltog
med et hold og et par individuelle
skytter. Vi løb ikke med nogle præmier, men var tæt på individuelt, da

Henrik Christensen var med i omskydningen.
Vi prøver igen næste år, så vær
vaks, og kom med ud og slå et par
timer ”ihjel”. Gjøl vandt stærkt efterfulgt af Moseby på 2. pladsen og
Haverslev på 3. pladsen.
Bestyrelsen

www.aaby-jagt.dk
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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!
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SVAMPETUR TIL HAMMER BAKKER
Søndag den 21. september 2008 kl.
11.00 - en rigtig hyggelig skovtur
med familien!
Til de som aldrig har deltaget, kan jeg
kun anbefale denne tur, vi indsamler
svampe efter bedste evne og derefter
hygger vi med grillmad.
Har du og din familie - venner
m.m. lyst til at deltage, så tilmeld dig
inden den 17. september til Jesper
Thomsen 98384331 / 23451216 /
jesper-thomsen@privat.dk

Vejbeskrivelse:
Kommer
I fra Hjørring eller
Aalborg
siden, såkurv,
følg:
Medbring
evt.:
Kniv,

bord og
stole, ekstra øl, vand, vin samt service.
Aaby medbringer: Grillmad, salat og
brød, 1 øl eller vand, og godt humør
(resten har du selv med)

Kommer I fra Frederikshavn så følg:

Pris: Ledsager, familie og venner kr.
40,- og børn kr. 20,-.
Vejbeskrivelse:
Kommer I fra Hjørring eller
Aalborg siden, så følg: Hovedvej 190. Når I kommer til Sulsted by drejes mod Grinsted og
Hammer Bakker. Drej til højre
mod Hammer Kirke. Forsæt forbi kirken, til I kommer til Ppladsen, hvor vejen fra Sulsted
Kirke og Hammer Kirke mødes.
Kommer I fra Frederikshavn
Medbring evt.:
så følg: Motorvejen og drej fra
Aaby medbringer

Pris:

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

11

REJSEGILDE
Endelig kom vi så langt, at dagen for
rejsegilde oprandt. Fredag den 1.
august var sat til at være den dag vor
vi ville fremvise huset.

Vejret var fint og der kom rigtig
mange af vores medlemmer med
koner og børn, ca. 65 var med til
festen. Tak skal i have.
Bjarne Rasmussen var som sædvanlig klar med jagthornet, og det
lyder som vanligt godt, og sætter den
rette stemning.
Efter velkomst af formanden, kunne Kaj give information om projekt
forløbet, samt det videre arbejde.
Herefter blev der skudt (med luftgevær) til måls efter en vandflaske
under kransen samt balloner, og da
flasken var tømt, var der pølser samt
diverse drikkevarer, og en god hyggesnak om huset – muligheder samt
fremtiden.
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Bestyrelsen vil gerne TAKKE de
mange som har formået at stille op i
sommervarmen, for at arbejde (der
har været konkurrence med strandvejr), det har gået over al forventning,
tilpas med hænder samt et godt
humør. Det har heller ikke været
muligt uden det store forarbejde som
Kaj har udført, altid et par arbejdsdage fremme i klargøring og altid styr
på materialer samt hvad der skulle
være klar inden det næste træk.
Der er stadigt meget arbejde at
udfører inden vi kan indvie huset rigtigt, men det når vi også inden året er
omme. Som i kan se i aktivitets
kalenderen samt i bladet, ja så har vi
taget huset i brug her i september,
men det bliver jo så en udfordring for
arbejdsholdene at nå det.
Nu skal du ikke glemme at besøge
vores hytte når chancen byder sig,
har du emner til aktiviteter så kom
endelig frem med dem, det er de
mange tanker der sætter tingene i
værk, og samtidigt skal vi også tjene
penge til driften samt vedligehold og
så videre. Håber fremtiden vil vise at
det var den rigtige beslutning vi tog
den vinteraften på generalforsamlingen. Bestyrelsen vil i samarbejde med
jer gøre hvad der er muligt for at det
lykkes.
Men som sagt er der meget arbejde
der mangler endnu, så vi ses jo til
dette og kan inspirere til samarbejde.
På bestyrelse og
byggeudvalgets vegne
Hans Brun

Klar til skud.

Hygge på terassen.

Bjarne gi’r et nummer.

Snak mellem venner.
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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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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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DET BLEV DER SAGT VED REJSEGILDET

Ved rejsegildet her i dag, markerer vi
en milepæl i foreningens bestræbelser
for at få sit eget klubhus.
Det startede med godkendelsen af
projektet på generalforsamlingen, og
efterfølgende blev der søgt om tilskud
fra forskellige fonde. Finansieringen af
byggeomkostningerne på 422.000 kr.
blev fremskaffet ved at vi blev bevilget
tilsammen 192.000 kr. fra Spar Nord
fonden, Jagtfonden og Lokale og
Anlægsfonden, det resterende beløb
på 230.000 kr. tages 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 byggeansøgning til Teknisk forvaltning.
Udstykningen skulle herefter i gennem en høringsfase og offentliggøres
med de indsigelsesfrister der er herfor, så der blev lidt ventetid til vi kunne komme i gang med selve byggeriet.
I april fik vi 1000 træer og der blev
klippet 2000 pilestiklinger. Der blev
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indkaldt plantehold til at få sat planterne i jorden hele vejen rundt om
grunden. 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.
Den 21. maj fik vi så byggetilladelsen og vi kunne endelig komme i gang
med opstilling af hytten. Da der var
leveringstid på levering af hytten,
startede vi med opstilling af depot og
redskabshuset, således det kunne
bruges under byggeriet.
Torsdag 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.
Ved rejsegildet her i dag kan i selv
se hvor langt vi er kommet, idet huset
nu er lukket med undertag, vinduer
og døre, det er gået hurtigere end jeg
havde turdet håbe på, og når jeg ser
på det der mangler, til vi er færdige, så
skal vi nok nå det inden for tidsfristen, som er i år 2008.
Til slut vi jeg gerne, at vi udbringer
en skål for byggeriet med håb om der
bliver masser af aktivitet og et samlingssted for foreningen fremover.
Byggeriet og foreningen længe leve: 3
dubler og et stort BOOOM
Kaj

17

AABY SOGNS JAGTFORENING ER PÅ FORKANT

SMS Service
Vidste du at foreningen kan tilbyde
dig hurtige informationer via SMS???
Læs hvordan du tilmelder dig denne
service på vores egen hjemmeside.
http://www.aaby-jagt.dk/
Kender du vores
egen hjemmeside?
Siden vil altid være opdateret med
aktiviteter, jagt-relevante links,
”lokalbladet”, køb / salg, foredrag og
meget andet.
Du kan du få skrevet din egen jagthistorie og lagt billeder ind, som
andre i foreningen kan få glæde af.
http://www.aaby-jagt.dk/

Ny hjemmeside
Som det sidst nye, er der nu lavet en
fælles hjemmeside, hvor alle jagtforeninger i Jammerbugt kommune kan
tilmelde sig.
Her kan du hente informationer om
kurser – skydninger – hundetræning
formænds og forenings adresser
m.m.
http://www.jammerbugt-jagt.dk/
Vær med til at gøre foreningen
attraktiv – benyt dig af vores tilbud
Venlig hilsen
Webmaster - Jesper Thomsen
Jesper-thomsen@privat.dk

BRUGTE EFFEKTER TIL HYTTEN
Når vi kommer så langt med byggeriet at der skal indrettes, kan vi godt
bruge brugte ting og sager som i
måske har stående.
EMNER:
KØKKENBORDE/VASKE,
BORDE OG STOLE, KØKKENSKABE,
SERVICE OG BESTIK, TOILET OG
VASKE, BRÆNDEOVN - ELLER?
Vi vil også gerne modtage emner til
udsmykning af vægge (trofæer m.m.)
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Har du pokaler eller plaketter eller
jagtjournaler som du mener skal stå
i vores pokalskab, ja så hører vi gerne fra dig.
Henvend dig til: Kaj Johansen eller
Jan Christensen eller en anden fra
bestyrelsen.
På forhånd tak
Bestyrelsen

- Et DANSK kvalitetsfoder!

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

2 x 12kg

BASIC
kr. 430,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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SVENSKERBESØGET
Fredag den 6. juni ankom 15 venner
fra Härryda Jagtlag, for at holde
weekend sammen med os fra Aaby
Sogns Jagtforening.
I år havde vi arrangeret indkvartering i svømmehallen, og der kunne vi
også tilberede mad.
Vejret var som i nok husker, det
skønneste sommervejr, så det tegnede til at kunne blive en rar weekend.
Efter morgenparolen lørdag var
der afgang til banerne i Hvorup. Her
var der rigget en mini jagtsti op, med
afstands bedømmelser – teori spørgsmål samt en mini elgbane (lånt ved
jægerforbundet) som både vi og svenskerne skulle gennem, inden der
måtte skydes på forskellige mål samt
på forskellig afstand. Det var en ny

Hygge ved spisningen lørdag aften.
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måde at konkurere på, og alle syntes
det var spændende.
Om aftenen var grillen varm og
kød med garniture bekom alle som
det skulle, og nok en gang var i flinke til at møde op for at deltage, det er
noget svenskerne syntes om, TAK
SKAL I HAVE, så da den værste sult
var sat, kunne formanden udbringe
leve og gaver til de dygtige skytter.
Herefter en varm og hyggelig aften til
afbenyttelse.
Næste morgen blev svenskerne
vækket af Aaby blæserne med sprøde
toner, og efter morgenkaffen, var der
afgang til banerne på Gjøl.
Her var der som vanligt godt gang
i banerne, og konkurrence på duerne, den nye trap bane var også godt

besøgt hele dagen. Efter frokost var
der præmier til de ”heldige” og vi
kunne lige med nød og næbbe beholde pokalen, for bedste skytter.
Vi kunne summe videre og herefter
afgang til hallen, for at pakke og sige
tak for denne gang.
Svenskerne gav udtryk for en god
og hyggelig weekend, og håbede på
gensyn af mange af os til august.
Tak til de mange som var med til at
sætte en god weekend. Vi gør det om
næste år, måske på egen grund og
hytte.
Jægerhilsener
Bestyrelsen

God øl som præmie.
Klar på trapbanen.

Næsten slut på besøget.
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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

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

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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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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BILLEDER FRA BYGGERIET AF HYTTEN

Øverst: Så gik starten endelig. Nederst: Travlhed på byggepladsen.
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BILLEDER FRA BYGGERIET AF HYTTEN

Øverst: Byggemøde. Nederst: Peter knytter en kornkrans.
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AKTIVITETSKALENDER
SEPTEMBER
1. september

Ande/gåse/duejagt (kortløsere) Helledie engene

17. september

Besøg i Aalborg Jagt kl. 19.00

Hobrovej 418

19. september

Stiftende møde i
Senior klubben kl. 16.00

”Hytten”

Svampe/familietur

Hammer Bakker

Film/hyggeaften kl. 19.00

”Hytten”

21. september
OKTOBER
22. oktober

HUSK KORT TIL TRÆKJAGT
(KØBES HOS KASSEREN)

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@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

