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FORMANDENS BERETNING JUNI 2010
SÅ kom det da endeligt, det længe ventede forår. Efter den lange og kolde/
smukke vinter har mange nok set frem
til denne tid, med arbejde i haven og ud
at se på bukkearealet. For han er jo nok
på denne tid set an, og i drømmen
skudt. Når jeg ser på deltagerantallet på
skydebanen, samt de skud som er afgivet, ja så bliver det svært at være buk,
men de mange øvelses skud og træning
af skydestilling giver forhåbentlig et
bedre resultat med færre anskydninger,
og det er jo det det hele går ud på for os
ansvarbeviste jægere. Men husk alligevel telefonnummer til en schweisshund/mand hvis uheldet skulle indtræffe for dig. KNÆK OG BRÆK.
JÆGERFORBUNDET
har
afholdt
kredsmøder. I vores kreds blev der valgt
nyt medlem til hovedbestyrelsen. Kredsens formand Leif Bach stillede op mod
Martin Andersen, og valget gik til Leif
Bach. Bestyrelsen lykønsker Leif med
valget og håber vi får en god mand på
posten. Til ny formand til kredsen var
Per Henriksen foreslået, og han blev
valgt. Også et tillykke til Per, håber vi
også kan få et godt samarbejde her.
Den nye jagtlov lader vente på sig, den
ligger stadig til godkendelse hos ministeren, men som i måske har hørt eller
læst på Jægers hjemmeside så har der
været store problemer med jagttider,
men vi håber da alle på at der bliver
enighed så vi kan få en jagtlov som ikke
skader jæger og vildtet.
J.K.F. Har ligget lidt stille med mødeaktivitet, med grund i kredsmødet samt
der ikke har været noget nyt fra Det
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Grønne Råd, men der er indkaldt til nyt
møde først i maj.
JAGT er jo det vi alle gerne vil udøve
når vi har tid m/m, og her på tærskelen
til en ny sæson er det en glæde for os,
at vi kan præsentere jer for et nyt jagtstykke som foreningen har lejet, det er
for mig at se et stykke med muligheder
i, hvis du er til trækjagt på ænder og
gæs. Se artiklen her i bladet.
Ellers vil jeg håbe vi alle får de muligheder for god og spændende jagt blandt
venner som vi plejer, både her som i
udlandet.
JÆGERHYTTEN har i foråret været
godt benyttet: Jagthorn – seniorer –
schweiss kursus – hyggeaftener samt
trofæ/byttedag. Tak for fremmøde, det
er en fornøjelse at arrangere noget når i
deltager. I efteråret drosler vi nok lidt
ned, da det jo er den store sæson for
”noget andet”. Kig i aktivitetskalenderen eller på vores hjemmeside.
FREMTIDEN kommer jo af sig selv, og
det er ikke så meget andet der gør, så
lad os håbe vi i fællesskab kan skabe
aktiviteter for jagten og foreningsarbejdet, har du forslag så kom frem med
dem, der er altid åbent for ideer. Der vil
også komme til at foregå lidt arbejde på
arealet ved Jægerhytten så kom bare
ned og se og hjælpe til, en ekstra hånd
og ide kan altid bruges. Men det der ligger lige for, ud over bukkejagt er: GOD
SOMMERFERIE.
Håber vi ses til de mange nye aktiviteter
der kommer for os alle.
Knæk og Bræk
Hans Brun
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SVENSKERNE KOMMER
Ja det kan jo nok lyde som en trussel,
men det skulle gerne være en fornøjelse
som vanligt. De ankommer til Jægerhytten fredag den 4. juni om eftermiddagen.
PROGRAM
Lørdag den 5. juni kl. 0800: morgenkaffe i Jægerhytten.
Herefter køres der til riffelbanen i Hvorup, hvor der kan skydes til mærke,
samt dystes på andre konkurrencer.
Om aftenen kl. 1900 vil KØKKENCHEFEN være klar ved grill og pande og
fremtrylle de mest lækre retter i har
smagt. Der er drikkevarer til høkerpriser samt kaffe. I må gerne tilmelde
jer til denne aften, det er nemmest for
kokkene.

Søndag den 6. juni kl. 0800: morgenkaffe i Jægerhytten
Herpå køres til banerne på Gjøl, for at
dyste på duerne, også her vil der være
lidt konkurrence og præmier.
Her er der mulighed for at købe pølser
med brød.
Efter præmieuddeling og hyggesnak (på
Gjøl) siger vi tak til svenskerne, og på
snarligt gensyn.
Sidste år var i flinke til at møde op og
hygge/dyste med vore venner, så det
håber vi alle kan lykkedes igen i år.
Velkommen
Bestyrelsen

UDVALGSPOSTER
Flugtskydningsudvalg:

Peter Rasmussen
Jan Christensen

hogp@rasmussen.mail.dk
jan_christensen_8@hotmail.dk

Riffeludvalg:

Per Thomsen
Peter Rasmussen

per.bastholm@email.dk
hogp@rasmussen.mail.dk

Hundeudvalg:

Jesper Thomsen
Henrik Madsen

jesper-thomsen@privat.dk
lynggaarden@city.dk

Jagtudvalg:

Bent Bastholm
Kaj Johansen

jetteplougmann@mail.dk
kvj@10mb.dk

Aktivitetsudvalg:

Hans Brun
Bent Bastholm

hans-brun@privat.dk
jetteplougmann@mail.dk

Hytteudvalg:

Kaj Johansen
Jan Christensen

kvj@10mb.dk
jan_christensen_8@hotmail.dk

Festudvalg:

Bent Bastholm
Jesper Thomsen

jetteplougmann@mail.dk
jesper-thomsen@privat.dk

Webmaster:

Jesper Thomsen

jesper-thomsen@privat.dk
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RIFFELSKYDNING
Så går årets riffeltræning på hæld, vi
har haft et godt forår med mange
besøgende på banen. Der er blevet
brugt mange skud, og ikke ”kun” de
liggende, mange ser nødvendigheden af
at træne knælende og stående skydestillinger. Det er godt, for det giver sikkert en mindre usikkerhed på jagten,
med færre anskydninger til følge, og

man får også lært sine begrænsninger,
og ikke kun skyder liggende, for hvor tit
har man egentlig mulighed for at afgive
skud fra liggende?
Vi kan nu glæde os til dagene med
svenskerne og de sidste dage på banen:
Lørdag den 14. august og lørdag den
25. september.
Riffeludvalget

ÅRETS POKALSKYDNING
Blev afviklet den 24. april i fint vejr,
men ikke så mange deltagere som vi
havde håbet. 7 medlemmer dystede om
pokalen, og årets vinder blev:
JESPER ROM 84 point.
Riffeludvalget takker for en god sæson,
og håber et godt jagtår med riffel og
kugler, både på vildtbanen men også
ved feltskydninger m.m.
KNÆK OG BRÆK
Riffeludvalget
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ÅRETS HYGGETUR TIL HÄRRYDA (SVERIGE)
Så har vi igen haft den glæde at få invitation til at besøge vore svenske venner
fra, Härryda Jagtlag. Turen løber fra
d. 6. august til d. 8. august.
Der er planlagt samme arrangement
som sidst, det vil sige du kan skyde:
ELGBANE (EVT. MÆRKE) – JAGTSTI
MED RIFFEL (MEGET LÆRERRIGT) –
LERDUER (SPÆNDENDE BANE).
Vi kører i egne biler (kan du køre så sig
det ved tilmelding) og bliver forplejet på
stedet, samt overnatter i hytter samt
jagtstue. Medbring selv sengetøj eller
sovepose.

hjemmeside, eller ring og vi hjælper dig.
Jagtforeningen bestiller færgebilletter
til alle, og derfor skal du tilmelde dig
straks og SENEST 5. JULI.
Prisen for turen inklusive færge – overnatning samt kost: kr. 900,-. Pengene
betales ved tilmelding.
Har du spørgsmål så kontakt en fra
bestyrelsen, og du får hjælp.
SNYD IKKE DIG OG DIN JAGTKAMMERAT FOR DENNE OPLEVELSE. For
som altid: Alle er meget velkommen.
Vi ses
Bestyrelsen

Der skal søges om indførelse af våben,
men det gøres nemt på ”nettet” se vores

JAGT FORBI
Vores mangeårige medlem og formand i
rigtig mange år Villy Thomsen er gået
bort i en alder af 69 år. Som mangeårig
formand var han her og der og alle vegne, altid villig til at gå forrest, når noget
skulle laves enten i Hellediengen eller
på skydebanen. Da balladen i Jægerforbundet var på sit højeste med fyring
af Kristian Raunkær og der ikke rigtig
var vilje til at komme til bunds i sagen,
stred det mod Villy`s samvittighed. Han

valgte at forlade DJ, men derved forlod
han også ASJ, da vi ikke tillader medlemskab uden at være medlem i DJ, og
det var han ked af, men han støttede os
alligevel, men som sagt han var et stort
aktiv i mange for AJF. Han efterlader
sig sin kone Aase.
Æret være hans minde.
På bestyrelsens vegne
Peter

FORPRANG AALBORG JAGT
Bent fra Aalborg Jagt på Hobrovej har
nogle gode tilbud, så derfor vil han give
os fra foreningen mulighed for at teste
hans udvalg og priser. Vi er derfor
inviteret til: ÅBEN FORRETNING
DEN 23. AUGUST KL. 19.00.
Kom og gør en god handel inden sæso-
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nen starter på trækjagt samt hvad du
bliver udsat for i den nye sæson.
SE EVT. PÅ FORRETNINGENS HJEMMESIDE:WWW.AALBORGJAGT.DK
Vi ses derude
Velkommen – aktivitetsudvalget

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

ÅBEN ALLE DAGE KL. 7.30 - 22.00
v/ Vagn Tidselbak
Aabybro Centret 12
9440 Aabybro
Tlf.: 98 24 19 66
Vi samler på glade kunder!

G¿r det
du er bedst til
Ð det g¿r vi
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HJORTEBRØL OG BRUNST
Seniorklubben prøvede sidste år en
aften i Sandmosen for at se og opleve
hjortebrunst, og det var en meget
spændende aften, så derfor prøver vi
igen i år. MEN DENNE GANG FOR
ALLE INTERESEREDE.

Aftenen vil starte med en fremvisning af
KRAGELUND og herefter sætter vi os
ud. Efterfølgende mødes vi igen i jagtstuen til en kop kaffe med brød/sødt og
en snak om aftenens forhåbentlig gode
oplevelser.

Vi har aftalt med Jens Oluf og Gitte på
KRAGELUND, at komme ud til dem for
at arrangere et par aftener der.

DATOER: 10. SEPTEMBER SAMT 14.
SEPTEMBER. Begge dage mødes vi
på KRAGELUND kl. 1830. Pris per
person alt inklusive: kr. 150,-.

På KRAGELUND er der en normal god
bestand af krondyr, og i år bliver der
sat mange dådyr ud fra hegn som blev
etableret sidste år. Så derfor er der god
mulighed for både at se og høre krondyr samt dådyr. Alle kommer til at sidde i tårn (2 i hvert tårn) og der er kun
plads til 20 personer pr. aften.

Håber det er noget for dig/jer, alle er
meget velkommen.
TILMELDING SENEST 2. AUGUST TIL:
Hans Brun tlf. 24 47 40 85 eller e-mail
Hans-Brun@privat.dk

AFPRØVNING AF HAGLPATRONER
Aaby Sogns Jagtforening og Gjøl Jagtforening afholder onsdag den 4.
august klokken 1830 i samarbejde
med AALBORG JAGT og BERETTA en
afprøvning af forskellige patronmærker
på Gjøl’s skydebane. Kom ud på banen
og find den patron, der passer bedst til

dit gevær, der kan forekomme en mindre afregning for patroner.
HUSK, samme aften har Aaby skydning
om foreningens pokaler.
Flugtskydningsudvalget

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER
Anders Mogensen
Rimmensvej 31
9440 Aabybro

Jan Henrik Lassen
Silkesigvej 6
9330 Dronninglund

Kristian Nielsen
Egelundsvej 20
9380 Vestbjerg

Yvonne G. Larsen
Kærbyvej 12
9493 Saltum

Kenneth Nielsen
Nørremarksvej 163
9440 Aabybro

Tage Nielsen
Rosevej 7
9460 Brovst

Niels Jersborg
Kirkevej 33
9440 Aabybro
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WWW.AABY-JAGT.DK
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JAGTTUR TIL RØGEGÅRD 2010
En god tur siger man aldrig nej til.
Sådan en fik man chancen til d. 22/2 24/2 med Aaby Sogns Jagtforening.
Det startede med at Jesper Thomsen
ringede til mig for at få fat i nogle film
til denne tur, til underholdning. Men
inden samtalen var slut havde Jesper
fået min kone og jeg overtalt til at jeg
måtte komme med (vi manglede jo kød
i fryseren). Inden længe havde jeg fået
lokket min kære fætter Jørn med til
denne dejlige tur. Han ankom til mig
fredag eftermiddag efter fyraften og fik
hurtigt pakket bilen og så var vi på vej.
Vi var de første der ankom dertil og vi
fandt hurtigt vej til hytten og fandt lidt
brænde så vi kunne få fyret op under
brændeovnen, selvom der var sat varme på radiatorerne. Så ankom Søren
som også var med på Sveriges turen
2009. Og Steen ankom som den næste
og til sidst kom Jesper og hans svigersøn Torben. Vi fandt hurtigt ud af der
ikke var en kaffemaskine i hytten, så
det var godt jeg havde husket Sponsorgaven fra Homekit A/S. En helt ny kaffemaskine som blev pakket op og taget
i brug. Så kunne hyggen begynde. Vi
lagde hurtigt ud med hyggesnak, kaffe
og Hunters video, de sidste nye. Så var
det ved 23 tiden, tid til at gå til køjs, det
var jo en lang dag forud os dagen efter.
Morgenmaden blev serveret og kaffen
var lavet da vi stod op. Stille og roligt fik
vi igen hygget over morgenmaden og
gjorde os klar til at mødes ovre ved
gården til endnu en god morgenkaffe.
Så var vi klar til at rykke ud og blev delt
op i to grupper. Dem som skulle skyde
dådyrkalv, Sonne var guide der og dem
som skulle skyde krondyrkalv gik med
Holger. Der blev hurtigt bestemt hvem

14

der skulle skyde først på dådyrkalv, det
blev mig, da det var første gang jeg
skulle skyde storvildt med riffel.
Så gik vi i gang, vi måtte hurtigt sande
at vejret var godt, lidt for godt, næsten
vindstille og så var der jo megen sne
som gjorde det endnu mere besværligt
at skjule sig, 4 grønne mænd i den hvide sne med sorte kakkelovnsrør på ryggen, de er lette at se for dådyrene, især
når der er ca. 50 par øjne til at spotte
os med. Så en spændende pürsch blev
det hurtigt til. Så efter en halv times
tid, fik man endeligt chancen til at få
skudchance til en fritstående kalv. Men
måtte indrømme senere at skuddet var
faldet uheldigt ud, selvom for både
Sonne og jeg var enige om at det var et
godt bladskud jeg fik afgivet. Vi prøvede ihærdigt på at finde schweiss på
skudstedet, men fandt intet. Så var det
bare med at få kontakt til rudlen igen.
Det fik vi hurtigt og så hurtigt at der
var et såret dyr imellem rudlen, den
ene kalv haltede af sted. Så var det bare
med at få den fri af rudlen, så den end-

nu engang kunne få skud. Men det var
lettere sagt end gjort. Efter en intens
pürsch i næsten en time, fik vi endeligt
chancen igen og denne gang lykkes dette. Dyret var endeligt forendt.
Jesper var imens efter hans dejlige store krondyrkalv. Han var næsten lige så
uheldig med hans skud på den som jeg,
den fik et skud i maven. Men den forendte hurtigt. Så vi begge kom til slagtehuset på næsten samme tid. Og der
fik de to dyr hurtigt skindet af, mit
dådyr klarede Sonne i et snuptag og
Jesper sit eget på slagtebukken.

langt fra Tingskoven, dyrene der måtte
jo ikke lide i denne kulde. Ej heller os
to, en dejlig kold blev medbragt i bilen.
Ikke mindre end små 400 kilo roer
skulle ligges ud ved foderstedet. Ved
fælles hjælp fik vi fodret de dyr. Da vi
nåede jagtfarmen igen havde Jørn fået
skudt hans Dådyrkalv. Han havde fået
muligheden for at sidde i hochsitze og
det var jo en smal sag for ham at ramme derfra, men dette skud kostede kun
en bov på kalven. Også Steen fik ram
på hans Krondyrkalv. dette tog såment
kun 1 1/2 time med pürsch og venten
før den blev skudt. Jørn, Søren og Sonne var årsagen til dette, da de jagede
dåvildtet i samme område, men dette
blev til Steens fordel, da de jagede
kronvildtet i hans retning til sidst.
Så da det begge havde fået deres dyr
pelset og brækket, så kunne vi endeligt
alle få aftensmad, MUMS det var godt
og under og efter maden blev der livligt
fortalt om dagens jagte. Også kaffemaskinen fik travlt, Irsk kaffe skulle der jo
drikkes til dessert. Så gik resten af aftenen med hyggesnak og se film igen.

Så var det tid til en lækker frokost.
Under frokosten kom Tobias og Per
Thomsen, Tobias var den heldige der
havde fået lov til at skyde andenpræmien fra vort lotteri under generalforsamlingen. Hans Brun var den heldige vinder af denne. Efter denne lækre frokost, bestemte Jesper og jeg, os til at
smutte en tur uden for farmen. Jesper
havde lovet at få fodret noget vildt ikke

Søndag morgen var Jesper og jeg de
første oppe, vi sad og hyggesnakkede i
stuen og fik dejlig varme på brændeovnen. Kaffen var jo allerede klar, før vi
stod op. så stille og roligt kom de andre
op, og vi fik morgenmad sammen og
Tobias kom sammen med sin far så de
også kunne spise morgenmad sammen
med os andre. Og så gjorde vi os klar til
endnu en dags jagt. Steen lagde ud
med sin kronkalv, det tog også sin tid
med at få ram på denne. Derefter var
det Sørens tur til at få skudt hans
Dåkalv, og Tobias fik også hans Dåkalv
som han skulle skyde for Hans. Men
med i købet fik han et nyt medlemskab
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af røde halvmåne. Hans skydestilling
havde han ikke taget højde for, at skyde ned af bakke gør at ens kikkert kommer tættere på panden, så den efterlod
sig et fint aftryk der.
Under jagten for Torben, så de et stk.
krondyr som led, det så ud som om det
havde spist noget det ikke kunne tåle,
det gik meget krumbøjet og kunne ikke
følge de andre, så fik Torben beskeden
fra Holger at han skulle skyde det nu
og Torben placerede et rent skud på
dette og det forendte med det samme.

Så skulle Steen også have sig et vildsvin med hjem, det forgik på små 40
meters afstand og lige ved øjet. Så den
faldt i skuddet og Sonne og Steen
skyndte sig at få svinet ud af indhegningen så de andre ikke gik i gang med
at spise dette. Og så kunne man ellers
følge blodsporet til slagtehuset. Sonne
gik i gang med at flå skindet af svinet.
Det tog ham ikke lang tid, kunne se at
det havde han prøvet før.
Så manglede der bare Torben at få
skudt hans kronkalv, det tog dog sin
tid med at få et dyr frit på skud og vi
andre sultede efter middagsmad, klokken var jo blevet over 14.00 og vi tog
alle, på nær Torben, hen til hytten for
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at spise middagsmad og midt under
denne, kunne vi alle lige pludselig følge
Torbens jagt på kronkalven uden for
vinduet, og efter små 5 min. fik Torben
endeligt skudvinkel og kuglefang til
dyret og skød dyret lige for øjnene af os
alle. Så kunne vi alle bare grine og sige,
det var bedre end på de dvd-film vi havde set de sidste par dage. Dette var jo
Live.
Efter vi alle havde fået spist og pakket
alt i bilerne, skulle der afregnes i kr.
Det blev lidt dyrere end vi havde regnet
med, da deres priser ikke stemte med
det der stod på deres hjemmeside, der
stod længere nede at man skulle yderligere betale for kødet til dagspris, så vi
måtte slippe ca. 500.- mere pr. dyr.
Vi blev alle enige om at det havde været
en mega god weekend i samvær med
hinanden og at vi gjorde det gerne om
igen næste år.
Med venlig hilsen
Jan Sonne Greve og alle dem der var
med på denne tur.
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HUNDETRÆNING 2010
Den 31. januar startede vi vores lydighedstræning, med i alt 18 hunde.
Kurset var planlagt til at køre over 8
træningsdage og med en afsluttende
"prøve", men det gik ikke helt efter planen pga. den megen sne, måtte vi aflyse et par gange, men trods vejret vil jeg
rose alle kursister for deres mødepligt,
den var utrolig stor og alle var altid glade, trods vind og vejr.
Kurset sluttede den 10. april med en
lille "prøve" / evaluering, så vi kunne se
hvad vi havde gennemgået.
At køre et sådanne kursus er en stor
udfordring i sig selv, da der er flere forskellige racer, aldre og ikke mindst
temperamenter, men spændende er
det, så vi er klar til næste år igen.
Det er skønt at se så mange hundeførerer som viser interesse for hunden og
derved ønsker at få "hjælp" til at få en
lydigere hund, hvilke giver større glæde
til den kommende jagtsæson.

Efter et spændende og lærerigt
træningsprogram, var der tid til en lille
afslutnings prøve. Dagen forløb planmæssigt, vejret var perfekt og førerne
godt nervøse og hundene var meget
ivrige, alt var som det "plejer" til sådanne en dag. Som dommer dømte Inge
Dyrehave Thomsen, hvalpeholdet og
Hans Jørgen Thomsen dømte unghundeholdet.
Efter en sådan dejlig "træningsdag"
skal man traditionen tro slutte af med
grill mad og fortælle historier om dagen
oplevelser m.m.
Hundeudvalget i Aaby Sogns Jagtforening (Jesper Thomsen & Henrik Madsen) siger mange tak til Jørgen Simonsen som både hjalp med træningen af
hundene men også lagde areal til.
Tak til alle deltagere for jeres store
fremmøde hver gang, og endnu en tak
til dommerne for deres hjælp til prøven.
Venlig hilsen
Hundeudvalget

Carsten med
hvalpevinder

Hygge om grillmaden

Dan med
unghundevinder
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ALT I GLASARBEJDE
Tømrer · Snedker · Glas-Døgnvagt

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

(til den alm. hund)

(til den aktive hund)
(til hvalpen)

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

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

v/ Jarl S. Poulsen
Torngårdsvej 17

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

GARANTI
ORDNING

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

Jørn Krogsgaard A/S

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

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

Som medlem af Danmarks Jægerforbund giver vi dig 9% rabat på alle vore i forvejen
konkurrencedygtige priser - ved forevisning af gyldigt medlemsbevis. www.point-s.dk
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RIFFELKURSUS
Onsdag den 7/4 blev der afholdt et riffelkursus i Jægerhytten med deltagelse
af 7 mand, der gerne ville lære noget
mere om deres riffel og brugen af denne. Også riffelprøven blev gennemgået,
og det viste sig at alle 7 skulle til prøve,
så der var meget at snakke om.
Vi lagde ud med valg af riffel og cal. og
valg af kikkert, men da alle havde købt
riffel, var det ikke så relevant. Derefter
blev vedligehold gennemgået med
efterspænding af bolte, rengøring af løb
både med olie og nitrosolvent og kammerbørste. Herefter blev skydestillinger
gennemgået, med og uden skydestok og

endelig prøven, og der var selvfølgelig
meget at snakke om.
Til slut var der jagt på programmet, og
også var der livlig diskussion om dette
emne, og aftenen sluttede med kaffe,
ost og rulle, og først klokken 2230 gik
de sidste.
Den følgende lørdag var det så skydebanen det gjaldt, hvor kursisterne fik
skudt til den bukkeskive, der bruges til
riffelprøven, og efter lidt træning var
der ingen, der var særlig nervøse for at
gå op til prøven.
Per og Peter

PÅ VEJ I VINTERFØRET
Her i den forgangne vinter, var jeg på
vej for at se på terræn til schweiss kursus, da jeg kom forbi dette sted på Centralgårdsvej, jeg ved ikke om det er et
trafikuheld eller vejvæsenets snerydning der har forårsaget skade, men
specielt så det ud.
Og så var det jeg kom til at tænke på
sætningen: HVOR SKAL VI HEN DU?
Det kan måske også bruges i foreningssammenhæng eller? Men det er jo en
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lille trold fra TV 2 som lærte os det:
HUGO.
Fortsat Knæk og Bræk, Hans Brun

Overbeck
Stål ApS

Alle opgaver løses
- store som små forhør dig nærmere

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

Overbeck Stål ApS
Fristrupvej 11 · 9440 Aabybro · Tlf. 98 24 20 04 · Fax 98 24 20 84
www.overbeckstaal.dk · info@overbeckstaal.dk
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FISKEKURSUS / FAMILIE- & FISKEDAG
Som en nyhed til jer, vil vi prøve at
afvikle et lille kursus i fluebinding,
samt lidt hjælp med at fiske med fluegrejet. Det bliver i forbindelse med
vores gode fiske- og familiedag som plejer at være godt besøgt.
DERFOR: Lørdag den 28. august kl.
1300 går vi i gang i JÆGERHYTTEN.
Vi har ”lejet” en af Danmarks bedste
fluebinder/-fisker, Torben Kondrup til
at komme og øse af sin viden til dig,
samt vise hvordan og hvad der skal
bruges til at binde gode fluer med. Han
har lidt grej og værktøj med, men har
du selv noget af samme, ja så tag det
med. DER ER KUN PLADS TIL 8 PERSONER, SÅ TILMELDING NØDVENDIG. Der må påregnes lidt udgift til grej
og kaffe m.m. kr. 100,-.

Søndag den 29. august kl. 0900
mødes vi så i Jægerrum Fiskepark med
familie/venner samt kaffe/mad og godt
humør til den store test på evner samt
fiskenes lyst til at bide på.
Vi forventer at være klar til præmier
samt POKAL KL. 1300.
Her efter er dagen fri til at fiske og hygge videre.
Alle er meget velkommen. PS. GOD
PLADS OG KØRSEL VED SØEN.
Tilmelding til kurset: Jesper Thomsen
tlf. 23 45 12 16 eller e-mail JesperThomsen@privat.dk
Knæk og Bræk
Aktivitetsudvalget

NYT JAGT! - NYT JAGT!
Jagtforeningen har lejet 90 ha. jagtareal på Øland. På stykket er der en lille sø
med skrub og bevoksning omkring.
Stykket er sammenhængende og omkranses af kanaler – grøfter og vej, og
den ene ende går til dæmningen
omkring Ulvedybet.
Der er muligheder for et godt ande og
gåsetræk, og i perioder sidder der gåseflokke på markerne. I området er der
forskelligt vildt som fasaner, agerhøns,
duer, harer og råvildt, på disse vildtarter vil der blive arrangeret 2 fællesjagter.
De stykker foreningen har i Hellediengene er genlejet til trækjagt.
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Pris for kort til begge stykker, 1.500 kr.
Da der er et begrænset antal pladser, er
det efter først til mølle princippet og
kun til medlemmer af foreningen.
Fremvisning af stykkerne tirsdag den 3
august kl.19.00. Vi mødes ved ”Jæger
Hytten” Torngaardsvej 28
For yderligere oplysninger, kontakt
jagtudvalget.
Bent Bastholm
Tlf. 98 24 24 24
Kaj Johansen
Tlf. 98 24 26 30

22 92 84 46
40 37 88 45

Salg af kort: Kasserer Lars Sloth Kræn
Spillemandsvej 3 9440 Aabybro Tlf. 98
27 90 60,
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EN DAG MED SCHWEISS
Vinteren havde gudskelov sluppet sit
tag, så sneen var smeltet og gjorde det
muligt at afvikle det planlagte hundearbejde den 28. marts. Men det var ikke
mange som lod sig lokke af tilbuddet, 9
mand og tre hunde var mødt til morgenparole og spændte på udfordringen.
Henrik Christensen og hjælper var klar
med trafikdræbt rå, så vi kunne skyde
og markere flere skudtegn. De fremmødte skulle så prøve at udrede skudtegnet, hvor på dyret var der træf, kunne man forvente at finde dyret eller?
Der blev lagt tre forskellige slæb/spor,
så de fremmødte hunde kunne prøve
deres næser. Og det gik faktisk helt fint

med at komme frem til dyret som lå for
enden af sporet.
Herefter gik turen hjem til Jægerhytten
hvor der var varme pølser og en kold fra
kassen.
En god dag som blev afsluttet med
overrækkelse af præmie til Birger
Sørensen for det bedste arbejde med
skudtegnene.
Igen en stor tak til Henrik samt de
fremmødte.
Vi prøver måske igen om et par år.
V.H. Hundeudvalget

Bent lægger spor.

Koncentration på sporet.
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FORENINGSAFTEN MED TAGE MONRAD
Tirsdag den 6. april havde vi fået Tage
til at stille sig til dispossition med sin
viden fra tiden da han var ung/barn i
Aabybro. Der var mange der havde
taget invitationen op, og det er skønt
for alle, tak for det.

omegn. Det er fantastisk som tingende
hænger sammen, når man hører dem
på den måde, selv om man ikke er fra
sognet.

Tage kunne sin lektie med aner og sjove historier fra Aabybro og nære

Vi er mange som takker Tage for sådan
et initiativ, håber der kan komme flere
af slagsen.
V.H. Aktivitetsudvalget

Tage godt i gang.

Der lyttes til de spændende historier.

TIPS TIL BUKKESTEGEN (OG ANDET HÅRVILDT)
Man hører tit om folk som siger at
deres vildtstege er blevet tør, kedelig og
grå. Dette som fortælles her, gælder dog
kun ovn stegning uden væde.

De stege der tænkes på kan være: uden
ben - køller, inderlår, yderlår, klump,
rygfilet og ryg. Det gælder både råvildt,
dåvildt, kronvildt og sikavildt.

Man kunne jo prøve at stege ved 125° C
(tid ca. 1 time) i stedet for 200°C. Med
de teknikker som bruges i dag vil det
kunne lade sig gøre at stege en steg som
er rosa (ikke rå), saftig og utrolig mørt.

Prøv det og rigtig god fornøjelse.
Venlig hilsen
Jesper Thomsen

Stegen brunes let på pande, ovnen stilles på 125° C sæt stegetermometer i
kødet (på langs af stegen), tager stegen
ud ved en kernetemperatur på ca. 56°
C, lader stegen trække 20 minutter, til
temperaturen er oppe på 60 grader, før
udskærer (husk altid at skære på tværs
af muskeltrådene og tynde skiver).
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AKTIVITETSKALENDER
JUNI:
3. juni

Seniorer

Jægerhytten 0900

4.-6. juni

Svenskerbesøg fraHarryda

Jægerhytten

5. juni

Riffelskydning m/svenskerne Militærets skydebaner 10-16

12. juni

Kommuneskydning

13. juni

Kombi skydning

Nols Sø og Moseby SE JÆGER

15. juni

Grill/sommerfest kl. 18.00

Jægerhytten SE SIDSTE BLAD

17. juni

Seniorer – afslutning

Jægerhytten 0900

27. juni

Jagtfeltskydning

Tranum SE JÆGER

JULI:

GOD SOMMERFERIE.

Moseby skydebaner kl. 13.00

AUGUST:
3.august

Fremvisning af jagtstykker På Skallerne (Øland)
Mødested: Jægerhytten kl. 1900

4. august

Forenings pokalskydning

6.-8. august

Tur til Sverige

Härryda HUSK TILMELDING.

14. august

Riffelskydning 1000 – 1400

Militærets skydebaner

22. august

Nyjægerdag

SE JÆGER.

23. august

Åbent hus kl. 1900

Aalborg Jagt Hobrovej

28. august

Fiskekursus kl. 1300

Jægerhytten

29. august

Fiske/familiedag kl. 0900

Jægerrum Fiskepark

Banen på Gjøl kl.1830

SEPTEMBER:
1. september Trækjagt (for kortløsere)

Helledieengene samt skallerne

10. september Brunstbrøl og hjorte

Kragelund

14. september Brunstbrøl og hjorte

Kragelund

25 september Riffelskydning 12,00 – 16,00 Militærets skydebaner

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

WWW.AABY-JAGT.DK
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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

UDSTOPNING
AF FUGLE OG DYR
MONTERING AF OPSATSE
SAMT GARVNING AF SKIND

id:
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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

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

