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Oplag 200 - Antal medlemmer 146
(Nyindmeldte medlemmer tæller ikke med før kontingent er betalt).

Velkommen til nye medlemmer (pr. jan. 2010)
Aktive medlemmer:
Jette Boa, Kolt/Hasselager
Jens Guldbæk Christiansen, Frejlev
Bjørn Kjelgaard, Brønderslev
Lars Alstrup Hansen, Thorup, Dr.lund
Henrik Jensen, Kaas
Lotte Munck, Hune

Passive medlemmer:
Ingen nye medlemmer
Girokort udsendes til 2009 medlemmerne
sammen med dette blad.
Opdateret liste kommer i blad nr. 2/2010

Deadline for stof til næste blad: 1. august 2010
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Bestyrelsens side
Jeg har denne gang fået æren af at bidrage med et indlæg på bestyrelsens vegne.

En stor tak til lodsejerne sæsonen igennem for det altid gode samarbejde.

Tak for valget til bestyrelsen. Det har været
et spændende arbejde at komme ind i.

Med jægerhilsen
Henning Sørensen

Det nyeste vi har bestemt på generalforsamlingen i september var en regulering
af antal deltagere på vores fællesjagter.
Den første jagtdag i oktober var, som forsøg, uden gæster. De resterende med.
D. 9./10. , som var 1. jagtdag, kom alligevel til at bestå af 34 medlemmer. Der blev
skudt 1 rådyr den dag. Den efterfølgende
jagt d. 8./11. var med 27 deltagere.
Resultatet blev 6 snepper, 4 dyr, 1 ræv, 3
harer, 3 fasaner og 4 bekkasiner.
Decemberjagten d. 5./12. var der også 27
deltagere. Resultatet blev 4 snepper, 1
dyr, 1 fasan, og 1 bekkasin.
Det med reguleringen ser ud til at virke
og der er andre tiltag på tegnebrættet.
Det har været gode jagter med mange
skud, så velkommen på skydebanen til
træning.
Fodring af vildt har på grund af sne været
en udfordring her i slutningen af jagtsæsonen. Fasanerudsætningen har vi ikke
set meget resultat af, men der bliver udsat
igen i 2010.
Bestyrelsen vil gerne takke vores fodersponsor, Flemming Kjær.
Rævejagten d. 9./1. blev aflyst på grund
af kulden. Det var ikke forsvarligt at jage
med de fødesøgende dyr ! Vi ser frem til
den nye sæson med hundetræning og de
to arbejdsdage. Skoven er stor nok, så der
er plads til mange flere hjælpere d. 6./3.

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
Har I forslag til andre emner til bladet –
noget der mangler, så henvend jer endelig!
Vores udvalg er blevet reduceret til 2:
Karen Marie og jeg. Vi har det vældig
hyggeligt, men skulle én have lyst til at
være med, så sig til.
Alle ønskes hermed et rigtig godt forår
og en lun sommer.
Vi er tilbage med et nyt blad i august.

BLADUDVALGET
Mie Kjelgaard
Tlf: 21 83 82 72
Mail: miekjelgaard@hotmail.com
Karen Marie Olesen
Tlf: 22 57 55 88
Mail: kmolesen@vip.cybercity.dk

Husk at tjekke:

Så er vi her igen. Vi håber I har ventet
os med længsel og at I har haft et godt
jagtår i 2009.
Et helt nyt jagtår venter forude. Fra
april i år kommer der nye jagttider. Der
er også kommet ny lovgivning om
opbevaring af jagtammunition – både
haglpatroner og riffelkugler. Begge
dele kan I læse om under afsnittet: ”En
god artikel”

www.vhjermitslevsaltumjagt.dk
På udvalgets vegne
Mie

Vi er glade for den interesse, der er om
bladet og vil også gerne sige tak til
vores annoncører og vores Webmaster,
Per.
Det er jo altid dejligt at læse om andres
oplevelser. I dette blad kan I glæde jer
til 2 historier, som jeg fik ved at henvende mig til de 2 skribenter. En stor
tak til dem ;-) Vi vil meget, meget gerne
have jeres bidrag – og vil gerne hjælpe
med det praktiske skrivearbejde, hvis
det kan hjælpe jer.
Skulle man ligge inde med fotos eller
andet, der kan have interesse for andre,
så bare send dem til os.
Vi vil også gerne sende jeres bidrag
videre til hjemmesiden.
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Siden sidst
Der har været møde med Skov – og
naturstyrelsen. Måske ser vi en åbning
mht. flere jagter og måske ændring
med hensyn til arealer. Mere åbning for
ungjægere m/ riffel og afskydning af en
buk. Dette er ikke endeligt aftalt.
Der har været afholdt bukke- og trofæaften med fint fremmøde
Der har været oprydning i Sørens skov.
Foreningen har uddelt lodsejerkurve
som tak for lån af arealer. Det må siges
at være en billig jagtleje.
Hundeafdelingen er en super afdeling
med mange deltagere.
Fisketuren med Tinker har også været
afholdt med fin deltagelse
Der har været arbejdsdag på skydebanen, hvor hus og areal blev gjort klar til
sæsonen
Ligeledes har der været afholdt de obligatoriske riffel – og flugtskydninger..
Regnskabet blev godkendt. Ca. 25.000
kr. i overskud.
Indkomne forslag: Vedr. foreningens
fællesjagter, Anker Jensen.
Skal vi have max antal jægere ?
Skal vi have max antal hunde ?
Skal der være tilmelding ?
Vedtaget: Der må ikke inviteres gæster
med på den 1. fællesjagt.
Fremtidig planlægning blev diskuteret.
Valg til bestyrelsen:
Søren Drustrup og Per Nybo blev genvalgt
Revisor og revisorsuppleant blev genvalgt

Riffelskydning
søndag den 13. september 2009
Der var ikke så forfærdelig mange til
indskydning denne dejlige søndag, men
det var jo nok fordi alles rifler bare var
tip-top ;-). Den efterfølgende pokalskydning trak heller ikke mange af
huse, men vi håber det bliver bedre
fremover. I år blev pokalen vundet af
Anders Wiggers.

Generalforsamling
mandag den. 28. september 2009
25 fremmødte
Dirigent: Niels Guldager
Formanden, Søren Drustrups beretning:
Der har været møder i JKF
Fællesjagter: Der var henholdsvis 42,
27 og 26 deltagere + rævejagten.
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Siden sidst
Fællesjagter
Oktober, november og december 2009.

Rævejagt
Januar 2010
På bestyrelsens side, har Henning så
flot beskrevet hvordan jagterne gik, så
der er ingen grund til at gentage det her.
At rævejagten blev aflyst, er meget
usædvanligt. Sikke da en vinter vi fik!
Der er dog ingen tvivl om, at det var
den rigtige beslutning at aflyse den, så
vildtet kunne bruge deres energi på at
finde føde frem for at løbe for livet pga.
jagt. Dette er et godt eksempel på god
jagtetik.
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Arrangementer
Onsdag d. 17. febr. 2010 kl. 19.00

Lørdag d. 6. marts kl. 9.00

Bukke- og trofæaften
i Lunden, V. Hjermitslev

Oprydningsdag i Brinken
(ved Fårup Skovhus)

Obs – Obs. En anden dato end nævnt i
blad 0209 (pga uge 8) !!

Bestyrelsen indbyder til oprydningsdag
i Brinken Plantage, vores faste såt i
både sommer og vinterhalvåret. Vi
mødes ved Fårup Skovhus, hvor
Foreningen har rundstykker med. I
bedes selv have kaffe med og det værktøj I ønsker at bruge (grensaks, økse,
motorsav mm).
Vi starter med rundstykkerne ude i
naturen og vil herefter gå i gang.
Sidste år havde vi også en arbejdsdag,
som de tilstedeværende betegnede som
meget, meget hyggelig.
Mød endelig op, hvis du har mulighed
for det. Skoven er stor!

Igen er Lunden klar til at lægge rammer
til en fornøjelig aften med gode beretninger fra jagtåret 2009. Den grønne
dug er klar til at være underlag for dine
trofæer – store som små, indland som
udland. De deltagende jægereafgiver
herefter stemmer, som vil kåre Årets
Danske Trofæ og Årets Udenlandske
Trofæ.
Som altid, er det hele historien, der
afgør hvem der løber med sejren. Det
behøver ikke at være det fysisk største
trofæ. Beretningen og omstændighederne om jagten har før vist sig at være
det udslagsgivende. Her er der plads til
alle!
Kragepokalen er også blevet støvet af
og skal luftes denne aften. Kaffe og
brød kan købes, og mens vi spiser
disse, er der salg af bukkelodder til
Brinkens Plantage. Det er kun foreningens medlemmer, der kan købe
lodder.

Onsdag d. 17. marts 2010 kl. 19.00

Foredrag med Per Kauffmann
på Camping Rolighed, Ingstrup
Velkommen til en aften med en spændende herre fra Luneborg.Nedenfor er
en lille appetitvækker fra Per selv.
Entréen er inkl, kaffe med dejligt brød.

Velkommen til alle interesserede.

”Per Kauffmann fra St. Vildmose, fortæller lidt om sin debut-bog, Gråspurv
& grizzly, og uddyber nogle af de mest
spændende episoder, herunder oplevelser på jagt efter alligator, sorte og
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Arrangementer
brune bjørne og forskellige amerikanske hjorte. Herudover vil Per
Kauffmann fortælle lidt mere indgående om sine seneste jagter i Montana,
Idaho og Texas. Disse fortællinger fører
helt automatisk ind på jagt i USA og
USA som jagtland. Per Kauffmann vil
orientere om den amerikanske jagtkulturs gode og mindre gode sider, de
mange forskellige vildtarter man kan
jage, om forskelle på nord og syd, øst
og vest, de økonomiske aspekter, jagt
med guide og versus på egen hånd samt
de mange muligheder og mange
begrænsninger der knytter sig til jagt i
dette store land. Har du interesse i
humoristiske fortællinger om jagt, eller
lyst til at få mere viden om jagtmulighederne i USA så er dette foredrag det
helt rigtige. Der vil blive vist en del billeder og vi slutter af med en 15 minutters video om pumajagt i Idaho. Per
Kauffmann medbringer forskellige trofæer, ligesom der vil være mulighed for
at købe Per Kauffmanns bog til specialpris”.

Søndag d. 11. april 2010

Fisketur med Tinker
fra Hirtshals Havn
Afgang kl. 06.00
Fisketuren kræver ikke megen omtale!
Traditionen tro, stævner Kaptajn
Anders ud kl. 06 til en 8 timers tur til
det gule rev. Der er max. 12 pladser, så
”først til mølle princippet” gælder stadig. Husk madpakke, kaffe, drikkevarer
og varmt tøj. Tilmelding til Erik
Kjelgaard på tlf: 20131644 hurtigst
muligt
Pris: 475,- kr. pr. mand (afregnes på
båden)

Flugtskydning og arbejdsdag
på skydebanen:
Se på deres egen side i bladet.

Riffelskydning, mærkeskydning, jægerskydning:
Se på deres egen side i bladet.

Hundetræningsstart, prøver mm:
Se aktivitetsoversigt på sidste side i
bladet.
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Citater
Jeg dræber ikke med min riffel; den, der
dræber med sin riffel, har glemt sin skabers væsen. Jeg dræber med hjertet."
Stephen King

"At tro" er Jægerhustruens fornemmeste pligt, hendes første Bud.
"At beundre" det andet.
Tove Kjærboe Jørgensen

„De, der for alt i verden vil være store
kanoner, er ofte i virkeligheden nogen
små bøsser „
Ukendt vismand

"Man kan kun føle medynk for den
dreng, der aldrig har affyret en riffel"
Henry David Thoreau

Mulighed for weekend- og aftenture!
Ring og forhør..!
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Andre jægerarrangementer i landsdelen
Hold øje med deres annoncering i
Jæger til foråret.
Se også deres hjemmeside:
www.jagtforening.dk for datoerne.

Der står lidt flere ting her end der
plejer - prøv at læse det hele..!

Foredrag med Claus Ballisager
Arrangementet finder sted onsdag den
3. marts kl. 19.00 hos Jens Oluf
Thomsen, Kragelund, Tranumvej 194,
9440 Aabybro. Pris: 170 kr inkl. Kaffe
og brød. Tilmelding nødvendig på tlf:
98236211 ell. 41273464.

Kreds – jagtsti…
……..Hvad er det??
I år er det: Søndag d. 18. april 2010.
Nu er det snart tid! Husk tilmelding til:
Ulrik Holm, 98 67 71 81
Jagtsti er en ekstra oplevelse for jægeren når man alligevel ikke kan komme
på jagt! Man går én og én rundt til
banens poster. Derfor kan man godt
tage af sted med flere venner.. Posterne
kan f.eks. indebære skydning med sit
medbragte jagtgevær til lerduer –
måske af varierende farve, der symboliserer vildt. Du får måske at vide, at du
er på jagt d. 8 oktober og du er ved et
godt fasan sted. Så kommer der en lerdue i luften. Du har på forhånd fået at
vide, at fasankokken er sort og hønen
orange. Så skal du tænke på jagttid
inden du trykker på aftrækkeren! Der
kan også være en post med nogle fjer,
hvor du så skal gætte hvilken vildtart
dét er. Sikkerhedsemner vil du også
støde på. Alt i alt en fortræffelig måde
at holde sig ajour på mht. jagt generelt.
Oveni købet skulle det være rigtig sjovt
med masser hyggesnak med andre jagtkammerater. Senere er der DM i jagtsti
ét eller andet sted i DK for de bedste.

Forårs-/Jagtmesse
26. - 28. marts - Aalborg Kongres og
Kulturcenter

100 m tunnelbane
- den finder du i Aalborg Flugtskydningsforening. Den kan benyttes af
alle, som har købt en ”nøgle” i foreningen ( købes i deres klubhus) . Et
plastikkort med x antal minutter på. Du
behøver ikke være medlem af foreningen. Du kan låse dig ind alle ugens dage
mellem 07 – 23. God mulighed for dig,
som mangler skydetider når den udendørs sæson er slut?
Læs selv mere
www.aalborgflugtskydningsforening.dk

Salonriffelskydning i Støvring i
kælderen under Bavnebakkehallen.
Måske kan nogen køre sammen?
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Andre jægerarrangementer i landsdelen
fra alle regionerne. Man kan også deltage i Tranum selvom man ikke har skudt
mærkeskydning nogensinde. Så hedder
klassen ” duelighed”. Disse skytter kan
ikke komme til Ulfborg.
Sidder du nu og bliver interesseret, kan
du kontakte Mie for yderligere information. Jeg advarer kun mod én ting:
Det er vanedannende!!!

Jagtfeltskydning…
……Hvad er det??
I år er det: Søndag d. 27. juni 2010.
Husk tilmelding til:
Per Henriksen, 98372653
Denne dag finder sted på militærets terræn i Tranum. Man færdes rundt til
posterne i hold á 6 personer med egen
riffel og ca. 40 patroner. Man skyder til
mange forskellige og spændende vildtskiver - 2 på hver post. Skiverne er placeret på 2 forskellige afstande, det kan
f.eks. være 60 og 180 m. Terrænet er
noget kuperet og det er ikke altid let at
beregne den korrekte afstand, som man
jo er nødt til for at kunne korrigere sigtet! Der er en tidsfaktor på hver post
(men ingen stress!!! Der er altid
tid nok alligevel!). Som almindelig skytte må man bruge egne hjælpemidler eller dem, der er til rådighed på
pladsen. Det vil være: rygsæk, skydestok, støtteben og afstandsmåler – altså
jagtrelaterede ting, som man også har
med på rigtig jagt. De rigtig skrappe
skytter som tidligere har vundet, bliver
fra året efter placeret i en såkaldt mesterrække. De må kun bruge sparsomme
hjælpemidler som stok og handske – og
det er ikke engang alle steder!
Vinderne (1,2 og 3)i hver række, (mester, jæger, dame og veteran), kan gå
videre til DM i Ulfborg senere på året.
Her er også plads til flere end vinderne

Nyjægerdag
22. aug. - Østerild skydecenter,
Hjardemålvej 215, kl. 10.00 – 15.00.
Alle er velkomne.
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Flugtskydning
Skydebanen er klar til følgende
skydninger:

Disse få skydninger appellerer
især til nye skytter, til uerfarne
”gamle” skytter og andre som
ikke ellers finder vej til diverse
gode flugtskydningsbaner i
området. De mere erfarne skytter
forventes at være behjælpelige
med eks. våbenhåndteringen,
teknik mm.

• Torsdag d. 29. april
• Torsdag d. 6. maj
• Torsdag d. 13. maj
(Kr. Himmelfartsdag)
• Torsdag d. 22. maj
• Torsdag d. 27. maj
Afslutningsskydning med præmier.
Opstilling fra kl. 18.
Skydning fra kl 18.30 – 21.00
Alle, der har deltaget i træningsskydningerne, kan deltage i afslutnings- og
præmieskydningen. Du er altid meget
velkommen til at hjælpe med duerne!
Velkommen til en god gang træning og
hyggeligt samvær.

Ganske som vi plejer, skal vi have os en
arbejdsdag ved hytten i Thise.

Arbejdsdagen bliver
lørdag d. 24 april kl. 9.00.
Du er meget velkommen til en hyggelig dag, vi har forplejningen i orden.

- også mad ud af huset...

Saltum Strandvej 63 · Saltum
Tlf. 98 88 11 45

14

Riffelskydning
Lørdag d. 1. maj 2010
kl. 9.00 – 15.00

Søndag d. 13. juni 2010
Kl. 9.00 – ca. 17.00

Indskydning på skydebanen ved
Nols……og mærkeskydning bagefter.

Jægerskydning / kombiskydning.
Vi starter med riffelskydning på skydebanen ved Nols.
Herefter kører vi til flugtskydningsbanen ved Moseby, hvor duerne venter.
Nu skal jagtgeværet i aktion! Seneste
afgang fra Nols er kl. 12!!!
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 sikkert igen haft
travlt hos diverse sponsorer, så der er
præmier på højkant.

Vi mødes igen ved Nols og får tjekket
riflerne inden bukkejagten i ind- og
udland starter.
Der vil være mærkeskydning fra ca.
kl. 12.
Pølsedamen, Henrik, har pølser, øl og
vand til salg.
Gør dig selv og andre en tjeneste!
Mød op!

Høreværn er påbudt
ved begge skydninger!

Det er en meget sjov konkurrencedag
med mange deltagere. Der er også
plads til dig!
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Jagthistorie nr. 1
Således gik et par minutter indtil dyrene fik færten af mig, vinden var ikke
god. Nu stak de af ned langs det læbælte jeg sad i. I farten tog råen 2 lam med,
som havde stillet sig inde i læbæltet.
Jeg kunne altså nyde 5 dyr nu! De stoppede op og sikrede ca. 150 m. henne,
stadig ved læbæltet. Mit kuglefang var
væk, så jeg måtte bare holde mig i ro.
Jeg tænkte: ”Det var nok den chance”.
Dyrene listede ned i en slugt, igennem
dem og tværs over en mark. Så sad jeg
der og ærgrede mig lidt, men blev enig
med mig selv om, at de måske stoppede op ovre i læbæltet på den anden side
af marken. Jeg listede mig op langs
læbæltet og da jeg kommer hen til det
sted hvor de tidligere var standset op,
på toppen af bakken, ja, da gik de som
jeg havde forventet, ovre ved det andet
læbælte. Det første jeg tænkte over var
afstanden. Jeg skønnede den til 140150 m. Kuglefanget var fint, så jeg gentog min procedure: satte mig igen på
rumpen og frem med stokken. Jeg sad
perfekt og min ”feber” var faktisk væk
nu. Jeg lagde riflen til skulderen, fandt
dyrene i kikkerten og udså mig det ene
lam. Det stod ikke helt godt, men efter
et par skridt var det i orden – hele bredsiden var vendt mod mig, så jeg tænkte:” så er det f… nu”. Jeg afsikrede og
et par sekunder efter skød jeg. Dyret
gik lige ned og jeg havde allerede, i min
fantasi, gang i Weberen og mælken i de
røde kartoner! Jeg var kun lige kommet
op at stå, da dyret også rejste sig!
Lort!!! tænkte jeg som det første – så
op med riflen igen, tog sigte og trykkede på aftrækkeren – men intet skud! Jeg

Denne historie har bladet modtaget
fra Søren Pedersen. Det er en
spændende, lærerig – og dugfrisk
fortælling fra de nyligt overståede
juledage. Tak for den, Søren.
Jeg kørte tidligt fra Hjørring, hvor jeg
bor, da jeg skulle til Filholm (ved
Thise) på en lille julejagt. Dette jagt
har jeg sammen med flere gode kammerater. Datoen var den 26. dec.-09.
Som jeg plejer, kom jeg forbi ”strisserens” hus og allerede der begyndte jeg
at tænke over, hvad jeg nu skulle – skulle jeg gå til mergelgraven eller op på
Klovnhøj? Valget faldt på det sidste.
Der var jeg kun lige kommet ud af
bilen, da Knud kom. Knud er ham vi
har jagten ved. Han spurgte, hvad jeg
ville – ja, jeg skulle jo gå en tur på
Klovnhøj. Efter at have snakket lidt, gik
jeg ind på marken. Efter kun ca. 50 m.,
rendte jeg ind i de første spor af råvildt
i den fine pulversne. Jeg fulgte sporene
50 m. længere hen. Der endte sporene i
et læbælte, som jeg så stak hovedet
igennem. Nu så jeg så de 3 dyr, der gik
inde på marken – et smaldyr, en rå og
en seksender! Det lyder åndsvagt, men
han havde altså ikke smidt opsatsen
trods den sene dato!
Så fik jeg mig sat i læbæltet på min
rumpe, fik skudstokken i stilling og nu
kunne jeg godt mærke ”pumpeværket”!
Jeg kom til at se på klokken, og der var
desværre stadig et kvarter til solopgang,
øv! Jeg kunne selvfølgelig ikke komme
til at skyde, selvom jeg jo var klar.
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Jagthistorie nr. 1
venstre bagløb var skudt helt over, lige
under køllen.
Jeg fik fat på nabomanden, hvis jord
dyret havde ligget på. Ham har vi heldigvis et godt forhold til, så jeg fik lov at
beholde det. Bilen blev hentet og dyret
blev brækket. Jeg kunne få lov at byde
Niels på en kop kaffe fra termo’en og et
stykke brød dertil havde jeg også med.
Dagens situation, som man håber aldrig
at opleve, endte alligevel rimelig godt
takket være en fin indsats af Niels og
Rex. Det er jeg meget taknemmelig for.
Nu skal jeg bare have købt kullene til
Weberen og selvfølgelig også mælk i
røde kartoner. ;-)
Med jagthilsen
Søren Pedersen

tog ladegreb igen, men da var lammet
stukket igennem læbæltet og løb ude på
den næste mark. Jeg bevægede mig hen
til skudstedet og fandt det nemt. ”Med
alt det schweiss løber den ikke langt”,
tænkte jeg. Turen gik nu igennem
læbæltet og jeg kunne nu let følge både
spor og schweiss i den nye sne – men
sporene fortsatte bare! Jeg nåede hen til
skel, hvor min jagt ophørte. Så var der
ikke mere at gøre for mig alene. Jeg
måtte ringe til Niels Guldager, da jeg
nu uheldigvis fik brug for ham og hans
schweisshund, Rex og Niels ville selvfølgelig gerne komme og hjælpe mig,
men jeg måtte vente lidt. Jeg oplevede
nu de længste 5 kvarter i mit liv! Langt
om længe kom Niels så. Han ringede til
politiet og fik formalia i orden. Jeg
kunne nemt forklare forløbet og fik
ham vist skudstedet. Rex tog hurtigt
sporet og gik på det med det samme. Vi
fulgte ham tværs over marken, videre
over skel, hvor sporet nu forsvandt ind
i en lille skov. Nu slap Niels så Rex og
han forsvandt ind i skoven. Få sekunder
efter kunne vi høre han tog dyret. Niels
fik kniven frem og stak lammet. Jeg
kunne nu trækket mit lam ud til skel,
hvor vi lagde det. Vi kunne se, at det
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Hundeafdelingen
?. aug. – Frederikshavn.
Tilm. Leif Bach, 98282720/40288397.
?. sept. – Læsø.
Tilm. Sven-Otto Hansen, 98499184.

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

Forstå din jagthund
11. april - Hjallerup Jagtcenter.
Tilm. Leif Bach, 98282720/40288397

Vi har valgt at sætte lidt info fra Kreds
1 ind i bladet her. Mon ikke nogle af
medlemmerne kan bruge dette?

Skulle du have lyst til at få et nyhedsbrev vedrørende hunde, kan du tilmelde
dig på:
www.netdyredoktoren.dk

Markprøver forår
15. marts – Thisted kl. 8:30.
Tilm. Ulrik Kjærsgård, 98260407.
20. marts – Tylstrup kl. 8:30.
Tilm. Ulrik Kjærsgård, 98260407.
21. marts – Hjallerup kl. 8:30.
Tilm. Poul Bislev, 40636773.
1. april – Mou kl. 8:30.
Tilm. Jesper Klausen, 98310440.
1. april – Læsø kl. 9:00.
Tilm. Sven-Otto Hansen, 98499184.
7. april – Thy/Mors kl. 8:00.
Tilm. Peter Ringgård, 97965114.

Nedenfor følger et lille indlæg fra
Karen Skov. Tak for det, Karen.

Støt din hund - stol på din hund
To vigtige træningsprincipper når man
træner hund. Kan disse to principper
være i konflikt med hinanden?
I december var vi på jagt. På én af formiddagens såter lød beskeden på at gå
såten mod vest, men inden skulle hundene sendes ”bagud” mod øst først. Da
såten var blæst i gang, fik Anni sit allez
hvor efter hun tog tre skridt ind i denne
– og stoppede. Endnu et allez efterfulgt
af ” ind og søg”. Aldrig før i sit liv har
hun da undladt at spæne af sted på de
opfordringer!?!
Trænerens ord ekkoede i min erindring:

Apporteringsprøver
?. juni – Fåruplund – Morsø,
Tilm. Ib Hermansen, 61301465.
?. juni – Moseby kl. 17:30
Tilm. Niels J. Christensen 98240122
?. juni – Flejsborg.
Tilm. Kjeld Højslet Nielsen, 98631871.
?. juni – Hjallerup.
Tilm. Leif Bach, 98282720/40288397.
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Hundeafdelingen
”På hovedet” skal i lige denne sammenhæng forstås helt bogstaveligt! Jeg landede med hoved og overkrop nede i
vandet, liggende på maven på en skrænt

”støt din hund”. Jeg gik med hende – to
skridt hvorefter det tredje var et skridt
ud i ingenting – eller rettere på hovedet
ned i et vandhul.
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Hundeafdelingen
der gav sig faretruende. Gled jeg nu
med hovedet forrest ned i vandet i fuld
vinterbeklædning, er jeg ikke sikker på
at jeg kom op igen.
Der er stunder, hvor man alvorligt overvejer, om man kommer videre; hvor
man tænker: ”ups, nu går det galt. Da
jeg senere forsøgte at forklare min 14årige søn denne kortvarige bekymring,
var hans venlige kommentar: ”Nå du
mener, at du var bange for, om du var
for gammel og for tyk til at komme
op?”.
Op kom jeg dog. Med lidt vrikken med
hoften og trækken med tæerne kom jeg
baglæns op. Jakken og et par lag trøjer
måtte af og vrides, hvorefter jeg fik
samling på tø, gevær, hund og mig selv
igen.
Naboposten kommenterede forløbet
med: ”Karen, der er lige fløjet en sneppe hen over hovedet på dig”!
Jo, dilemmaer mellem træningsprincipper kan opstå. Men pyt, der er altid en
vej videre, en ny dag at øve sig på!

med en hældning i omegnen af 60 grader.
Hovedet kunne jeg lige holde over vandet når jeg lagde nakken helt tilbage,
jeg havde vand i øret, venstre arm og
overkrop lå i vandet uden noget at støde
fra på.
Højre hånd hold ved grenen i en spinkel
pilebusk. ”Og hvor var geværet?” spørger den vakse læser nu. Også i højre
hånd: et greb om lås og en tynd gren,

Glimt fra lydighedstræning
25. jan. 2010

Knæk og bræk og god træning i foråret.
Karen Vejby
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Revirpleje
Der vil blive udsat 50 fasaner igen i år,
som sædvanligt. Med tiden skulle der
gerne blive lidt ekstra at høste af til
efteråret. Dem fra sidste år, klarede
udsætningen rigtig godt, kunne vi se i
skoven i løbet af sommeren, selvom de
ikke gerne lod sig nedlægge på efterårsjagterne. Så er der det mere til yngel!

Som altid er der blevet fodret godt i
skoven – og både dyr og fugle har været
sultne, især i den senere tid!. Tak til
vores fodersponsor, Flemming Kjær,
for meget og godt korn.
Som nævnt under arrangementer, vil vi
holde en oprydningsdag i Brinken
Plantage. Vi håber mange vil komme
og give en hånd med. Så bliver terrænet
godt til efterårets jagter – og det trænger meget til en kærlig hånd!

21

En god artikel - Ændringer i jagtloven
Følgende er ”sakset” fra Danmarks
Jægerforbund” hjemmeside.

varingen af deres ammunition i overensstemmelse med lovgivningen, siger
Henrik Hertz.

Nye regler for
opbevaring af ammunition

Justering af jagttidsforliget
På Vildtforvaltningsrådsmødet d. 17.-18.
september blev det foreløbige jagttidsforlig, der er indgået mellem organisationerne, drøftet indgående, herunder
især forligets jagttid for gråænder og
grågæs.

Bekendtgørelsen om våben og ammunition m.v. er pr. 15. november 2009 blevet
ændret i forhold til opbevaring af ammunition til skydevåben.
- Det er ikke længere nok at have sin
ammunition i aflåst gemme. Det nye
krav i våbenloven tilsiger, at ifølge § 21,
stk. 2 i bekendtgørelsen om våben og
ammunition ”skal opbevaring af ammunition til skydevåben fremover ske i sikringsskabe, boksrum m.v.”, oplyser DJkonsulent Henrik Hertz og fortsætter:

Det gav anledning til justering af den
allerede indgåede aftale, så jagttiden på
svømmeænder fremover ændres til at
slutte den 20. januar, mens man blev
enige om at fastholde den aftalte jagttid
på gæs på fiskeriterritoriet til at slutte
den 31. januar, herunder grågås.

- Det betyder, at de danske jægere skal
overveje, hvordan de på nuværende tidspunkt opbevarer deres ammunition. Sker
det i øjeblikket ikke i et godkendt sikringsskab eller et dertil indrettet boksrum, må den enkelte jæger enten sørge
for at flytte ammunitionen ind i våbenskabet/boksrummet eller købe et sådant.

Rådet blev endvidere enigt om, at fældefangst af krager og skader starter allerede den 1. februar mod nu den 1. marts.
Således at regulering af krager og husskader kan ske ved både beskydning og
fældefangst i hele perioden 1. februar til
15. april.
For de ejendomme, som har udarbejdet
og gennemført biotopplaner må fældefangst af krager desuden finde sted fra
16.-30. april.

Af bekendtgørelsens § 49 fremgår det, at
”Ammunition til skydevåben kan uanset
§ 21, stk. 2, opbevares i andet aflåset
gemme end sikringsskab, boksrum m.v.
indtil den 1. marts 2010.”

Endelig
blev
Hjortevildtgruppe
Himmerlands forslag om ændrede jagttider på hjortevildt indstillet.

- Det vil sige, at jægerne har rundt regnet
tre og en halv måned til at få bragt opbe-
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En god artikel - Ændringer i jagtloven
Nedenfor ses Vildtforvaltningsrådets
oplæg til nye jagttider. Der skal her
gøres opmærksom på, at miljøminister
Troels Lund Poulsen endnu ikke har

underskrevet bekendtgørelsen om de nye
jagttider.
Vær opmærksom på, at ændringerne
først træder i kraft 1. april 2010.

Arter der indføres jagttid på:
Vildtart

Nuværende jagttid

Jagttid 2010-2013

+/- uger

Nilgås

Regulering

01/09-31/01

+20

Amerikansk

Regulering

01/09-31/01

+20

Sort svane

Regulering

01/09-31/01

+20

Bisamrotte

Regulering

01/09-31/01

+20

Sumpbæver

Regulering

01/09-31/01

+20

Vaskebjørn

Regulering

01/09-31/01

+20

Mårhund

Regulering

01/09-31/01

+20

Mink

Regulering

01/09-31/01

+20

+/-2 uger
+2 uger

Bekendtgørelse om jagttid:
Vildtart
Hare
Råvildt

Nuværende jagttid
01/10-15/12
01/10-15/01

Jagttid 2010-2013
01/10-30/11
01/10-31/01

Gæs og svømmeænder
Svømmeænder
på fiskeriterritoriet
Gæs på fiskeriterritoriet
Canadagås uændret

01/09-31/12

01/09-31/12

01/01-15/01
01/01-15/01

01/01-20/01
01/01-30/01

+5 dage
+2 uger

Skovsneppe
Agerhøne

01/10-15.01
16/09-31/10

01/10-31/01
16/09-15/10

+2 uger
-2 uger
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Vildtart
Edderfugl - han
Edderfugl - han
(På fiskeriterritoriet uden for
EF-fuglebeskyttelsesområde)

Nuværende jagttid
01/10-31/01

Jagttid 2010-2013
01/10-31/01

+/-

01/02-15/02

01/10-31/01

-2 uger

Edderfugl - hun*
01/10-15/01
01/10-30/11
-6 uger
Endvidere særfredes edderfuglene på Bornholm inkl. Ertholmene og tilstødende vandarealer.*
* (Gælder en treårig forsøgsperiode )
Sortand, fløjlsand, havlit
01/10-31/01
01/10-31/01
Sortand, fløjlsand, havlit
01/02-15/02
01/10-31/01
(På fiskeriterritoriet uden for EF-fugle-beskyttelsesområde)

-2 uger

Bekendtgørelse om vildtskader:
Vildtart
Rævehvalpe

Nuværende regulering Regulering 2010-2013 +/16/06-31/08
01/06-31/08
+ 2 uger

Krage
(med skydevåben)
01/02-29/02
(fældefangst)
01/03-30/04
(med gennemført biotopplan
desuden fældefangst)

01/02-15/04
01/02-15/04

+ 6 uger
+ 2 uger

16/04-30/04

+ 2 uger

Skade
(med skydevåben)
(fældefangst)

01/02-15/04
01/02-15/04

+ 6 uger
+ 4 uger

01/02-29/02
01/03-15/04

Smækfælder forbydes.
(Fælder skal være kasseformede, flytbare og med faste, solide hjørner)
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Jagthistorie 2
Gravhund, men det var nu mest den, der
trak med mig. Erik gik med sin
Labrador, som egentlig er nem at styre,
men fordi den havde så meget krudt,
der skulle brændes af, fik den lov til at
løbe frit, og da vi alligevel var kommet
et godt stykke væk fra Eriks høns,
kunne der jo ikke ske noget ved det. Og
dog. Labradoren spænede rundt og ville
selvfølgelig lege med Gravhunden, og
imens den lille hund gjorde, hvad den
kunne for at komme fremad, løb
Labradoren med fuld fart ind mellem
mig og Gravhunden, og da den ramte
snoren, gav det et ordentligt ryk, hvilket resulterede i, at snoren sprang, og
Gravhunden slog nærmest en baglæns
koldbøtte. Dette var Gravhundens
chance for at arbejde selvstændigt, og
jeg skal love for, den udnyttede situationen, for inden vi havde set os
omkring, var den væk. Erik råbte
straks:”Ka’ du få fat i ham”? Det kunne
jeg ikke svare på, men jeg kunne gøre et
forsøg, fordi da den løb afsted, slog den
hørelsen fra og blev pludselig ufattelig
døv. Til min fordel spiller jeg en del

Endelig har bladet modtaget en historie fra en "rigtig" ungjæger! Og
ikke en aldersmæssig gammel ungjæger, som vi har mange af. Magnus
er 17 år gammel. Velkommen i kredsen og mange tak for din fine fortælling, Magnus.

Mine første skridt som jæger
I foråret 2008 bestod jeg den obligatoriske jagtprøve ved Ivar Høst og var nu
klar til at prøve kræfter med det at gå på
jagt. Erik Eriksen, som jeg kendte vældig godt i forvejen, havde på dette tidspunkt en Gravhund. Erik ville se, om
hunden stadig kunne bruges til jagt,
eller om den havde glemt det, så han
spurgte, om jeg ville med på rævejagt,
og selvfølgelig ville jeg det. I den forrige sæson havde den smidt én ræv ud af
en kunst grav, så vi blev enige om, det
måske kunne lykkes igen. Da frosten
var kommet til Vendsyssel, fandt vi en
dag, hvor vejret egnede sig godt til
rævejagt. Foruden Gravhunden havde
Erik en Labrador, som stadig bliver
brugt til jagt, og den skulle selvfølgelig
også med.
Vi aftalte at mødes hos Erik om formiddagen, og på grund af spændingen
havde jeg egentlig ikke sovet ret meget,
men det betød ingenting, og vi kom
afsted med begge hunde. Jeg fik æren
af at trække med den stædige
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blev skudt, men vi måtte kun skyde ræv
og krager, så den måtte leve med skuffelsen. Da vi kom til næste kunstgrav,
var der igen tydeligt fod, og denne gang
var det nyt. Her måtte Mikkel være
hjemme. Vi lod Gravhunden gå til graven med snor på vel og mærke. Vi ville
ikke risikere flere kapløb og ville derfor
først slippe hunden løs, når den var på
vej ned til ræven. Men i graven skulle
den i hvert fald ikke, selvom der var
masser af rævefært. Det kunne vi tydeligt se på Labradoren, som var helt klar
til at gå i graven og jage Mikkel ud,
men den kunne kun lige få snuden i
røret, så det kunne vi jo ikke rigtig
bruge til noget.
Da vores tålmodighed var brugt op, gik
vi hjem til Erik igen, fordi Gravhunden
tydeligvis ikke var samarbejdsvillig.
Denne dag blev min første rigtige jagt,
men vi fik desværre ikke nogen ræv
med hjem denne dag. Derfor besluttede
vi os for at tage af sted igen en anden
dag og give Gravhunden en chance til.
Denne dag var der ikke så godt vejr,
som ved den sidste jagt vi var på. Det
havde regnet en del, og der var blevet
meget fugtigt på markerne, så vi blev
enige om at køre i traktoren ned ad
markvejen og gå det sidste stykke ud til
graven. Vi tog igen afsted om formiddagen. Da jeg kom hjem til Erik, satte vi
en transportkasse ind i traktoren, så
Gravhunden kunne sidde i den på turen.
Da vi satte traktoren og gik det sidste
stykke ud til graven, så vi et par pæne

fodbold, så med lommen fuld af patroner, et knækket gevær i den ene hånd og
en halv snor i den anden, løb jeg, det
bedste jeg havde lært for at indhente
den stædige lille hund. Efter adskillige
lange meter kom jeg op på siden af hunden og nåede lige at få fat i halsbåndet,
inden den drejede af. Nu var vi i hvert
fald blevet varmet op til at gå på jagt.
Jeg blev forpustet af at løbe efter hunden, og Erik blev forpustet af at råbe af
den i et forsøg på at kalde den til sig.
Vi skulle videre, og den nu meget upopulære Gravhund fik Labradorens line
på, som er noget kraftigere, så havde vi
styr på ham igen. Da vi havde fået pulsen i normalt tempo, fortsatte vi turen
og kom senere til den første kunstgrav.
Vi havde passeret nogle enkelte naturgrave, men da hunden ikke havde særlig megen jagterfaring, valgte vi ikke at
sende den deri. Ved den første kunstgrav var Erik ikke helt sikker på, om
ræven var hjemme. Der var tydeligt
fod, men det var ikke nyt. Gravhunden
havde vældig travlt med alt andet
omkring den end kunstgraven, og derfor ville den selvfølgelig ikke gå i graven. Siden hunden var ligeglad, måtte
der jo ikke være ræv deri. Vi satte kursen mod næste kunstgrav, som plejer at
være god. På vores tur krydsede vi forskelligt terræn, hvor fasanerne gerne vil
være, og det var lige noget, Labradoren
kunne bruge. Hver gang den lettede en
fasan, stod den stille og ventede på, der
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sandhed også. Der sker virkelig noget,
når de bliver sendt i grav. Det jeg blev
mest fascineret af var, at en af de ældre
tæver lod graven være, hvis den lugtede
grævling, og det lærer de yngre tæver
lige så stille, når de arbejder med den,
hvorimod nogle af hannerne går ned og
tager kampen op med grævlingen, hvis
de kan komme til det. Jeg tror, vi var
afsted med Bjørn tre gange den sæson,
og vi skød tre ræve med skab, så det var
et fint resultat efter nogle gode oplevelser. Jeg har selv fået en jagthund nu,
men det blev en Labrador formel 1 i
stedet for en Jack Russel Terrier. Han er
stadig en hvalp på ca. fem måneder, så
det vare lidt endnu, inden jeg kan bruge
ham, men vi træner så længe. Til slut
vil jeg lige pointere, det jeg ved om
jagt, dyr og naturen, ud over det jeg
lærte, da jeg tog jagttegn, har jeg lært af
Erik Eriksen, som i øvrigt har gået
mere på jagt end de fleste. Det skal han
have fantastisk stor tak for, og jeg håber
at kunne lære meget mere af ham.

rådyr esse i kanten af en skov. Et prægtigt syn. Ved graven så det også denne
gang ud til, ræven kunne være hjemme,
men Gravhunden var lige så stædig som
sidste gang, og der gik ikke ret lang tid,
inden vi pakkede sammen igen. Denne
dag blev det heller ikke til nogen ræv,
men vi så noget vildt og fik en masse
frisk luft.
Vi måtte simpelthen finde på noget
andet, hvis der skulle en ræv i jagtjournalen denne sæson. Vi kontaktede derfor Bjørn Kjelgaard, som også er en
meget erfaren jæger, og som har nogle
dygtige Jack Russel Terriers. Jeg havde
nemlig tænkt på at købe sådan en, så
det kunne være meget interessant at se,
hvordan de arbejder, og det blev det i

Knæk og bræk
Magnus Sand Christensen
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Regnskab 2008 - 2009
Udgift:

Indtægt:
Bankkonto
Kontantbeholdning
Kontingenter
Fællesjagter
Annoncer/blad
Renter
Overført fra kr. 54
Trofæaften
Hundetræning
Indsat på bankkonto
Salg af jagtvest

78584,22 kr.
1641,15 kr.
13831,25 kr.
2600,00 kr.
9600,00 kr.
1295,42 kr.
5000,00 kr.
1800,00 kr.
9471,59 kr.
864,75 kr.
250,00 kr.

Porto m.m.
11434,00 kr.
Generalforsamling
1046,90 kr.
Strøm til fryser
500,00 kr.
Kursus m.m.
1438,00 kr.
Graveringer
310,00 kr.
Fasaner og fodertønde
2681,00 kr.
Gebyrer
14,00 kr.
Annonce til Camp Rolighed 802,50 kr.
Arbejdsdag
178,00 kr.
Indsat på bankkonto
864,75 kr.

I alt

124938,38 kr.

Ballance

124938,38 kr.

I alt
Bankkonto
Kontant beholdning
Ballance
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19269,15 kr.
104356,20 kr.
1313,00 kr.
124938,40 kr

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: gorm.lot@mail.dk
20145373
Mail: claus-t-clausen@jubii.dk

Se hundeudvalgets side

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
98887416 / 20131644
98240304
98887443
98887459
98881802
98204012
98881441
98887416 / 20131644
98838099 / 23267255
98240304
98881527
Se bladudvalgets side
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Aktivitetsoversigt
Ugedag
Ons.

17/2

Bukke-og trofæaften

Lunden, V. Hj.

19.00

Lør.

6/3

Arbejdsdag i Brinken

Fårup Skovhus

9.00

Ons

17/3

Camping
Rolighed

19.00

Man.

22/3

Foredrag med Per
Kauffmann,
fællesarrangement
Jagtrelateret træning, opstart

18.00

Fre.søn.

26-28/3

Jagtmesse

Søn.

11/4

Fisketur med Tinker

Søn.

18/4

Regions-jagtsti

Skydebanen,
Thise
Aalborg
Kongres- og
Kulturcenter
Havnen i
Hirtshals
Hvorup

Lør.

24/4

Arbejdsdag, skydebanen

Tors.

29/4

Flugtskydning

1/5

Indskydning, riffel

Tors.

6/5

Flugtskydning

Tors.

13/5

Flugtskydning

Tors.

20/5

Flugtskydning,

Tors.

27/5

Flugtskydning, afslutning

Søn.

13/6

Jæger-/ kombiskydning

Lør.

12/6

Lokalprøve, hund

Lør.

26 /6

Kommunemesterskab, hund

Søn.

Dato

27 / 6

Aktiviteter

Sted:

Kl.

Afgang
06.00
10.00

Jagtfeltskydning

Skydebanen,
Thise
Skydebanen,
Thise
Skydebanen,
Nols, Saltum
Skydebanen,
Thise
Skydebanen,
Thise
Skydebanen,
Thise
Skydebanen,
Thise
Skydebanen,
Nols, Saltum
Hos Søren
Drustrup
Løkken/
Vrendsted
Tranum

9.00

Oplyses
senere
Oplyses
senere
Tilm.

18.00
9.00
18.00
18.00
18.00
18.00
9.00

Lør.

7/8

Dorf Prøve

Dorf

8.00

Man.

27/9

Generalforsamling

Klubhuset, Nols
Saltum

19.30

