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Oplag 200 - Antal medlemmer 148
(Nyindmeldte medlemmer tæller ikke med før kontingent er betalt).

Velkommen til nye medlemmer (pr. aug. 2010)
Jørgen Weiergang, Thise
Jørgen Østergård, Vrå

Aktive medlemmer:
Morten Gerner Andersen, Kaas
Børge Christensen, Dyrehaven
Henning Dalgaard, Kaas
Per Leth Jensen, Vadum
Kris Kristiansen, V. Hjermitslev

Passive medlemmer:
Ingen nye i 2010

Deadline for stof til næste blad: 10. januar 2011
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Bestyrelsens side
En sommer med mange, godt besøgte,
aktiviteter er snart ovre.
Bestyrelsen har været repræsenteret ved
møde i JFK samt regionsmøde i Kreds 1,
hvor der blev valgt nyt medlem til
Jægerforbundets hovedbestyrelse. Nyt
medlem i hovedbestyrelsen blev Leif
Bach fra Hjallerup.
Igen i år var der 2 arbejdsdage i
Foreningen. Den 6/3 var der en god dag i
Brinken med mange fremmødte.
Arbejdsindsatsen blev belønnet med morgenbrød, senere pølser, øl og vand. Den
24/4 var der ligeledes en arbejdsdag på
skydebanen. Der blev savet, fliset, malet
mm. Begge steder kunne det tydeligt ses,
at der var blevet ”knoklet”.
Hundeåret i Foreningen har, igen i år,
været flot. Mange ivrige hundeførere, lige
fra den tidlige opstart af lydighedstræningen i januar. Den megen træning året
igennem bar frugt ved Lokal-prøven,
Kommunemesterskabet samt prøven i
Dorf. Foreningen blev, igen i år, flot
vinder af kommunemesterskabet og vi fik
en førstevinder i Unghund i Dorf. Stort
tillykke til jer alle med de flotte hunderesultater.
Efter mange års trænergerning i
Foreningen, har Jens ( Brandt) valgt at
tage en pause fra hundetræningen. En rigtig stor tak skal der lyde til Jens for de
mange gode input vi fik ved de mange
træningstimer, vi har haft.
Vi ser nu frem til et nyt træningsår sammen med Preben og Esben, folk vi kender, så det kan kun blive godt.
En ny jagtsæson står for døren med

mulighed for mange timer i dejlig natur
og med gode jagtkammerater.
Knæk og Bræk
På bestyrelsens vegne
Claus Clausen

Typer af medlemskaber:
Og lige en repetition af de forskellige muligheder for medlemskab af
V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening:
> Ordinært medlemskab (éns 1. valg af
jagtforening – og evt. den eneste)
> Ekstraordinært medlemskab (éns 2-3
ell. måske 4 valg af jagtforening, man
er ordinært medlem et andet sted)
> Passivt medlemskab (som er den nye,
forklares nedenfor )
> Derudover findes stadig: Husstandsmedlem og Kursist medlem, begge for
jægere.
Passivt medlemskab:
Målgruppe:
> Ikke – jægere
Rettigheder:
> Medlemsblade ( ”Ind i såten” )
> Kan deltage i arrangementer.
> Kan deltage i fællesjagter m/ hund –
selvfølgelig uden gevær
Pris: 75,- kr pr. år
Indmeldelse til alle typer medlemskab
kan ske til kasserer Gorm Petersen
98 88 74 43
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Bladudvalgets side
deres side her i bladet. De vil gerne
have flere jægere på besøg!
Husk nu at sende bidrag til bladudvalget, eksempelvis historier. Det går lidt
sløjt med det, og vi ved I har masser af
gode historier i ærmet. Sæt dem på
papir – med eller uden vores hjælp. Det
er populær læsning.
Skynd jer at tjekke bagsiden af dette
blad for datoer på de første arrangementer. De starter allerede nu :)

BLADUDVALGET
Redaktør, Mie Kjelgaard
Tlf: 21 83 82 72
Mail: miekjelgaard@hotmail.com
Karen Marie Olesen
Tlf: 98 88 15 32
Mail: kmolesen@vip.cybercity.dk

Ja, så er vi her igen :)
Med en god brugt sommer i bagagen, er
vi nu klar til efterårets aktiviteter. Vi
håber I er friske?
På ”Vildtfronten” sker der jo flere interessante ting netop nu. Der er grund til at
holde et ekstra fokus på de IKKE afklarede ting mht jagtlovgivningen og jagttiderne. Følg med i Jæger og dagspressen for aktuel status.
Der har været tale om, at knivreglen er
ændret, men vi har ikke kunnet finde
noget om det – som passer - hvilket der
også står i Jæger. Jagten på dåvildt er
også problematisk. Vi har indsat en
pressemeddelelse fra kredsformand Per
Henriksen
og
formanden
for
Hjortevildtgruppen. Se ” En god artikel, nr. 1”
I dette blad er der de 2 traditionelle historier fra Bukke – og trofæaftenen i
februar, nemlig ”Årets Danske Trofæ”
og ”Årets Udenlandske Trofæ” . Glæd
jer til lidt hyggelæsning – og mange tak
for bidragene.
På vegne af riffeludvalget vil vi også
gerne henlede opmærksomheden på

Rigtig god efterår – og vintersæson. Vi
kommer tilbage til februar 2011
Husk at tjekke:

www.vhjermitslevsaltumjagt.dk
På udvalgets vegne
Mie
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Siden sidst
Brinken:
Nord 16/5-15/6-10: Henrik Hansen
Syd 16/5-15/6-10: Lasse Pedersen
Nord 16/6-15/7-10: Carsten Pedersen
Syd 16/6-15/7-10: Per Marinussen

Bukke- og trofæaften i Lunden
Onsdag den 17. februar 2010
Rekorddeltagelse med 48 voksne og 2
jagttossede knægte;-)
• Vinder af årets krage-skadepokal blev
Claus Nielsen.
• Vinder af Årets Danske Trofæ blev
Sjønne Jensen med sin fine buk, kaldet ”ålejernet”.
• Vinder af Årets Udenlandske Trofæ
blev Per Marinussen med sin flotte
hjort fra Ungarn.
Begge fik flotte medaljer sponseret af
Spar Hvetbo og hver sin vandrepokal.
Pokalerne er sponseret af hhv. Henrik
Pedersen/Hvetbo Huse og Keld
Kristensen/ Keld & Johs. Begge
Saltum.
Der var 2 små konkurrencer:
Den ene gjaldt et gæt på trofævægten af
hjorten, som senere blev kåret som
årets vinder. Henrik Jensen gættede på
6,7 kg - det rigtige svar var 6,67 kg.
Flot gættet.
Den anden gik ud på at gætte hvad det
var for nogen små tingester, Mie havde
med. Søren Drustrup gættede på grindehvalstænder - ligesom Emil Petersen
gjorde. Emil blev dog erklæret inhabil,
da det var hans bedstefar, som havde
givet Mie tænderne! Han vidste alt om
hvad det var. Vanen tro, var der mange
rigtig opfindsomme gæt på denne lille
udfordring.
Herefter var der udtrækning af købte
bukkelodder til sommerens jagt i

Oprydning i Brinken
Lørdag den 6. marts 2010
Der var stor aktivitet fra morgenstunden – og de flittige fremmødte fik
meget fra hånden. Et arbejde vi nu kan
nyde i den kommende jagtsæson. Der
er allerede planlagt en ny arbejdsdag
næste år – igen i Brinken. Der er nok at
rydde op i stadigvæk. Det er jo et stort
område.

Foredrag på Camping Rolighed
Onsdag den 17. marts 2010
Per Kauffmann
Et halvt hundrede mennesker havde
fundet vejen til Camping Rolighed. Her
fortalte Per Kauffmann på levende vis
om sin vej til mange fantastiske oplevelser med jagt. Den kringlede vej
endte til sidst i USA, hvor han nu har
været rigtig mange gange - spredt over
mange stater, fra Florida i syd til Alaska
i nord.
Per Kauffmann var en meget levende
fortæller, der fik tiden til at flyve af sted
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Siden sidst
for de meget lyttende og vågne deltagere. Det var en aften, der nok kunne give
blod på tanden til denne anderledes
type af jagt. Per havde medbragt flere
forskellige trofæer, som vi aldrig har
set før. I pausen blev Pers bog
”Gråspurv og grizzly” solgt til ”vendelbopris”, og man kunne desuden besøge
den lille stand, som ”Jægeren &
Lystfiskeren” havde stillet op med gode
tilbud.
På indgangsbilletten blev der fundet 2
heldige vindere: Poul Sørensen og Jens
Vittrup Sørensen, som vandt hhv. en
gave fra ”Jægeren & Lystfiskeren” og
et eksemplar af Pers bog - naturligvis
signeret.
Atter en dejlig aften med ny inspiration
arrangeret af det faste team: Ingstrup,
Løkken-Vrensted og V. HjermitslevSaltum Jagtforening.

Flugtskydnig på banen
ved Thise
De sædvanlige 5 skydninger gik rigtig
godt. Vejret ville som regel arte sig vel,
skytterne ligeså :) Selvom bukkejagten
er gået i gang når 4. og 5. skydedag

Henrik Christensen / ”Fido”
vandt A rækken

Fisketur med Tinker
Søndag den 11. april 2010

finder sted, er der alligevel mange der
møder op, og også flere som kan nå
begge dele. Afslutningsskydningen d.
27 maj forløb fint med masser af god
skydning.

Et sikkert hit, er den årlige fisketur hvor
geværerne er skiftet ud med fiskegrej
og gode madpakker – hvis man altså
beholder appetitten til den. :) Dette var
også tilfældet i år, hvor alle pladser igen
var optaget og alle fik vist også reddet
aftensmaden.

A rækken:
1) Henrik Christensen/Fido
2) Helge Larsen
3) Søren Søndergaard
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Siden sidst
og V. Hjermitslev- Saltum melder klar
til næste sæson med glæde. Næste år er
der
ikke
skydedag
på
Kr.
Himmelfartsdag, som ellers altid er en
af dagene. Det er ikke tilladt, for os, at
skyde på helligdage mere.

B rækken:
1) Søren Drustrup
2) Kurt Thomsen
3) Flemming Kjær
De 3 foreninger der er sammen om skydebanen (Ingstrup, Løkken-Vrensted

Riffelskydning
Indskydning + mærkeskydning d. 1 maj
Der var igen mange skytter til forårsindskydningen. De kommer fra store
dele af Vendsyssel – det er rigtig godt.
Træning er vigtig inden den spændende
bukkejagt sætter ind. Alle burde kunne
sige:” min riffel virker fint”. Der er
plads til endnu flere kan alle fremmødte blive enige om!
Fra middagstid var der, som sædvanlig,
mærkeskydning. Det samlede resultat,
målt i ”blik” var:

Søren Drustrup vandt B rækken

Mærkeskydning i Nols
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Siden sidst
ordnes. Det var ikke så let – det er det
aldrig - og derfor er denne konkurrence så spændende. Du skal helst være
rimelig god til begge dele. Pointene fra
begge skydninger lægges sammen og
der er fine gaver til vinderne. Da de
fleste har en favoritdiciplin, sker der
store rokeringer undervejs. Takket
være Knud Jensens ihærdige indsats
med at rekvirere sponsorgevinster bliver der dog en pakke til næsten alle.

Guld: Claus Nielsen, Erik Kjelgaard,
Tobias Bastholm Thomsen og Ole
Sørensen.
Sølv: Magnus Sand Christensen,
Christian Andersen og Søren Drustrup.
Bronze: Finne Helledie, Mie Kjelgaard,
Flemming Kjær og Jørgen Christensen.
Flot resultat!

Kombi- / jægerskydning
Søndag den 13. juni 2010
En sikker søndagsaktivitet!

Hunde
Efter
endt
riffelskydning
ved
Hjemmeværnets bane ved Nols, drog
alle m/k til Moseby hvor lerduer skulle

Se deres egen spalteplads :)
Masser af god læsning.

Alle os, som fik "blik" + et par afslappede instruktører
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Arrangementer
Lørdag den 11. september 2010

Onsdag den 16. februar 2011

Indskydning og pokalskydning

Bukke- og trofæaften i Lunden,
V. Hjermitslev kl. 19.00

Se under ”Riffelskydning”

Læs mere i næste blad, men nu kender
I datoen!
Denne aften er blevet mere populær.
Mød endelig op - med eller uden trofæer fra ind- og udland. Vi har en rigtig
hyggelig aften.

Mandag den 27. september 2010

Generalforsamling i klubhuset ved Nols kl. 19.30
Mød op og bidrag til årets generalforsamling.
Vi starter med dagsorden ifølge vedtægterne:
• Valg af dirigent
• Aflæggelse af beretning v/ formanden
• Fremlæggelse af regnskab til
godkendelse.
• Nyt fra udvalgene.
• Indkomne forslag
• Fastsættelse af kontingent
• Valg af bestyrelsesmedlemmer.
I lige år vælges 3 og i ulige år
vælges 2. ( Henning, Gorm og
Claus er på valg i år)
• Valg af revisor og en revisorsuppleant
• Eventuelt.

Lørdag d. 12. marts 2011 kl. 9.00

Arbejdsdag i Brinken plantage.
Medbring selv din kaffe, så sørger vi
for rundstykker. Tag også arbejdstøj,
redskaber/maskiner og det gode humør
med.

Marts 2011

Fælles arrangement
Sædvanen tro, vil omegnens jagtforeninger gå sammen om et arrangement.
Vi må vente til næste blad med at høre
mere om det.
Følg også med på hjemmesiden.

Foreningen er vært ved kaffe med brød
Velkommen alle sammen

April 2011

Fisketur med Tinker. Afgang
fra havnen kl. 06.00 præcis!

Oktober, november, december og
januar:

Pak grej, madpakke og godt humør i
tasken og tag ud og fisk. En populær og
traditionsrig tur med Skipper Anders.
Der er rift om pladserne, så reserver én
af de 12 pladser, når vi sætter datoen i
næste gang.

Fællesjagter og rævejagt.
Se under ” Fællesjagter”
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Andre jægerarrangementer i landsdelen
100 m tunnelbane

Jagtfeltskydning

- den finder du i Aalborg.
Læs selv mere på
www.aalborgflugtskydningsforening.dk

Følg med i Jæger for annoncering...
plejer at være sidste søndag i juni
måned.

Salonriffelskydning i Støvring

Er der nogen af jer, som har kendskab til noget spændende i landsdelen??? Så kontakt venligst bladudvalget :) Vi vil meget gerne oplyse
det på denne side, så I altid nemt
kan orientere jer.

i kælderen under Bavnebakkehallen.
Måske kan nogen køre sammen?
Hold øje med deres annoncering i
Jæger til foråret. Se også deres hjemmeside: www.jagtforening.dk for datoerne.

Kreds - jagtsti
Som regel i april måned. Følg med i
Jæger.

- også mad ud af huset...

Saltum Strandvej 63 · Saltum
Tlf. 98 88 11 45
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Årets Danske Trofæ 2010
tede – og ventede, men ingenting skete.
Kl. 8.30 bestemte jeg mig for at skifte
plads, fordi han måtte da komme tilbage? Da jeg rejser mig, står det et smaldyr 25 m. bag mig, men hun vender
stille og roligt om og forsvinder!
Sad nu og spekulerede på om jeg skulle køre til Børglum Kloster til bukkepral, men bestemte mig for bukken. Kl.
10.30 var jeg så øm bagi, at jeg kørte
hjem.
Snakkede senere på dagen med Poul
Erik. Han havde set den store buk, men
havde ikke haft skudchance. Han ville
gerne ”prøve” min buk om søndagen.
Det samme skete for ham. Ca. 1/2 time
før solopgang så han bukken som krydsede græsmarken og gik over til naboen
og var væk. Vi snakkede sammen søndag eftermiddag. Han synes jeg skulle
prøve igen om mandagen.
Jeg havde intet arbejde på det tidspunkt, så det var intet problem at
komme af sted.
Mandag d. 18. maj var jeg på plads kl.
04.30. En rå gik og essede langs en
granhæk på ca. 200 m. afstand. Hun
kom langsomt tættere og tættere på
mig. Pludselig så jeg et dyr i enden af
marken, ca. 300 m. ude. Jeg er ikke i
tvivl om, at det er bukken! Da han står
med nogle tagrør som baggrund, kan
jeg se han er stor af krop. Han begynder
at gå op mod råen, stille og roligt, samtidig med at han esser. Pludselig springer han af sted efter hende. Hun spurter
af sted og de kommer forbi mig på ca.

Med sommerens jagter i klar
erindring, følger nu den spændende beretning om den buk, der
vandt prisen som Årets Danske
Trofæ. Tak til Sjønne Jensen for
hans historie.

”Ålejernet”
Var ude at kigge på vores jagt søndag d.
10. maj for at se efter veksler og dyr. Så
3 råer, et lille lam og en buk på lang
afstand. Jeg skønnede han var en fin
buk – han havde en sprosse, der gik
meget bagud. Fandt et passende sted
bag et brøndrør, som jeg kunne sidde i
skjul bagved og fik udset mig de steder,
hvor der var kuglefang. Snakkede med
min jagtkammerat, Poul Erik Nørgaard,
han havde også set bukken. Han havde
dog set en større buk et andet sted – så
dér ville han sidde den første morgen.
Endelig – lørdag d. 16. maj! Fik parkeret bilen og kom i al klunset. Gik en ca.
50 m da jeg fik øje på bukken som gik
sammen med de 3 råer! Med himlen
som baggrund kunne jeg se, at han så
rigtig spændende ud. Klokken var da
04.30, bukken så mig og bøvede et par
gange og strøg herefter over til naboen
sammen med råerne. Jeg kunne høre
ham i lang tid hvor han fortsat gik og
bøvede.
Gik på plads bag mit brøndrør og ven-
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Årets Danske Trofæ 2010
bliver helt flad og grener sig ud i 3 lige
lange sprosser! En meget speciel
opsats. Jeg ringer straks til Poul Erik og
fortæller om mit held :)
Jeg fik bukken brækket og slæbt hen til
bilen. Nu ringer jeg til en anden jagtkammerat, Torben Pedersen, som kommer og kigger sammen med Anders
Jørgensen. Først nu kommer det frem at
de også havde set ham før. Så man kan
ikke tro en bukkejæger over en dørtærskel!!
Bukken blev skudt kl. 05.17 og vejede
opbrækket 22 kg.
Jeg har ikke skudt en forårsbuk i år,
men er netop i gang med at pakke til
bukkejagt i Sverige.
Tak til alle som stemte på min buk.

10 m. afstand i fuld fart! Da de kommer
ud på ca. 45 m. løber de med siden til
mig og jeg prøver at stoppe den med et
fløjt – ingenting sker. Så sender jeg en
kugle efter ham – DUMT – men kan se
kugleslaget langt bagefter ham i græsset. Herefter skilles de og løber hver sin
vej. Heldigvis for mig, stopper bukken
på ca. 80 m. med godt kuglefang. Jeg
får skud til ham og han går ned i knaldet :)
Da kommer bukkefeberen og det hele
ryster og banker, venter ca. 10 min. og
går så over for at kigge på ham. Jeg kan
ikke umiddelbart finde ham, men pludselig hører jeg en lyd i græsset og finder
ham så let. Han er ikke død, så jeg må
stikke ham. Først da kan jeg se han har
en speciel opsats. Han har en normal
stang på venstre side, en normal
rosenkrans på højre side der herefter

Med jægerhilsen, knæk & bræk
Sjønne
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Revirpleje
re og vi glæder os til at besøge området
i vinter på vores jagtdage.
Ang. fuglevildtet: Vi tror på fasanerne
trives – sammen med det andet vildt. I
hvert fald bliver der gået hårdt til fodertønderne! Der er behov for hyppig
opfyldning, og det er jo rart. Nu må vi
se hvad vi kan få på vingerne til efteråret

Med oprydningsdagen i marts i år (og
næste år), bliver reviret plejet i Brinken.
Det er en vigtig ting for at skabede rigtige rammer for det varierende dyreliv
vi har deroppe. De små træer er ikke så
små længere og lige pludselig fortrænges de åbne områder og vildnisset tager
over. Stormfældet træ giver huller –
men ikke længe! Nu er der meget fine-

LØKKEN DYREKLINIK
N.E.Nilsson, O.Vestergaard, P.Gudiksen, N.Østergård, O.S.Hansen

•
•
•
•
•
•
•

Medicinsk og kirurgisk behandling af hunde og katte
Eget laboratorium
Røntgen, Scanning
Akupunktur
Fagdyrlæge vedr. hund og kat
Fagdyrlæge vedr. kvæg
Hestepraksis

Telefontid: Mandag – lørdag 7-9.
Kons.: Daglig mandag til fredag efter tidsbestilling mellem 8-16.

Løkken Dyreklinik · Egevej 47B · 9480 Løkken · Tlf. 98 99 12 05
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Riffelskydning
Herefter er der pokalskydning. Denne
skydning er kun for foreningens medlemmer. Obs-obs.
Velkommen til en rigtig sjov efterårsdag med anderledes skydning!
Der er præmier fra venlige sponsorer
denne dag.

Indskydning og pokalskydning
Lørdag d. 11 september 2010
Kl. 09 – 12: Indskydning (for alle)
Kl. 12 – 14: Pokalskydning
(for foreningens medlemmer)
Vi starter med indskydning inden
efterårets jagter. (for alle)

Høreværn er påbudt!!

Mulighed for weekend- og aftenture!
Ring og forhør..!
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Fællesjagter
Alle jagter starter kl. 09.00 på Fårup
Skovhus’ parkeringsplads.
Deltagerpris er 50,- kr. pr. person.
Medlemmer må invitere en gæst med
undtagen jagtdagen 3. oktober

Så byder vi igen vinteren velkommen
med de traditionelle fællesjagter.

Jagtdatoer:
• Søndag d. 3. oktober 2010.
- denne jagtdag er minus gæster p.g.a.
overvældende antal gæster de forrige
år. Sidste år var uden gæster for første
gang, og det var en god løsning.
• Søndag d. 7. november 2010.
• Lørdag d. 4. december 2010.

----------------Vi spiser frokost på Fårup Skovhus.
Prisen er meget rimelig. Menuen er
typisk biksemad. I december dog julebord. Decemberjagten slutter kl. ca. 13.
Ved rævejagten i januar, spiser vi suppe
i formandens lade i Ejersted, Saltum.
På alle jagter bæres røde hattebånd.
Jagttegn fremvises efter parolen.

Rævejagt:
• Lørdag d. 15. januar 2011.
Der er tilmelding til formanden p.g.a.
et max. antal på 25 jægere denne dag
ifølge Peter Have.

-----------------

HUNDEARTIKLER
HUNDEFODER
JAGTARTIKLER
JAGTFILM
JAGTBØGER
JAGTSPIL

www.naturscenen.dk
v/ Anders E. Jensen · Lucernemarken 38 · 9490 Pandrup · Tlf. 20 63 93 17
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En god artikel 1 - Skyd ikke dådyrene!
tidligere altid har fulgt en enig indstilling
fra Vildtforvaltningsrådet.
I tillid til at fredningen blev en realitet,
blev dyrene lukket ud.
Skov- og Naturstyrelsen gik imidlertid,
ganske imod sædvane, ind og ændrede
på den samlede indstilling fra
Vildtforvaltningsrådet, blandt andet jagttiden på skovduer.
Men der er tilsyneladende gået politik i
sagen, og det har bevirket at ministeren
har sendt sagen retur til Vildtforvaltningsrådet, som skal genbehandle
sagen på et møde i september.
Det vil sandsynligvis betyde, at fredningen ikke når at blive gennemført i år, og at
der vil være normal jagttid på dyrene.
Lodsejere og jægere har investeret
mange penge i de udsatte dyr, og har, for
at få den rigtige stamme, opkøbt dyr fra
Dyrehaven til den frie vildtbane i
Nordjylland.
På sigt vil det være til gavn for alle jægere i området - hvis dyrene får lov til at
etablere sig, og at drive jagt på disse dyr
i år vil være helt imod hensigten med
udsætningen, og det er jagtlig uetisk hvis
der er jægere, der nedlægger de halvtamme dådyr.
Hjortevildtgruppen, Kredsbestyrelsen og
jagtforeningerne i området vil derfor på
det kraftigste opfordre til, at alle jægerne
i området undlader at skyde de udsatte
dådyr.
Yderligere oplysninger kan fås ved at
kontakte:
Kredsformand Per Henriksen eller formand for Hjortevildtgruppen, Tage
Espersen.

Dette er en pressemeddelelse!
Vi er kommet i den situation at den nye
jagtlov ikke træder i kraft til tiden, det vil
sige at den vi har nu gælder indtil den
nye er på plads, så derfor er det meget
vigtigt at vi får dette budskab ud til alle
lodsejere samt jægere der har jagt i
området.
Vil i informere jeres netværk og jagtkammerater om vedhæftede pressemeddelelse. Det er vigtigt vi kommer langt
omkring med budskabet, da jægerne i
området kan komme langvejs fra.
På forhånd tak!
Mvh
Kredsformand kreds1
Per Henriksen

Skyd ikke dådyrene!
For at få en bestand af dådyr, er der
opkøbt dyr som i vinteren/foråret blev
lukket ud i den frie natur i
Toftegård/Vildmose området og ved
Dronninglund Storskov med tilladelse
fra Skov- og Naturstyrelsen.
Forudsætningen for tilladelsen var, at
dyrene blev fredet i mindst tre år, så
dyrene kunne nå at formere sig, og få en
naturlig adfærd.
Hjortevildtgruppen for Nordjylland
anbefalede fredningen, i området
mellem Aalborg/ Løkken vejen og
Aalborg/Hirtshals motorvejen og øst for
Aalborg/Frederikshavn motorvejen.
Denne fredning indstillede et enigt
Vildtforvaltningsråd til ministeren, som
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skabe nogle gode udfordringer for hunde
og førere. I forbindelse med træningen
og det område vi bruger, er vi usædvanlig heldige at Lars, som ejer området,
lader os bruge det. Uden så gode faciliteter ville det være umuligt at skabe de
resultater, som vi nu engang har. Pas derfor godt på dette område og rigtig mange
tak til Lars!
Den afsluttende prøve viste, igen i år,
mange rigtig gode hunde og førere.
Dette
blev
igen
bevist
ved
Kommunemesterskabet hvor vi fik både
kommunemesteren og holdpokalen med
hjem. Ydermere var der flere andre rigtig
gode placeringer. Dressurmesterskabet i
Dorf forløb også rigtig godt med en
vinder i Unghundene samt en 4. vinder i
samme klasse. Selvom holdene har
været store, er det lykkedes at holde en
høj standard.
Det er dejligt at se det lykkes at skabe
både prøvehunde og jagthunde i løbet af
træningen, så nu bliver det spændende at
se både nye og gamle hundeførere ude
på jagtmarkerne. Brug dét I har lært og
støt jeres hunde, så bliver de endnu
bedre.
Dette indlæg bliver det sidste jeg skriver
vedr. træning. Næste gang er det en
anden træner, som må stå for dette.
Jeg har valgt at stoppe som træner. Det er
ikke med glæde jeg stopper, men jeg har
selv valgt nye udfordringer. Jeg vil
komme til at savne den gode ånd og det
sociale samvær i foreningen meget, men
man må gøre op med sig selv, om man
kan udføre opgaverne tilfredsstillende –
derfor dette valg.

Hundeudvalget:
Karsten Andersen, tlf: 40513380,
mail: kha@stofanet.dk
Claus Clausen, tlf: 20145373,
mail: claus-t-clausen@jubii.dk
Karen Marie Olesen, tlf: 22575588,
mail: kmolesen@vip.cybercity.dk

--Hundetræning
– og farvel og tak for nu:
Årets lydighedstræning blev en helt speciel oplevelse pga. den megen sne, som
vi fik denne vinter. På trods af vejret
mødte rigtig mange op for at deltage.
Fiskeparken kunne ikke benyttes, da
denne var totalt dækket med sne, så træningen foregik på skydebanen i Thise
hvor vi, med hjælp fra andre af foreningens medlemmer, fik ryddet vejen og en
del af pladsen. Mange tak for hjælpen til
de, som havde grejet til snerydning. Den
ene gang jeg var sneet inde i Rødhus,
ringede de fremmødte for at spørge hvad
der afholdt mig fra at møde frem. Jeg
tror ikke de fik trænet meget hund, men
jeg har hørt der var varme på skuret og
man derfor havde en teori:)
Den jagtrelaterede træning havde så stort
fremmøde, at det blev besluttet at opdele
træningen i 2 hold. Unghunde om mandagen med Esben som hjælpetræner og
Åben klasse/Veteraner om tirsdagen med
Preben Hjørringgaard som hjælpetræner.
Det viste sig hurtigt at være et godt valg
at få holdene delt, da det blev lettere at
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Tag endelig godt imod Esben og Preben,
som er det nye trænerteam. De er dygtige og målrettede, de har vist, at de har en
stor del af æren for at året har vist så
gode resultater. Det er muligt, at der
kommer en helt ny linie i træningen, bliv
ikke bange for det, det kan jo vise sig at
tingene bliver endnu bedre – hvem ved?
Til slut vil jeg takke for samarbejdet med
hundeudvalget, i den tid der er gået.

Så er årets prøver overstået
Der har været rigtig fin tilslutning.
Ud af 36 hunde gik 25 op til vores lokalprøve.
For første gang lavede vi en lille prøve for
hvalpe. På hvlapeholdet var der 5 kuldsøskende, hvoraf de to gik op til prøve
Hvalpe:
1. Tanja Ebbesen med Ethan, 38 point
2. Christian Jensen med Chanti, 24 point
Unghunde:
1. Bjarne Jensen med Oda, 49 point
2. Torben Pedersen med Dolly, 49 point
3. Michael Andersen med Saxo, 48 point

God jagt og træning i fremtiden.
Jens Brandt

Vores hold i Dorf minus Kresten
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Åbenklasse:
1. Kresten Mathiasen med Liva, 46 point
2. Kirsten Pedersen med Rose, 46 point
3. Karen vejby med Anja, 46 point
Veteranklasse
1. Karen Marie Olesen med Paw, 30 point
2. Jørn Søndergård med Puggi, 28 point

Åbenklasse:
1. Henriette Poulsen med Aslan,
Moseby, 49 point
2. Leif Thomsen med king, Brønderslev,
46 point
Veteranklasse:
1. Martin Roed med Zimba, Løkken/
Vrensted, 40 point
2. Niels Chr. Krogsgaard med Rico,
39 point

Vi måtte stille med 5 hunde til prøven i
Dorf.
De 5 var:
Kresten Mathiasen, Kirsten Pedersen,
Torben Pedersen, Michael Andersen og
Bjarne Jensen.

Kommunemesterskab 26/6 2010
Arrangeret af
Løkken/Vrensted Jagtforening.

Resultater fra Dorf:
Unghunde:
1. Torben Pedersen med Dolly, V. Hj/
Saltum 49 point. STORT TILLYKKE
2. Thomas Sørensen. Limfjordsjægerne,
49 point
3. Sjønne Jensen, Løkken /Vrendsted,
49 point
4. Bjarne Jensen med Oda, V. Hj/
Saltum, 48 point. STORT TILLYKKE

Unghundeklasse:
1. Torben Pedersen, V.Hj/Saltum
50 point KOMMUNEMESTER
2. Bjarne Jensen, V. Hj/ Saltum
49 point
3. Sjønne Jensen, Lø/Vr 49 point

Torben, Kommunemester

1. og 4. vinder
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Åbenklasse:
1. Kresten Mathiasen, V. Hj/ Saltum
48 point
2. Henriette Poulsen, Moseby
44 point
3. Leo Fjeldgaard, Lø/Vr 43 point

Nyt fra Hundeudvalget:
Jens Brandt har valgt at stoppe som træner. Der skal lyde en kæmpe stor tak til
Jens, som gennem mange år, har ydet en
indsats udover det sædvanlige for vores
forening. Jens er ved at uddanne sig til
schweisshundefører og dette vil selvfølgelig komme til at tage en del tid.
Som trænere har vi fremover Preben
Hjørringgaard og Esben Nielsen.
Vi glæder os meget til samarbejdet.
Fremover tilbyder vi:
Forkursus til jagtrelateret træning, med
opstart lørdag d. 5. februar, kl. 10,00 på
skydebanen i Thise
Jagtrelateret træning starter lørdag d. 26.
marts kl. 10,00 indtil 16. april. Derefter
er det mandage kl. 18,30.
Max antal deltagere er 30.
Lokal prøve bliver lørdag d.18. juni
Kommunemesterskab, som vi skal afholde, bliver d. 25. juni.

Kresten, Vinder åben klasse
Veteranklasse: max 40 point
1. Carsten Pedersen, Jetsmark
40 point
2. Marin Roed, Lø/Vr 40 point
3. Jørn Bæk, Lø/ Vr 38 point

Et stort til lykke til dem alle :)
V. Hjermitslev / Saltum Jagtforening
blev kommunemestre. IGEN
Vores hold bestod af Kresten Mathiasen,
Bjarne Jensen og Jørn Søndergaard. De
opnåede 131 point (ud af 140 mulige).
Rigtig godt gået !!
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En god artikel 2 - Hund
Hvordan kan øremider behandles?
Øremider kan behandles på flere
måder, og dyrlægen vælger i det enkelte tilfælde den bedste behandling. Hvis
miderne f.eks. har medført øregangsbetændelse eller eksem, er det ikke nok at
dræbe dem. Man skal også behandle
følgesygdommene. Miderne kan
behandles med:
• Øredråber mod øregangsbetændelse i
2 gange 1 uge med en uges mellemrum
• Receptpligtigt spot-on middel, der
dryppes i nakken. Stronghold kan bruges allerede fra 6 ugers alderen, og
hunden kan vaskes på normal vis blot 2
timer efter behandlingen.
Det er vigtigt, at alle hunde og katte i
huset bliver behandlet.

Øremider
Af dyrlæge Flemming Samsøe
Hvad er øremider hos hunde?
En øremide (otodectes cynotis) er en
lille parasit, der lever i hundens øregang. Den er meget mobil og kan derfor også træffes andre steder på kroppen. Den irriterer øregangen og forårsager øregangsbetændelse. Miden lever af
døde hudceller og af de store mængder
ørevoks, som den irriterer øret til at
danne. Øremider findes hyppigst hos
hvalpe.
Hvad er symptomerne på øremider?
• Kløe i ørerne
• Hovedrysten
• Store mængder tørt, sort ørevoks
• Rød og irriteret hud i øret
• Kløe andre steder på kroppen
(det ses sjældent)

Hvordan er fremtiden for din hund,
hvis den har øremider?
Det er ikke rart at være angrebet af øremider, men heldigvis er de oftest ret
nemme at komme af med. Øremider
kan overleve i nogle måneder uden for
hunden i en klump ørevoks, så der er en
lille risiko for, at hunden kan blive
smittet igen.
I de fleste tilfælde efterlader et øremideangreb ingen permanente skader.
Hvis øret har været meget rødt og irriteret i længere tid, kan huden have taget
permanent skade og blive fortykket og
ujævn. Det sker, hvis hunden er overfølsom overfor øremiderne.

Hvordan kan din dyrlæge stille diagnosen øremider?
Ved at kigge ind i øret med et otoskop,
der er et apparat som både lyser og forstørrer, kan dyrlægen i nogle tilfælde se
miderne bevæge sig. De kan nemlig
ikke lide lyset og prøver at gemme sig.
Hvis dyrlægen ikke kan se miderne
direkte, kan han undersøge noget ørevoks i et mikroskop.
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En god artikel 2 - Hund
Hvordan får hunde øremider?
Øremider er smitsomme. De overføres
ved tæt kontakt, f.eks. ved leg, på træningspladsen, og når hundene sover
sammen. Hvalpe er mere modtagelige
over for øremider end voksne hunde.
Øremider kan overføres fra hund til kat
og omvendt. Det er vigtigt at huske, når
man skal til at behandle.

Ellers ser din dyrlæge efter øremider
under sundhedsundersøgelsen ved 1.
vaccination.
Hvilke racer er særligt udsatte for at
få øremider?
Ingen racer er særligt disponerede for
øremider.
Anden viden om øremider hos
hunde:
Øremider kan også smitte mennesker.
Miderne kan ikke leve på et menneske,
men de kan forårsage et kløende
eksem.
Øremiden er i familie med fnatmiden,
men i modsætning til fnatmiden lever
øremiden oven på huden. Her lægger
den æg, der i løbet af 2-3 uger udvikler
sig til nye øremider via et larvestadie
og et nymfestadie.

Hvad er risikoen for, at din hund får
øremider?
En voksen hund, der ikke kommer i tæt
kontakt med andre hunde og katte, får
sjældent øremider.
Hvis der os mr sammen med en udekat,
er der en lille risiko for, at den slæber
nogle øremider med ind.
Husk at se ørerne efter, når du køber en
hvalp. Det er på det tidspunkt, sandsynligheden for, at din hund har øremider,
er størst. Hvis du bemærker noget tørt,
sort ørevoks, der minder om kaffegrums, skal hunden straks til dyrlæge.
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Årets Udenlandske Trofæ 2010
lufthavnen, så den episode kom på banen
flere gange i løbet turen. Vi ankom til
jagtstedet kl. ca. 15. Efter indkvartering
og tildeling af værelser, var der indskydning, dette foregik fra huset terrasse, 3
skud på 100 m en smule justering og vi
var alle klar til at betræde de ungarske
jagtmarker. Efter en hurtig velkomst fik
vi hver især tildelt en jæger, jeg fik en
(jagtfører) der hed Stefan, en mand
omkring de 50 år, men med en erfaring,
som en på 100 år. Stefan var den lykkelige ejer af en gammel Suzuki 4-hjulstrækker fra 80’erne, fin bil….dengang.
Første aften tilbragte vi i et jagttårn der
stod på en åben mark, men med en fin
skud afstand til den omkringliggende ny
plantning, vi så da også kronvildt, hind
og kalv, men måtte nøjes med at høre
hjortenes brøl i det fjerne, efter ca. 2
timer i tårn og en øm bag, og mørket der
havde overhalet os, gik turen tilbage til
aftensmaden(den sikre
såt). Alle mand var tilbage
undtagen Kim, han kom
først ca. 1 1/2 time efter os
andre, en meget engageret
(jagtfører) han havde fået
tildelt. Ingen havde haft
chance til hjort denne
aften.

Hjortejagt i Ungarn 2009
Januar 2009, vi var 6 mand mødt op på
Road show fra Buhls jagtrejser, vi havde
sammen besluttet at det skulle være i år
vi skulle til Ungarn for at prøve lykken
efter brunsthjort, efter et hurtigt møde
med Henning fra Buhls, var dato og størrelse på hjort aftalt, for de forskellige
jægere der skulle med, så nu var det kun
at vente på dagen skulle komme.
Vi ankom til Budapest lufthavn, den
25. sept kl. 12.00, hvor vi blev afhentet
af en minibus, vi havde nu en køretur på
ca. 3 timer foran os. Vi var alle 6 jægere
meget spændte, og snakken gik lystig i
bussen. Dagen var for mit vedkomne
startet rigtig godt, vi skulle være i
Ålborg lufthavn kl. 05.45 og da alle var
mødt op det viste sig, jeg havde glemt
min riffeltilladelse i Hjørring, efter en
hurtig overtalelse måtte konen af sted til

D. 26. sept. Uret ringede,
kl. 04.00, en time til
afgang, rejsen sad stadig i
kroppen, men adrenalinen
var der også, skulle nogle

Jagthuset
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lige under tårnet, men det var jo ikke
vildsvin, vi var kommet for at skyde, så
det fik lov til at smutte igen. Solens stråler havde efterhånden fået magt og temperaturen steg roligt, råvildtet vrimlede
alle steder, morgenpürschen var slut og
morgenkaffen ventede derhjemme. Da
alle mand var tilbage indtog vi vores
morgenmad og snakken gik lystig, ingen
havde haft chance til hjort, men vi var
ikke tvivl, der var brunst der ude. Efter
en lille morfar var alle friske igen, dagen
gik med ren afslapning og et godt middagsmåltid, eftermiddagskaffe + div.
Klokken nærmede sig efterhånden 17.00
alle gjorde sig klar til afgang. Et par
stykker af os havde en rimelig lang køretur til deres jagtterræn, selve jagtreviret
var på ca.12000 ha. Stefan havde bestemt
vi skulle samme sted hen som om morgen, dog skulle vi i sidde i en stige der
var placeret i nærheden af det sted, hvor
vi om morgenen havde set kronvildtet
komme ud, man havde en fin udsigt over
den slåede græsmark foran os og der var
ca. 100 m over til skovbrynet, Solen var
efterhånden begyndt at gå ned, skumringen tog over, og råvildtet gjorde sin
entre. Da det sidste lys forsvandt og kun
månens klare skær lyste op på græsmarken kunne vi hører en hjorts brøl inde i
den tætte nåleskov, Stefan mente, at det
var hjorten vi havde hørt om morgenen.
Efterhånden var kl. 20.00, det var tid til
ar køre hjemover. Alle var ankommet
lige med undtagelse af Kim, der skulle
gå yderligere 1 1/2 time inden de kom

være heldige i dag? Det var stadig mørkt,
da vi rullede af sted i Suzuki’en, da vi
drejede ind på den første skovvej, blev
bilens lys sat på position, vejen skrånede
ned i højskoven, bilen blev sat i frigear
og gled, så lydløst som det kunne lade
sig gøre gennem skoven, efter et par
min. slukkede han bilen og vi steg ud,
lyttede og ganske rigtig, i det fjerne hørte
man hjortene brøle. Vi begyndte vores
vandring gennem skoven der var mørk
som i en ……røv, Stefan kendte sit jagtterræn som sin egen bukselomme, så det
var bare med at hænge på, vi kom frem
til flere små lysninger, men hver gang
var det eneste vi kunne se, råvildt. Efter
ca. 45 min. gennem vådt og tørt, kom vi
frem til en kæmpe fodermark der adskilte skoven, vi kravlede op i et skydetårn,
alt var stille, lige med undtagelse af den
næsten evige puslen af vildsvin, der
rodede i skovbunden lige i nærheden. En
hjorts brøl hørtes ikke langt fra os, ca.
500 m, Stefan rejste sig forsigtig op, og
tog en hånd bag ved hvert ører og lyttede intenst, han mente hjorten var ca. 6 år,
Efter et par min. Kunne vi ane 2 stk.
kronvildt ude på små 200 m, det viste sig
desværre at hjorten ikke var imellem. Da
solen begyndte at titte frem kunne jeg
efterhånden se, hvor vi befandt os, vi sad
i et tårn på hjørnet af en kæmpe majsfodermark, herfra havde man udsigt til de
slåede spor der var etableret til de trykjagter der skulle afholdes senere på
året. Bedst som vi sad der, kom der et
vildsvin lige mod os og endte med at stå
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tilbage ad sporet, og nu prøvede han at
presse hjorten ud over skovsporet. Efter
ca. 5 min kom der en spidshjort til syne
ca. 20 m foran mig, sikkert den samme
som vi tidligere havde haft bekendtskab
med, arenalinet drønede rundt i kroppen
på mig, endnu en hjort trådte frem på
sporet, denne gang en stanghjort ca. 30
cm over ørerne, den ungarske jæger, der
stod sammen med mig på sporet sagde,
at nu skulle jeg være klar, og jeg kunne
mærke, hvordan mine ben så småt
begyndte at sitre under mig, men desværre kom den store hjort ikke frem, den
var gledet stille og roligt bagud af stykket…desværre, bedre held næstegang,
men tænk, hvilken oplevelse det havde
været, der fik man sgu noget for pengene. Ved morgenbordet var alle mand tilbage fra morgenpürschen. Jesper havde
skudt til en rigtig flot hjort ca.7-8 kg, den
var kommet ud sammen med 6 hinder,
afstanden havde været ca. 120 m, skuddet havde tegnet perfekt, hjorten var
løbet ca. 100 m og var vaklet over en lille
høj, efter 5-10 min.var de gået ud for at
finde hjorten, men da de nærmede sig
stedet, hvor de mente den burde ligge, så
de hjorten ca. 120 m fra dem. Jesper
afgav 2 skud til hjorten men var ikke sikker på han havde truffet den. For at gøre
en lang historie kort, blev resultatet desværre negativ, trods eftersøgning med 2
hunde. Dagen gik, og vi slappede af og
gjorde os klar til aftenjagten. Vejret var
varmt omkring 25-30°C. Kl.17 kørte vi
alle af sted, Stefan kørte ind i højskoven

hjem. Der var stadig ikke blevet skudt til
hjort, men Bo og Anders havde begge
haft hjorte for, men havde ikke fået lov
til at afgive skud.
D. 27. sept. Afhentning kl. 05.00, Stefan
fastholdt vi blev i den del af reviret som
aftenen før. Vi satte os i et tårn på modsatte side af majsfodermarken, inden
længe hørtes det første hjortebrøl, da det
blev lyst ringende Stefans mobil tlf. han
gjorde tegn til vi skulle ud at gå, vi fulgte det slåede spor, der gik mellem majsen
og skoven, forenden af majsmarken
kunne man se der havde været aktivitet,
tydelige spor i det duggede græs og
Stefan fandt spor af hjorte sæd i græsset.
Efter ca. 15 min pürsch drejede vi ind i
skoven og fulgte et skovspor, endnu
engang hørte vi brøl fra skoven ca. 300400 m fra os, vi stod stille og lyttede,
pludselig kom der en spidshjort ud på
sporet ca. 40 m fra os, efter få sekunder,
hvor vi iagttog hinanden, vendte den
rundt og gik i skoven igen. Endnu en
gang hørte vi den gamle hjort brøle, han
var ikke langt fra os, Stefans mobil ringede endnu engang, vi skulle videre.
Tilbage til fodermarken og det slåede
spor, som vi fulgte yderligere 400 m og
ind i skoven igen, det viste sig at 2 af
Stefans kollegaer, allerede havde lokaliseret hjorten, man kunne høre den stod
inde i det tætte skov og slog geviret mod
de tynde stammer, jeg blev dirigeret frem
på det smalle skovspor, skydestokken
klar, riflen afsikret, så kunne den bare
komme an. En af folkene var roligt gået
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kunne ane et par stykker råvildt, der
endnu gik og græssede. Stefan var fast i
beslutningen, vi skulle op i den modsatte ende af marken ca. 500 m. Vi ilede af
sted, for vi havde tiden imod os, tårnet vi
kom frem til var tårnet fra aftenen før.
Jeg kiggede på uret der viste 19.30, så
jeg kiggede på Stefan, men han pegede
op i tårnet. Jeg tænkte, ja hvorfor ikke,
man kan da altid give det et kvarter, med
lidt hjælp fra månen, kunne vi skimte ud
over græsmarken, jeg brugte min gamle
kikkert flittigt, Stefan havde travlt med
rigge lys til, i tilfælde af vi skulle komme
ud for en anskydning. Efter ca. 5 min.
tog jeg min kikkert ned, kiggede på

parkerede bilen, hvorfra gik vi ca. 30
min. inden vi kom frem til et ”sølehul”
her satte vi os så på behørig afstand, men
med et godt udsyn, nu kunne den bare
komme an. Da solen begyndte at gå ned
og mørket lagde sig, besluttede vi at
trække udenfor skoven, vi passerede
”sølehullet” og fulgte et gammelt hjulspor mellem højskoven og den tætte
granskov, på vejen ud stoppede Stefan
pludselig op, stak næsen i vejret og
sagde så på gebrokken tysk ”Hirsch”,
hvilket betyder hjort på tysk. Da vi kom
frem til marken for enden af sporet kravlede han op i et tårn og spejdede ud over
marken, mørket havde lagt sig, men man
Vægt 6,7 kg
Alder
ca. 6 år
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dræbende fangstskud, og efter endnu et
par min. kunne jeg også få lov til at
”røre” ved hjorten, der viste sig at være
en 12-ender. Selvom det nu var rigtig
mørkt, skulle det hele lige foreviges med
div. fotos. Efter kort tid ankom der en
pickup varevogn med adskillige hjælpere og inden længe var hjorten på ladet,
ved ankomst til jagthytten blev hjorten
lagt frem, nu kunne man kun vente på de
andre skulle komme hjem, så man havde
nogle at dele oplevelsen med, og det blev
da også fejret på behørig vis. Alle var
med, lige med undtagelse af Kim, han
kom først, da vi andre var ved at gøre
klar til at gå til køjs. Desværre blev
resultat af 5 jagtdage kun min hjort,
Jespers hjort blev efterfølgende fundet,
og han har fået den hjem.

Stefan der hævede sin gamle kikkert
”ukendt” mærke 12 X 56, efter kort tid
lød det forsigtig ”Hirsch, guter hirsch”,
der lige frem for tårnet afstand ca. 80 m,
kunne man ane en mørk skikkelse krydse marken, op med riffelen, en fin hjort
var ved at krydse græsmarken, han lå
fint, lige i korset på kikkerten, men fortsatte i bevægelse, jeg fulgte ham, men
han ville ikke stoppe, da jeg nåede stolpen til taget på tårnet kiggede jeg på
Stefan, samtidig med jeg flyttede riflen
til den anden side af stolpen. Stefan rystede stille på hovedet, men med et smil
på læben, efter få sekunder stoppede
hjorten op, og skuddet faldt prompte,
blændede af lyset fra mundingen repeterede jeg hurtig, Stefan tændte et kort
sekund det lys, han havde rigget an, jo
derude på marken lå hjorten med hovedet svingende fra side til side. Efter et
par min. kunne jeg endelig afgive det

Med jægerhilsen
Per H Marinussen.

Trofæaften
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Telefonliste
Bestyrelse:
Formand: Søren Drustrup
Næstformand: Henning Sørensen
Sekretær: Per Nybo Thomsen
Kasserer: Gorm Petersen
Hundekoordinator: Claus Clausen
Suppleanter:1: Karsten Andersen
2. Jens Brandt
Hundeudvalg:

98881074 / 20491644
Mail: soren@drustrup.com
98887459
Mail: langbak50@hotmail.com
98240304
Mail: bastholm@jagt.dk
98887443
Mail: gormlot@dlgmail.dk
20145373
Mail: claus-t-clausen@jubii.dk

Se afsnittet ”Hundeafdelingen”

Revirpleje / krage – skadeudv.:
Søren Drustrup
Erik Kjelgaard
Per Nybo Thomsen
Gorm Petersen
Henning Sørensen
Lars Larsen
Claus Clausen
Karsten Pedersen
Flugtskydningskontaktperson:
Erik Kjelgaard
Riffeludvalg:
Knud Jensen
Per Nybo Thomsen
Henrik Møller Jensen
Bladudvalg:

98881074
20131644
98240304
98887443
98887459
98881802
98204012
98881441
20131644
98838099 / 23267255
98240304
98881527
Se bladudvalgets side
31

Aktivitetsoversigt
Ugedag

Dato

Aktiviteter

Lør.

11 / 9

2010
Pokalskydning

Man.

27 / 9

Generalforsamling

Søn.
Søn.
Lør.

3/ 10
7 / 11
4 / 12

Fællesjagt
Fællesjagt
Fællesjagt

Sted:

Skydebanen ved
Nols
.Klubhuset ved
Nols
Fårup Skovhus
Fårup Skovhus
Fårup Skovhus

Kl.

9.00
19.30
9.00
9.00
9.00

2011
Lør.
Lør.

15 / 1
5/ 2

Ons.

16 / 2

Rævejagt
Forkursus til jagtrelateret
træning
Bukke- og trofæaften

?

Marts

Fællesarrangement

Lør.

12 / 3

Arbejdsdag i Brinken

Lør.

26 / 3 – Jagtrelateret træning på
16 / 4
lørdage
Se dato i Fisketur med Tinker

Søn.

næste blad

Man.

25 / 4

Lør.

30 / 4

Jagtrelateret træning, på
mandage
Arbejdsdag

Lør.
Lør.

18 / 6
25 / 6

Lokalprøve, hund
Kommunemesterskab

Fårup Skovhus
Skydebanen
Thise
Lunden,
V. Hjermitslev
Camping
Rolighed
Brinken ved
Fårup Skovhus
Skydebanen
Thise
Havnen i
Hirtshals
Skydebanen
Thise
Skydebanen ved
Thise
Fiskeparken
Fiskeparken

9.00
10.00
19.00
19.00
9.00
10.00
Afgang
06.00
18.30
9.00
08.00
8.00

