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Velkommen til nye medlemmer (pr. 15/1-2008)
Passive medlemmer:
Knud Eskildsen, Saltum
Jens Jørgen Andersen, Løkken
Jørn Gregersen, V. Hjermitslev
Carsten Jørgensen, Brønderslev
Michael Østergaard, Brønderslev
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Villum Klæstrup, Saltum
Flemming Johansen, Pandrup
Ole Mortensen, Tylstrup
Egon Sørensen, Saltum

Deadline for stof til næste blad: 1. august 2008
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Bestyrelsens side
hvem de forskellige foreninger er, hvilke arrangementer de laver, hvor og
hvornår man kan skyde på bane med
riffel eller hagl samt kontakt til andre
foreninger, sponsorer og kommunale
råd. Hjemmesiden er oprettet af jægere
til jægere, og kan også benyttes til
informationer fra foreningerne.

Så er det endelig blevet min tur til at
skrive lidt til bladet.
Jeg vil på bestyrelsens vegne takke for
opbakningen til vores aktiviteter. Der
har været rigtig travlt i de mange
udvalg. Hundeafdelingen imponerer,
både mht. antal deltagere og præstationer rundt omkring. Revirplejeudvalget
har lavet 2 rævegrave. Fisketuren er stadig meget populær. Skydningerne, både
med riffel og jagtgevær har flot tilslutning, medlemsbladet kører af sig selv
og sådan kunne jeg blive ved. Tusinde
tak alle sammen. Uden så mange frivillige hjælpere kunne det ikke lade sig
gøre. Og uden medlemmernes støtte
ville det heller ikke gå.

I sidste blad skrev vi om vores aftale
med Peter Have og Skov- og
Naturstyrelsen ang. hjælp med fælder
til indfangning af ræve med skab i sommerhusområderne.
Hvis dette er noget, du har interesse i
og har mulighed for, bedes du rette henvendelse til formand Søren Drustrup.
Så vil der herefter blive etableret en
liste.

Der er også hele 2 nyheder til os alle:
Vi har fået vores helt egen hjemmeside
– endelig! Vi har fået en dygtig webmaster i skikkelse af Per Drustrup
Larsen. Han er allerede kommet godt
igang så der allerede nu, ligger masser
af tekst og billeder til os. Adressen er:
www.vhjermitslevsaltumjagt.dk
Prøv at ”kigge ind” ! Eventuelle bidrag
eller forslag til siden stiles til bestyrelsen eller bladudvalget. Vi håber I må
nyde dette nye tiltag.

Vi er stadig åbne for forslag om nye tiltag i foreningen. Har du en idé, kan du
kontakte os
En stor tak til vores lodsejere – og tak
til jer alle for det gode samarbejde i
2007. Vi glæder os til et spændende
2008. Foreløbig er der allerede lagt
mange aktiviteter ind i det næste halvår.
Vi håber at se jer der.
Med jæger hilsen
Erik Kjelgaard

Der er også kommet en ny hjemmeside
for jægere i Jammerbugt kommune:
www.jammerbugt-jagt.dk som er
iværksat for at hjælpe jægere i kommunen, når det gælder oplysninger om
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Bladudvalgets side
Det er selvfølgelig dem som bestemmer
indholdet på hjemmesiden. I bladudvalget glæder vi os til samarbejdet med
Per. Skulle der være medlemmer, som
ikke ønsker deres foto eller navn på
hjemmesiden, bedes du kontakte bladudvalget.

BLADUDVALGET
”Redaktør” - Mie Kjelgaard
Tlf:98 887416
Mail: miekjelgaard@hotmail.com
Henrik M. Jensen
Tlf: 98 881527
Mail: henrik_moeller86@hotmail.com

Bladet fortsætter uændret, så kontakt os
endelig med indlæg. Vi vil meget gerne
have jeres aftryk på bladet. Det kan
være historier eller et bidrag til rubrikken ” En god artikel”.
T
ak til jer, der har leveret stof til dette
blad.

Karen Marie Olesen
Tlf: 98 881532
Mail: kmolesen@vip.cybercity.dk

Velkommen til et nyt blad. Nu kan vi se
frem til de lyse dage igen.
Mange aktiviteter venter forude, tjek
bare aktivitetsoversigten. Hvis I keder
jer, er det jeres egen skyld!

Tak til vores annoncører. Støt dem – de
støtter os…!
Et rigtig godt forår og en spændende
sommer ønskes jer alle. Inden vi ser os
om, er vi tilbage i august!

Fra bladudvalgets side vil vi sige tillykke til foreningen med hjemmesiden. Ja,
den kører nu og kan findes på:
www.vhjermitslevsaltumjagt.dk
Webmaster er Per Drustrup Larsen.
Indlæg som foreslåes til hjemmesiden
skal rettes til bestyrelsen eller bladudvalget. Så clearer vi med bestyrelsen.

På udvalgets vegne
Mie

Kig forbi foreningene nye hjemmeside:

www.vhjermitslevsaltumjagt.dk
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Siden sidst
Regnskabet blev fremlagt af Gorm.
Godkendt uden bemærkninger.
Skydning ved Nols fik besøg af 55
skytter i maj, 11 i sept., hvoraf 5 fortsatte til pokalskydning.
Hundeafdelingen bad om tilskud til en
ny træneraspirant, der gerne ville tage
kurset på Kalø, dette blev bevilget. De
vil også gerne arbejde videre med et
veste-projekt. De efterlyste en ”vildtforvalter” – altså én der dels ville opbevare de nedfrosne vildtarter der bruges
til træning, dels vill hjælpe med at skaffe nye forsyninger løbende. Erik
Kjelgaard meldte sig til dette.
Der blev efterlyst nyt om hjemmesiden!
Formanden lovede at tage sig af sagen,
så den kan komme op at køre.
Kontingent fortsat uændret.
Valg: Søren og Per var på valg. Der var
genvalg til begge.
Forslag til kommende arrangementer:
Birthe Dyrberg og ægtefælle og Irene
Jarnved.
Sjønne trådte ud af hundeudvalget efter
mange års tro tjeneste. Han var også
kontaktperson til bestyrelsen
Hundeudvalget og bestyrelsen beslutter
sig til primært at kommunikere med
Claus Clausen som bindeled.

Indskydning d. 22/9-07
Der var ikke så mange som mødte frem
denne dag, måske havde de fået skudt
ind tidligere på efteråret? De, som
mødte frem, brugte dog en masse krudt.
Efterfølgende var der pokalskydning.
Anders Wiggers vandt pokalen.

Generalforsamling d. 24/9-07
18 medlemmer var mødt frem denne
mandag. Formanden afholdt sin beretning hvor han bla. takkede lodsejerne
for deres velvillighed og Peter Have fik
også en tak med for det gode samarbejde. Det har jo bla medført, at noget af
statens arealer må benyttes på fællesjagterne blot Erik Eriksen er med som
”vejviser”. Der var tak til alle udvalgene. Alle har været rigtig flittige.
Hundefolkene har opnået flotte resultater, rævegravene er etablerede m.m.
Bukkejagten i Brinken kastede en
enkelt buk af sig, nemlig til Niels
Guldager.

Fællesjagter: okt.+nov.+dec.07
Fremmødet var meget fint til alle jagterne, ca. 25 hver gang. Hunde, til at
drive såterne igennem, er der også
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Siden sidst
jagt på alt jagtbart, ikke kun ræve.
Turen gik først til Hune Plantage, derefter Blokhus.
Vejret klarede op ligesom vores humør.
Der var nemlig masser af vildt.
Sædvanen tro levede snepperne et farligt liv. Dyr kom også for, men dog
knap så truede!
Ved paraden kunne Peter berette om 35
registrerede skud. I skovbunden lå 5
snepper og 3 dyr. En fin parade der
senere blev udvidet med yderligere en
sneppe, der havde forputtet sig i en bil.
Peter fortalte også om den aftale, der er
indgået mellem Skov- og Naturstyrelsen og vores jagtforening ang. tilsyn og affangning af indfangede ræve i
sommerhusområderne. Det er desværre
stadig et problem med skab-ræve. Det
er fint, at vi kan hjælpe hinanden.
Herefter ventede den gode suppe i
Søren Drustrups lade. Intet er så godt
på en kold, men dejlig dag.

mange af. Jo, det går godt! Udbyttet på
paraderne har været meget tilfredsstillende.

Gustav Sørensen skød sin første sneppe på
fællesjagten d. 6. december - TILLYKKE!

Lydighedstræning

Parade fra fællesjagten d. 6. december.
5 snepper, 1 ræv, 3 dyr, 1 hare og 3 fasaner.

Lørdag d. 19. januar startede de flittige
hundeførere op igen. Alle er velkomne.

Rævejagt d. 12/1-08
Atter mødte Peter Have op sammen
med Erik Eriksen, der jo har sin faste
gang i skoven.
26 jægere mødte op trods en temmelig
”tung” morgendug! Ja, det regnede!
Ligesom sidste år lukkede Peter op for
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Arrangementer
Arrangementet er et samarbejde
mellem naboforeningerne og os.
Indgangsbilletten er inkl. kaffe og brød.

Bukke- og trofæaften
Onsdag d. 27. feb. i Lunden kl. 19.00
Fat støvekosten og få dine trofæer ned
fra væggen for nu skal de vises frem for
en masse interesserede jagtkammerater!
Den grønne dug bliver lagt på bordet og
de 2 pokaler, som så dagens lys sidste
år, vil også være der.
Som sædvanlig har trofæets størrelse
ingen betydning. Det er mindst lige så
meget den gode historie.
Der er 2 afdelinger: Årets danske trofæ
og årets udenlandske trofæ.
Senere skal vi have krage- og skadebenene på bordet. Vi håber Ole får lidt
konkurrence.
Kaffe med brød kan købes og mens vi
drikker den, vil bestyrelsen sælge bukkelodder til Brinken Plantage til den
kommende bukkejagt. Kun medlemmer
af vores forening kan købe dem.
Velkommen – også selvom du måske
ingen trofæer har. Der er nok at se på!

Fisketur med Tinker og
skipperen Anders
Hirtshals søndag d. 13. April
kl. 06.00 – 14.00
Det gode skib, Tinker, stævner ud kl.
06.00 fra havnen i Hirtshals.
Fangstgaranti gives ikke, men chancerne er nu temmelig gode.
Har du lyst til at blive blæst godt igennem på hawet, skal du melde dig til hos
Erik Kjelgaard, tlf: 20131644 så hurtigt
som muligt. Pladserne er hurtig væk.
Husk varmt tøj, madpakke og drikkevarer. Betaling afregnes med skipperen.

Foredrag med Irene Jarnved,
hundeadfærdskonsulent,
d. 16. april i Lunden kl. 19.00
Irene Jarnved er kendt fra TV med
udsendelserne: ”Vi med hund ” og ”Det
er mig eller hunden” I øjeblikket aktuel
i udsendelsen ” Min nye familie”
Irene Jarnved har også udgivet bøgerne:
• Fra hvalp til hund
• Helhjertet hundetræning
• Hunden i hverdagen
Foredraget bliver med hovedvægt på
“HUNDEN I HVERDAGEN – undgå
hverdagsproblemer – eller løs dem”

Foredrag med Birthe Dyrberg
og Jens Aage Lindrup
Onsdag d. 5. marts på Camping
Rolighed kl. 19.30
Det garvede jæger-ægtepar fra Hjørring
vil berette om deres mange og meget
variende jagtoplevelser – sammen og
hver for sig.
Her er virkelig en aften at glæde sig til!
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Arrangementer
Ved siden af mit primære firma har jeg
for et par år siden oprettet et “lillesøster”-firma DOGSTARS - et firma, der
tilbyder træning af hunde og høns :-) til
film og tv.
Herudover er jeg adfærdsredaktør på
månedsmagasinet “Vi Med Hund”,
hvor jeg arbejder to dage om ugen.

Hvis vi ejere ikke er opmærksomme på
vores hunds behov for aktivering, samvær og træning, risikerer vi at stå i en
situation, hvor den begynder at udvikle
uvaner eller adfærdsproblemer.
Hvad kan vi hundeejere gøre for at hunden ikke udvikler sig til et irreterende
og forstyrrende familiemedlem.
Desuden vil Irene Jarnved tale om:
”POSITIVT LEDERSKAB, HUNDESPROG og aktivering”

Dette er et arrangement for alle med
hund, ikke bare jagthunde. Tag endelig
din nabo med!

Irene Jarnved fortæller selv:
Min karriere med hundetræning og
adfærd startede for snart 17 år siden.
For 15 år siden oprettede jeg mit firma
“Et Glad Hundeliv”, som blandt andet
tilbyder træningskurser, problembehandlinger, uddannelser, efteruddannelser og foredragsvirksomhed.

Pris for foredraget: kr. 75,-

Riffelskydning og flugtskydning:
Se de respektive sider for datoer mm.

Tlf. 96 73 77 76 · Fax 96 73 77 78
Bransagervej 16 · 9490 Pandrup · www.digigraf.dk · digigraf@digigraf.dk
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Andre jægerrangementer i landsdelen
100 m tunnelbane

Regions – jagtsti

Det har de lavet i Aalborg Flugtskydningsforening. Den kan benyttes af alle,
som har købt en ”nøgle” i foreningen.
Et plastikkort med x antal minutter på.
Du behøver ikke være medlem af foreningen. Du kan låse dig ind alle ugens
dage mellem kl. 07.00 - 23.00.
Læs selv mere:
www.aalborgflugtskydningsforening.dk

Næste gang søndag d. 13 april på Gl.
Hvorupvej 100 Nr. Sundby.
Henvendelse til Ulrik Holm
tlf.: 23930081
Dem der har prøvet, vil gerne opfordre
kraftigt til, at mange flere prøver denne
disciplin. Det er meget sjovt og meget
lærerigt.

Jagtfeltskydning
Salonriffelskydning

Næste gang d. 29 juni i Tranum. Følg
med i Jæger.
Vi kan kun opfordre jer til at prøve
denne aktivitet under Danmarks
Jægerforbund. Det er en meget jagtrelateret skydning, som man ligeledes lærer
meget af.

I Støvring i kælderen under Bavnebakkehallen.
Kontakt Søren Drustrup. Så kan vi
arrangere samkørsel.
Næste gang d. 20. februar 2008.
Se også deres hjemmeside:
www.jagtforening.dk

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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Flugtskydning
Opstilling fra kl. 18.

Inden vi tager hul på den korte serie
skydninger, skal vi lige have en
arbejdsdag ved hytten i Thise.
Det bliver lørdag d. 26. april kl. 10.00

Skydning fra kl 18.30 – 21.00
Alle, der har deltaget i træningsskydningerne, kan deltage i afslutnings- og
præmieskydningen.

Skydebanen er klar til følgende
skydninger:
• Torsdag d. 1. maj
• Torsdag d. 8. maj
• Torsdag d. 15. maj
• Torsdag d. 22. maj
• Torsdag d. 29. maj - Afslutningsskydning med præmier.

Du er altid meget velkommen til at
hjælpe med duerne!
Velkommen til en god gang træning og
hyggeligt samvær.

Riffelskydning
Vi starter med riffelskydning på skydebanen ved Nols. Herefter kører vi til
flugtskydningsbanen ved Moseby, hvor
duerne venter. Nu skal jagtgeværet i
aktion!
Med riffel skydes 12 skud (4 liggende,
4 knælende/siddende og 4 stående).
Med jagtgevær skydes en serie på 24.
Vi afslutter dagen med præmieoverrækkelse. Knud har haft travlt hos diverse
sponsorer, så der er mange præmier.

Søndag d. 4. maj 2008
kl. 9.00 – 15.00
Indskydning på skydebanen ved Nols
Vi mødes igen ved Nols og får tjekket
riflerne inden bukkejagten i ind- og
udland. Der vil være mærkeskydning
fra ca. kl. 12.
Pølsedamen, Henrik, har pølser, øl og
vand til salg.
Høreværn er påbudt!

Det er en meget sjov konkurrencedag
med mange deltagere. Der er også
plads til dig!

Gør dig selv og andre en tjeneste!
Mød op!

Høreværn er påbudt!

Søndag d. 8. juni 2008
Kl. 9.00 – ca. 17.00
Jægerskydning / kombiskydning.
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Jagthistorie nr. 1
Allan skyndte sig hen til ræven og tog
resolut fat i halen på dyret for at slæbe
det med hjem.
Men, som han begyndte at ville gå med
ræven, vågnede Mikkel op igen. Ja, hvá
skú jeg gøre, begge patronerne var
brugt som sad i løbet på geværet og
slippe Mikkel nu da jeg havde fat i ham
ville jeg sgú ikke, tænkte Allan.

Atter engang har Villy Blichfeldt fattet
pennen og leveret en historie til bladet.
Vi er glade for, at du kan blive ved med,
at hive historier ud af ærmet. Tak for
den, Villy!

Rævens svingtur
Min kammerat Allan, havde mange forskellige dyr i sin ungdom. Kaniner,
høns, heste og masser af gæs og det er
ikke blevet mindre med tiden. Allan gik
op i det med liv og sjæl, men det gjorde
Mikkel også.

Så han begyndte at svinge Mikkel i
halen med den ene hånd, for at denne
ikke skulle bide ham i håndleddet eller
armen. Medens han med den anden
hånd fik knækket geværet og listet en
patron ud af det højre løb og bagefter
famlede i den ene bukselomme efter en
ny, fik den sat i løbet. Ligesom Mikkel
var ved sin fulde bevidsthed igen og
snappede ret så kraftigt efter hans hånd,
slap Allan Mikkel i halen afsikrede
geværet og gav ham et nakkeskud på
halvanden meter afstand med den
anden hånd. Nu var han helt sikker på,
at Mikkel ikke tog hans gæs mere.

En aften, da Allan skulle lukke sine gæs
ind, kunne han se, at der manglede en
af gæssene. Dagen efter ligeså. Til sidst
blev det Allan for meget. En aften lagde
han sig på lur med sin gamle side by
side og præcis ved 19 tiden kom Mikkel
luskende henover den nysået kornmark
i begyndelsen af maj. Allan afsikrede
geværet og rejste sig halvt op fra skellet, hvor han lå på udkig og skød
Mikkel med begge aftrækkerne i bund,
som nærmest fløj i en bue op i luften og
landede helt udstrakt på marken.

Med jægerhilsen
Villy Blichfeldt

Revirpleje
at virke perfekt. Læs bare Jagthistorie
nr 2 fra Knold. De var fra den ene grav.
Vi håber, der bliver masser af liv fremover.

Sædvanen tro, skal der indkøbes lidt
fasaner til udsætning. Det er jo ikke så
mange da der kom nye regler sidste år.
De 2 nyetablerede rævegrave ser ud til
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- også mad ud af huset...

Saltum Strandvej 63 · Saltum
Tlf. 98 88 11 45

“Træværkstedet”
Saltum
98 88 19 36 - 22 49 23 75
Hochsitze · Fælder
Hundesenge · Skinddummyer
Foderautomater
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Jagthistorie nr. 2
Min ejer mente ikke jeg skulle i rævegrav, men heldig vis mente min ejers
mand, at når jeg var gammel nok, skulle
jeg prøve om det var noget for mig.
Han var lidt beklemt ved at tage mig med
ud i en naturgrav, og så var der også det
med at rævene havde skab. Men nu er jeg
blevet fire år og rævene er fine, og har
levet godt af alle de fasaner som jagtforeningen har sat ud. Jagtforeningen har
også lavet et par fine kunstgrave, så nu
skulle det være.
Første grav var lige før jul, og det var
spændende da vi gik til graven første
gang. Jeg fik halsbåndet af og snusede til
graven, den lugtede ganske fælt af ræv,
så jeg gik forsigtig ned i hullet og
begyndte at gø. Mine jægere stod klar
ved hvert sit hul for at skyde ”Mikkel”
hvis han kom op. Sådan en ræv er godt
nok en sur fyr, han bed mig i næsen, så
jeg blev helt rød i hovedet, og måtte op
for at få noget luft. Men da jeg så at
jægerne stod klar tænkte jeg, at jeg hellere måtte prøve igen, man er vel en stædig gravhund. Ned igen, nu skulle den
bandit jages ud, men efter en og en halv
time måtte jeg erkende, at han var den
stærkeste, og måske mere rutineret end
jeg. Mine ledsagere mente at det nok var
bedre at prøve et andet sted, og så kunne
jeg også få et lille hvil. Det kræver sin
hund at skælde ud uafbrudt i en halv
time!
Desværre var der ingen hjemme i de 2
andre grave, som vi besøgte, men jeg
kikkede da efter.

Vi har hermed fornøjelsen af, at præsentere en helt anden slags jagthistorie. Den
er nemlig skrevet af en hund fra Saltum!
Tak til Knold og hans ejere.

Mine første ræve
Jeg hedder Flexnes, men min ejer kalder
mig Knold, og jeg er en ruhåret gravhund. Min far heder Mikkels Mefisto og
min mor Tessa. Jeg er født i Pandrup, og
blev meget forkælet lige fra jeg blev
født. Jeg voksede op i et godt hjem, i
køkkenet, sammen med mine søstre og
brødre, og da jeg var blevet 8 uger kom
jeg til mit nye hjem i Saltum.
Min nye ejer forkælede mig meget, og
det kan man godt blive lidt egensindet af.
Jeg var alene hund de første måneder, og
følte at det var mig som bestemte i huset.
Men så besluttede min ejers mand, at
han også ville have en hund, den skulle
være større end mig, og det kunne jeg
ikke lide.
Han købte en ”ok”, ruhåret hønsehund,
men han var dum. Rex var så stor, at han
trådte på mig, når vi legede ude i haven,
så jeg måtte lige fortælle ham hvem der
bestemte her i huset! Det gik meget godt
i starten, men han blev godt nok stor, så
jeg måtte indgå et kompromis. Han bestemmer i kælderen og jeg i stuen og
soveværelset. Når han kommer ud i
haven, går jeg da bare ind, eller jeg kan
stå på den øverste terrasse og fortælle
ham, at jeg stadig tror jeg er den stærkeste.
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Jagthistorie nr. 2
vand i graven gik hun ind, men ræven vil
bide og mor klagede og jamrede sig så at
hendes ejer blev helt bange.
Da hun kom ud var hun helt rød i hovedet og næsen blødte meget..
Nu var det min tur, men jeg kender min
begrænsning, og efter at jeg havde
skældt Mikkel godt ud, var jeg ude et par
gange for at få luft. Jægerne blev enige
om at give ræven lidt fred, mon så ikke
den skulle komme ud? Én blev stående
medens vi andre gik til den næste grav.
Jeg var først fremme, og gik straks ned
og gav hals. Det var let, efter ti minutter
sprang tæveræven og der lød et skud.
Mor rev sig løs fra halsbåndet og så
kunne vi rigtig ruske ræven sammen.
Det var en god fornemmelse at gøre det
sammen med mor, og få lidt hævn over
vores ømme snuder.
Jeg glæder mig allerede til at vi skal på
jagt igen, og nu holder jeg altid øje med
om min jæger tager jagttøjet og geværet
frem..

Den 29. december var jeg så med igen,
og i den første grav var ræven hjemme.
Jeg gik ned og gav straks hals. Han ville
også bide men jeg var mere forsigtig og
passede godt på ikke at få næsen for
langt frem. Ræven kom op, men løb
straks ned i graven igen, inden der kunne
skydes til den.
Men jeg blev ved, man er vel en stædig
gravhund, og efter et stykke tid sprang
tæveræven. Der lød skud og jeg måtte op
for at se hvad der var sket. Fint, ræven
var død, så var det den næste.
Men sådan en herre er ikke nem, så efter
et stykke tid mente min jæger at det var
bedre at tage en pause. Vi var ikke helt
enige, men han bestemmer, når han har
fat i snoren!
Sidst på dagen gik vi tilbage til graven,
for at prøve igen.
Mikkel følte sig helt sikker på at han
trygt kunne blive i graven, men nu skulle han jages ud.
Så jeg gik på, med krum hals og en voldsom gøen, og drev ham cm. efter cm.
baglæns ud gennem røret. Til sidst sad
han med halen uden for, og jeg satte den
sidste resurse ind på at få ham ud.
Så sprang han og der lød et skud. Mine
jægere sagde, at det var flot gjort og jeg
var dagens hund.
Den 6. januar prøvede vi igen. Min mor,
Tessa, skulle med, så skulle jeg rigtig
vise hende hvad jeg kunne.
Vi prøvede flere grave, men alle var
tomme, men så kom vi over til Brinken.
Mor prøvede først, og selv om der var

Knæk og bræk
”Knold”
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Hundeafdelingen
utrolig meget på jagt med min hund, jeg
har derfor mødt mange af jer ude på
jagterne, hvor jeg lige har fået at vide
hvad i har oplevet, sammen med jeres
hunde. De fleste oplevelser i har haft er
positive fortællinger og samtidig er det
især for jægere med ungehunde, nu at
det virkelig er gået op fpr jer, hvadforholdet til hund og træning betyder. I har
netop oplevet det der gør hundearbejde
spændende, nemlig at I er blevet et
team, hvor samarbejde og forståelse
munder ud i nogle gode oplevelser. I er
ikke blot blevet et team, fører og hund i
mellem, men også i en større sammenhæng, hvor det gælder samarbejde med
andre jægere og hundeførere. I har lagt
grunden til at det netop er jer der bliver
spurgt, når der skal laves hundearbejde
i forbindelse med afholdelse af jagt.
Mange af jer vil opleve at I bliver bedt
om at deltage i jagter, som I ikke har de
store relationer til, netop på grund af at
det er rygtes at i er et godt team, både

Hundeudvalget ønsker alle
medlemmer et rigtig godt nytår
- og tak for god opbakning i 2007
Jens Jørgen Jensen, alias Sjønne, har
efter mange år valgt at stoppe i hundeudvalget.
Der skal lyde en stor tak til Sjønne for
det arbejde han har udført for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening.
Sjønne har altid på flotteste vis været
hovedansvarlig for afholdelse af prøver,
kontakt til dommere og indkøb af pokaler. Ligeledes har Sjønne været vores
kontaktperson til de øvrige jagtsforeninger.

Et folk og deres hunde
Endnu en jagtsæson er slut og for de
fleste hundefolk, en sæson med mange
gode og lærerige oplevelser. Det har
været en sæson hvor jeg selv har været

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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Hundeafdelingen
Veste-projekt

som hund og mang, og samtidig ved
hvordan man begår sig i jagtmæssige
relationer. Det har været en god oplevelse at møde jer ude på jagterne og jeg
skylder at sige at jeg er stolt af at se
jeres arbejde. Jeg har mødt mange jagtleder i denne sæson og fra de fleste kun
hørt anerkende ord om det hundearbejde der er blevet præsteret, bliv endlig
ved med det, det er en fornøjelse at
høre.
Nu er jagten slut og det er på tide at vi
begynder at træne vore hunde til den
næste sæson, for uden træning, vil det
snart være helt andre toner, der lyder
fra jagtleder og jagtvenner. Vi vil i år
starte med lydighedstræning og derefter fortsætte med jagtrelateret træning.
Det er i år lykkedes at få Kim
Christensen til at hoppe på vognen som
træner, hvilket skulle give os flere
muligheder for at prøve at udvikle
nogle nye tiltag inden for træningen. Vi
har igen i år de samme gode arealer til
rådighed, så muglighederne for en god
træning er absolut til stede. Der vil i
forbindelse med tilmeldingen til den
jagtrelaterede træning, blive givet en
grundig orientering om i hvilken retning træningen skal gå og i vil i samme
forbindelse blive opdelt i forskellige
hold. Den jagtrelaterede træning har
opstart den 31/3 2008 kl. 18.30 på skydebanen i Thise. Mød i bare talstærkt
frem, hundeudvalg og trænerer er klar
til at tage mod jer.
Jens Brandt

Der har i vinterens løb været arbejdet
på, at vi kunne få en fælles let beklædning i form af en jagtvest. Typen
Deerhunter Shellbrook (www.deerhunter.dk - varenr. 4300) er blevet valgt,
grundet kvalitet og holdbarhed.
Det ser nu ud til at lykkedes. Vi er i fuld
sving med at finde en endelig pris sammen med et par forhandlere i det nordjyske.
Vi håber at have prisforslag samt prøver
af vesten klar til trofæaftenen, så der
kan prøves og bestilles – herefter regner vi med, at bestillingsperioden løber
frem til medio april, hvor vi skal afgive
den endelige ordre til den valgte forhandler.
Har man interesse i at købe/høre om
denne nye vest m.m., er man velkommen til at kontakte hundeudvalget, jfr.
adresselisten i bladet.
Husk at prisen afhænger af, hvor mange
veste vi vil aftager – jo flere veste jo
billigere pris.
Hundeudvalget består af:
Karsten Andersen, tlf. 40 51 33 80
E-mail: kha@stofanet.dk
Claus Clausen, tlf. 20 14 53 73
E-mail: claus-t-clausen@jubii.dk
Karen Marie Olesen, tlf. 22 57 55 88
E-mail: kmolesen@vip.cybercity.dk
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Hundeafdelingen
Der var andre hunde og hundefører
med om bord på Læsø-færgen og spænding og nervøsitet kunnen næsten mærkes i luften. Ved siden af sad en hundefører og repeterede reglerne for apporteringsprøver og markprøver i alle
detaljer; vi kunne vist lige så godt blive
om bord og returnere med færgen...
Anni er to år og dermed åben klasse. Vi
er således vant til, at en prøve består af
apportering af to duer hentet 40 mtr.
ude, to duer i vand samt en kanin på 70
mtr., alle dyr kastet/placeret uden at
hun ser dem. Jeg havde godt nok fået at
vide, at apporteringsprøven var nemmere, men...

En rigtig hundehistorie
Vi har modtaget dette indlæg fra Karen
Vejby, Saltum. Ikke en jagt historie, men
til gengæld en rigtig god hundehistorie.
Karens søn har lavet tegningen. Tak for
den, Karen.
Apporteringsprøve – du kan godt!
Lørdag den 15. september 2007 drog
vi, dvs. ungerne og jeg med Anni til
Læsø for at deltage i apporteringsprøve
og en markprøve.
Anni og jeg havde deltaget i lydighedstræning og den jagtrelaterede træning
gennem ca. 1 1/2 år. Hun klarede sig
rimeligt til lokalprøven og helt ad H...
til til kommunemesterskabet; men nu
skulle den apporteringsprøve altså hentes hjem.

Vi startede med due-apportering på
land. Én due! Vi var nr. 4 i rækken af 7.
Første hund gik ud. Endelig blev det os.
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Vi boede på campingpladsen i en hyggelig hytte og næste dag stod på markprøve.

Anni blev sendt ud, gik mod baglinien,
blev kommanderet dæk, sendt i den rigtige retning, apporterede, kom ind på
plads, trippede lidt da stubbende prikkede hende i måsen da hun skulle sætte
sig og indkasserede et enkelt minuspoint for uro i afleveringen.
Videre til kanin – på 40 mtrs afstand.
Denne gang trampede jeg stubbene
ned. Ingen fejl.
Så til apportering i vand. Duen blev
kastet mens Anni så på, så det var blot
at sende hende. Det var en god dag så
hun kom lige hjem og afleverede før
hun rystede sig. Ingen fejl.
Til afslutningen blev pointtallet nævnt
for de seks hunde – og der blev talt om
en Læsø vandrepokal til bedste hund.
Pludselig kunne jeg udlede, at Anni
med sine 29 point af 30 mulige skulle
hentes ud af bilen og sættes til at se
godt ud. Ved præmieoverrækkelsen fik
jeg at vide, at Anni var ”en meget lydig
hund”. Jeg rystede på hovedet, og blev
spurgt hvorfor. De skulle bare vide,
hvor meget jeg havde kæmpet.
Vel havde vi en heldig dag, men min
konklusion er, at niveauet for den træning, vi gennemfører som oplæg til
lokalmesterskab og siden kommunemesterskab er en del højere end niveauet for at bestå en apporteringsprøve
under Danmarks Jægerforbund. Så tag
blot af sted – og gerne på Læsø. Anni
og jeg skal over og forsvare pokalen til
september.

For stående hunde – markprøve på
Læsø rykker!
Anni er en breton og skal bestå markprøve for stående hunde sammen med
de engelske racer. To hold med i alt 23
hunde, 14 engelske og 9 kontinentale. I
sammenligning med de to markprøver,
jeg tidligere har deltaget i, var her tale
om gode, jagtrelevante søg og jagtrelevant bedømmelse. Søg til kanten, at få
hele arealet med samt at hunden søgte
mod arealer med chance for fugl blev
kommenteret mere end fart, stil, kovendinger, stand for lejer etc. Det var første
gang, jeg kunne forstå, hvad der foregik
og hvorfor samt relatere det til at være
på jagt – alene eller på fællesjagt. Det
var dejligt at opleve.
Overvejer du at deltage i en markprøve
vil jeg anbefale at tage turen til Læsø.
Her bliver man taget godt imod og det,
der foregår minder så meget om at være
på jagt, at man falder til ro – i modsætning til de sære markprøver, jeg har deltaget i i Himmerland og Vestjylland.
Anni fik en 2. præmie – til september
går vi efter et 1-tal!
Vi mødes til hundetræningen.
I håb om et godt forår
Hilsen Karen
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så solid, at den ikke kan springe op. Du
bør købe selen til hunden i god tid
inden ferien, så hunden kan nå at
vænne sig til den.

HUNDEN MED I BILEN
Læs her hvordan
man skal forholde
sig, hvis hunden skal
med ud og køre i
bil..

Pas på din hund
– den kan dø af varme
Hvert år dør hunde, fordi de efterlades i
en varm bil. Ofte har ejeren kun været
væk i kort tid. Men når solen står på,
kan temperaturen i bilen hurtigt stige til
80-90 grader, og det kan hunde ikke
tåle. Og solen flytter sig, så selv om
bilen er efterladt i skyggen, står den
pludselig i bagende sol. Så efterlad
aldrig hunden i bilen om sommeren.
Heller ikke når det er overskyet, for vejret har det jo med at skifte.

Transport og ferie
Hav styr på din hund i bilen
Det er farligt at have sin hund på bagsædet, uden at den er spændt fast. Tænk
på, hvad der vil ske ved en hård
opbremsning eller et sammenstød.
Hunden risikerer at ramme dig i nakken
med voldsom kraft. Det kan være fatalt
for både dig og hunden.

Det er vigtigt med vand og skygge
Vand og skygge har stor betydning for
dyrene i sommervarmen. Husk at skifte
vandet ofte, da det hurtigt bliver dårligt.
Det er godt for hunden at få en dag
sammen med familien, men kun hvis
man sørger for, at hunden har mulighed
for at ligge i skygge og for at få rigeligt
med vand. Har du planer om at tage
hunden med på en lang travetur, så husk
at tage ekstra vand med til den. Og skal
du ud at køre en længere tur med hunden, bør du jævnligt køre ind til siden
for at lufte hunden og give den vand.

Du har forskellige muligheder for at
sikre din hund. En mulighed er at få sat
et solidt gitter op mellem hunden og
forsæderne i bilen. En anden er at få
monteret en fast boks til hunden i bilen.
Det er der flere fordele ved. Bagage og
indtræk skånes. Og når hunden opholder sig i boksen, kan man åbne bagklappen, så hunden ikke bliver overophedet. Boksen bør være så stor, at hunden kan stå oprejst, ligge udstrakt samt
vende sig.
Endelig kan man få sikkerhedsseler til
alle hundestørrelser. Disse seler fastgøres til de sikkerhedsseler, der allerede
er i bilen. Du skal sikre dig, at låsemekanismen på hundens sikkerhedssele er

*Kilde - Dyrenes beskyttelse*
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hunde med skab er en voldsom kløe.
De klassiske forandringer ses som regel
langs ørekanten, ned af forbenene og
ved haserne. Skabsmiderne forårsager
betændelse og kløe i huden.

SKAB HOS HUND
Dyrlæge Niels Østergaard, Løkken,
har opfordret os til at skrive lidt om
skab, da han har haft en del hunde i
sin praksis med netop skab.

Hvordan kan din dyrlæge
stille diagnosen?
Tidligere har påvisning af skabsmiden
til tider voldt store problemer, men i
dag er diagnostikken langt lettere, da
man kan påvise antistoffer imod skabsmiderne i en blodprøve.
Ved hudskrab skrabes dybt i huden på
de steder, hvor symptomerne har vist
sig og også på andre steder, der er mistænkt for at være angrebet. Derefter bliver den afskrabede hud opløst i en speciel væske og undersøgt i et mikroskop,
for at dyrlægen kan se selve miderne og
deres æg.

SKAB er en kløende hudsygdom, der
viser sig som tørre og skællede områder
på huden – ofte, men ikke altid, på ørerne. Skab forårsages af en bestemt mide,
sarcoptesmiden, som graver gange i
huden.
Hvorfor får hunde skab?
Skab smitter både direkte og indirekte.
En hund kan blive smittet, hvis den er i
direkte kontakt med en angrebet hund
eller ræv. Indirekte kan en rask hund
blive smittet via ting, som har været i
berøring med en angrebet hund.
De sidste 15 år har ræve været en meget
væsentlig årsag til smitte hos hunde.
Navnlig den jyske rævebestand har
nemlig været hårdt angrebet af skab.
Hunde, der har været på jagt i områder
med skabsmittede ræve, eller som kan
have haft direkte kontakt med dem, bør
efter endt jagt behandles. Men det er
værd at nævne, at det ikke kun er jagthunde, der bliver smittet. I takt med at
rævene kommer tættere på vores huse3,
smittes almindelige familiehunde også
hyppigere end tidligere..

Hvordan behandles skab?
De midler, man bruger til behandling af
skab, er receptpligtige. I dag kan man
behandle med et spot-on middel, som
både har en forebyggende og en helbredende virkning. Tidligere var man henvist til behandling, når skaden var sket.
Ofte har den smittede hund betændelse
i huden samtidig og derfor vil dyrlægen
som regel vælge at behandle med antibiotika sideløbende.
Hvis din hund har fået diagnosticeret
skab, er det vigtigt, at den ikke kommer
i kontakt med andre hunde, før den er
færdigbehandlet for skab. Får din hund

Hvad er symptomerne på skab?
Det mest karakteristiske symptom hos
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sker sjældent. Hvis smitte til menneske
alligevel finder sted, er det i de fleste
tilfælde børn, der bliver angrebet, og
sygdommen vil typisk vise sig ved kløe
og rødme på hænderne. Sådanne tilfælde kræver lægebehandling

konstateret skab er det vigtigt, at du
kontakter ejerne til de hunde, der har
været i kontakt med din hund, så de
træffe forholdsregler for at undgå, at
smitten bliver spredt yderligere.
Skab svarer til fnat hos mennesker, men
smitten fra hund eller ræv til mennesker

Regnskab
Tekst

Indtægter

Indestående checkkonto
Kassebeholdning
Kontingenter
Fællesjagter
Bukkelodder
Renter
Annoncetilskud
Annoncetilskud fra
Hvetbo Herred
Hundetræning

I alt

59342,77
12364,25
10837,50
3640
2100
77,33
8800
500

Tekst

Udgifter

Generalforsamling
Blad m.m
Gave +lodsejerkurve
Gebyr
Rævegrav
Kamera
Fasaner + foder
Udgifter vedr rævejagt

1000
6844,70
4914
12
3825
2177,95
1750
452,65

17911,25 Arbejdsdag
Møder
Gravering af pokal
Køb af stofmærker
Udgift ???

1529,10
570
135
13781,25
2069,10

115573,10 I alt

39060,75

Indestående check konto
kassebeholdning

Balance

Balance

72832
3680,35

115573,10

Kig forbi foreningene nye hjemmeside:

www.vhjermitslevsaltumjagt.dk
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Støt vore annoncører...
...de støtter os!
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Jagthistorie 3
igennem. Kommer der vildt for beder
man den bare om at skyde.
Nu kommer det allerbedste. Når jagten
er slut kommer små fjernstyrede helikoptere, samler vildtet og afleverer det,
hvor det skal være. Det er sgu da nemt
– ingen ulydige hunde, ingen hunde,
der burde have trænet noget mere.
Problemet er morgenparolen – man
kunne måske komme til at savne en lille
en til halsen – nå men til den tid bliver
der sikkert serveret Cola-light, så kan
det jo være lige meget.
Det var fremtiden – men nu står vi
foran en ny hundesæson. Så mød op og
træn din hund – uden brug af tastatur –
men med gode ord og evt. godbidder.

Vi har modtaget dette indlæg fra Kaj
Sørensen. Ord til eftertanke! Tak for
det, Kaj.
Jeg deltog i et møde i V. Hjermitslev/
Saltum Jagtforening sammen med
bestyrelse og hundeudvalg angående
foredrag og andre tiltag.
Det var et godt møde, men – snakken
faldt rimelig hurtigt på ”hjemmeside”
Snart var stuen fyldt med 3 gang www,
links, pdf - filer, mail m.m.
Jeg kom til at tænke på, hvor bliver det
nemt, når vi kan gå på jagt hjemme
foran skærmen. Man logger på foreningens fællesjagt. Man får tildelt et
nummer, som styrer en satellit. Denne
satellit står enten på post eller driver

Civa, Tikka og Kaj

Holger Davidsen Smedegaardsvej 70 Pandrup 98247376 – 60667376
Vi kan tilbyde:

x
x
x
x

Kvalitetsfoder til hund og kat
Gratis levering – så du slipper for at slæbe
Hundesenge – tæpper - foderspande
Dummy – fløjter – jagtliner – træningsgodbidder…
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Meopta - et sikkert kikkertvalg
MEOSTAR ALUMINIUM
Model:
Sigte:
Pris:
1-4x22 rødpunkt . . . .4 . . . . . . . . . . .4.995,1-4x22 . . . . . . . . . . . .4C . . . . . . . . . .5.995,1,5-5x20 . . . . . . . . . . .4 . . . . . . . . . . .4.995,3-10x50 . . . . . . . . . . .4 . . . . . . . . . . .5.295,3-12x56 . . . . . . . . . . .4 og Z-plex . . . .5.495,3-12x56 rødpunkt . . . .4C . . . . . . . . . .6.995,4-16x44 Tactic Mill Dot og Z-plex . . . . . .6.695,-

Meopta har siden 1933 haft produktion
af optik, og i en årerække har jaguar
Gruppen markedsført Meopta programmet i Danmark. Fabrikken er kendt for
højkvalitet, og har ingen problemer med
at yde 10 års fabriks garanti.
Mange danske jægere har igennem årene
haft glæde af det varierede program af
kvalitetskikkerter. Alle modeller er udført
i 30 mm. Rør, og leveres i aluminium. Meopta er kendt for deres meget pålidelige
kliksystem, og de specialcoatede linser
betyder minimalt lystab. Meopta giver
mere kvalitet for pengene.

Meostar 1-4x22

Meostar 3-10x50

Meostar 3-12x56
Meopta sigte 4

Meopta sigte
4-c rødpunkt

Meopta sigte
Mill Dot

Meopta sigte
Z Plex
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Alt indenfor tryk & reklame

Tlf. 96 73 77 76 · Fax 96 73 77 78
Bransagervej 16 · 9490 Pandrup · www.digigraf.dk · digigraf@digigraf.dk
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Telefonliste
Bestyrelse:
Formand: Søren Drustrup
Næstformand: Niels Guldager
Sekretær: Per Nybo Thomsen
Kasserer: Gorm Petersen
Erik Kjelgaard
Suppleant: Henning Sørensen
Hundeudvalg:
Karsten Andersen

98881074
Mail: soren@drustrup.com
98881844 / 40950769
Mail: info@guldagerdk.dk
98240304
Mail: bastholm@jagt.dk
98887443
Mail: gorm.lot@mail.dk
98887416 / 20131644
Mail:miekjelgaard@hotmail.com
98887459
40513380
Mail: kha@stofanet.dk
20145373
Mail: claus-t-clausen@jubii.dk
22575588
Mail.kmolesen@vip.cybercity.dk

Claus Clausen
Karen Marie Olesen
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:
”Redaktør” Mie Kjelgaard
Karen Marie Olesen
Henrik Møller Jensen

98881074
98887416 / 20131644
98240304
98887443
98887459
98881802
98204012
98881441
98887416 / 20131644
98838099 / 23267255
98240304
98881527
Mail: miekjelgaard@hotmail.com
Mail: kmolesen@vip.cybercity.dk
henrik_moeller86@hotmail.com
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Aktivitetsoversigt
Ugedag
Ons.
Ons.

Dato

Aktiviteter

20 / 2
27 / 2

Salonskydning
Bukke – og trofæaften

Ons.

5/3

Man.

31 / 3

Søn.

13 / 4

Birthe Dyrberg og Jens
Aage Lindrup. Foredrag.
Jagtrelateret træning,
opstart
Fisketur m/ Tinker

Søn.
Ons.

13 / 4
16 / 4

Lør.

26 / 4

Regionsjagtsti
Irene Jarnved, foredrag.
Hundeadfærdskonsulent
Arbejdsdag

Tors.

1/5

Flugtskydning

Søn.
Tors.

4/5
8/5

Indskydning
Flugtskydning

Tors.

15/ 5

Flugtskydning

Tors.

22 / 5

Flugtskydning

Tors.

29 / 5

Flugtskydning, afslutning

Søn.

8/6

Lør.
LørSøn.
Man.

14 / 6
28 /
29 / 6
29 / 9

Kombiskydning /
jægerskydning
Lokalprøve, hund
Kommunemesterskab
Feltskydning
Generalforsamling

28

Sted:
Støvring
Lunden i
V. Hjermitslev
Camping
Rolighed
Skydebanen
Thise
Havnen i
Hirtshals
Hvorup
Lunden
V. Hjermitslev
Skydebanen
Thise
Skydebanen
Thise
Nols
Skydebanen
Thise
Skydebanen
Thise
Skydebanen
Thise
Skydebanen
Thise
Nols + Moseby

Kl.

19.00
19.30
18.30
06.00

19.00
10.00
18.00
09.00
18.00
18.00
18.00
18.00
09.00

??
??
Moseby
??
Tranum
Klubhuset, Nols 19.30

