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Ronny Johanneson
Paw Frost
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Hunde
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Per Ladefoged
Helle Barstrøm
Jeanette Thrane
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Skyde
Ole Andersen (K),
Uffe Jakobsen
Jens Erik Andersen
Klavs Jensen
Bryan Clifford
Jørn Nielsen
Mads Nørdam

Tlf.: 20 60 02 31

Tlf.: 51 76 79 13

Tlf.: 20 59 45 08

Unge og nyjæger udvalg + jagttegnsundervisning

Ole Andersen

Tlf.: 20 59 45 08

Blad
Jakob S. Andersen (K),

Tlf.: 25 37 65 25

Hjemmeside
Rasmus Daugaard (K),
Martin Christensen
Søren Lungholdt
Mads Nørdam
Jeanette Thrane
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Vestermølle
Jens Erik Andersen
Aktivitetsudvalg
Pølseborde
Eskild Jensen
(K)
Smørrebrød
Receptioner
Jeanette Thrane
Kold buffet
Ole Andersen
Varm buffet
Klavs Jensen
Anretning
Poul Daugaard
Vi tilbyder næsten alt i:

Tlf.: 91 86 00 08
Tlf.: 22 76 91 96

Hjemmelavet pålæg, leverpostej,
spegepølse, Wiener- og grill pølser,
sylte og blodpølse m.m.

(K) Kontaktperson

Hårby Slagteren IVS
Slagtermester Niels Juul Nielsen
Den Grønne Vej 1, Hårby
8660 Skanderborg
Telefon 86 52 39 33
www.hs-slagteri.dk

Formandens beretning:
Foråret har fået greb om naturen, og hvilken fantastisk et af slagsen.
De gode oplevelser venter lige om ”hjørnet” i den nye jagtsæson
til dig og dine jagtkammerater, og til en masse nye bekendtskaber.
Vi er kommet gennem en vinter, hvor vinteren vel nærmest har været
fraværende,
derfor tyder det da også på, at vildtet har haft udsædvanelig gode
chancer for at overleve,
der er i hvert fald heftig aktivitet på de kanter jeg kommer.
God forberedelse til den kommende jagt sæson er at få styr på
jagttiderne i de områder du færdes i,
en god og nyttig hjælp her er et at gå ind på jægerforbundet hjemmeside
og se hvad der gælder, og den kan du
nu Downloade som app, et rigtig nyttigt værktøj, der altid er opdateret
og lige ved hånden.
I foreningen tilbyder vi i lighed med tidligere sæsoner mange aktiviteter,
de fremgår både af vores hjemmeside,
og på Facebook hvor de altid er opdateret, her i dette bladet fremgår de
også, men der kan forekomme forandringer eller ændringer.
Aktiviteter vi tilbyder er:
•
•
•
•
•
•

Hundetræning
Flugtskydning (bemærk vi i år flytter lidt på dagene, og at vi
bruger miljøpatroner)
Riffelskydning
Fælles jagter
Knivkursus (aktivitet der kommer i efteråret, dato vil blive slået
op senere)
Aktivitets aftener, de vil slås på hjemmeside og Facebook

Datoerne for skydningerne og jagt finder du sidst i bladet, få dem lagt i
din kalender, succesen er jo at så mange, deltager som muligt.
Hertil er det jo med at få pudset evnerne af, det kan jo kun give en bedre
sæson, at du jo også rammer når du skyder.
Vi er en forening, og som sådan her vi derfor brug for frivillig hjælp,
der er allerede i dag mange medlemmer der yder en
stor indsats for at foreningen fungerer, men indimellem er det måske lidt
Tordenskjolds soldater, derfor kan vi udmærket rumme
flere kræfter til afvikling af vore aktiviteter samt eventuelle nye tiltag,
skulle du have lyst og tid,
er du velkommen tage fat i enten en i bestyrelsen eller udvalgene så vil
du blive varmt modtaget.
Knæk og Bræk til dig og dine jagtkammerater i den kommende
jagtsæson.
Søren Lungholt
Formand

Pølseborde
Smørrebrød
Receptioner
Kold buffet
Varm buffet
Anretning
Vi tilbyder næsten alt i:
Hjemmelavet pålæg, leverpostej,
spegepølse, Wiener- og grill pølser,
sylte og blodpølse m.m.

Hårby Slagteren IVS
Slagtermester Niels Juul Nielsen
Den Grønne Vej 1, Hårby
8660 Skanderborg
Telefon 86 52 39 33
www.hs-slagteri.dk

Nye medlemmer:
Har du interesse i at være medlem i Skanderborg Jagtforening, kan du
kontakte Danmarks Jægerforbund direkte på tlf.: 88 88 75 00 tryk
herefter 1 for medlemsregistrering, her skal du så blot oplyse vores
foreningsnummer: 3604 samt navn, adresse, fødselsdato, telefon og
mailadresse.
Du kan også kontakte Uffe Jakobsen på telefon 2060 0231eller på mail
uffe11443@gmail.com med ovenstående oplysninger.
Uffe Jakobsen

Lokale-udlejning:
Vi tilbyder vores medlemmer at leje vores flotte lokaler for 1.000 kr. pr.
weekend. Lokalerne har plads og service til max 50 personer.
Henvendelse vedr. udlejning kan ske til Jens Erik Andersen på tlf. 91 86
00 08. Slutrengøring kan også aftales.
Jens Erik Andersen

Foreningstræf:
hver tirsdag Hver tirsdag mellem kl. 10.30 og kl. 13.00 mødes
medlemmer med lidt ekstra tid i hverdagen til helt uforpligtende pral,
snak og hygge, vi har altid kaffe på kanden, kolde øl og vand i
køleskabet og som regel kage fra bageren. Alle er velkomne, og alle har
mulighed for at benytte sig at vore muligheder i forbindelse med
værktøj og værksted.
Boye Laursen

Bukkejagt 2019:
… er et gratis tilbud til alle ung-/nyjægere med egen riffel, som endnu
ikke har skidt deres første buk og som ikke har egen jagt.
Du vil få følgeskab af en erfaren bukkejæger, som vil guide dig i
bukkejagtens spændende oplevelser, og som, hvis Jagtgudinden Diana
vil, ender med din første nedlagte buk.
Du skal ringe til Paw på mobil 40688333 for at melde dig til, og senere i
april skal vi sammen ud at gøre klar til bukkejagten, hvor vi skal fjerne
lidt grene og lign.
Består du først riffelprøven i bukkejagten, så bare ring og sig til, så vi
kan få dig ud på bukkejagt.
Nedlægger du en buk, koster den 25,- kr. pr. kg brækket vægt.
Ud over din riffel, er det godt med en alm. kikkert, samt en hætte, som
dækker dit ansigt.
Knæk og bræk
Paw frost
Jagtudvalget

Bukkejagt for ny jægere:
Er du ny jæger (ung eller gammel) og aldrig skudt en buk, og ikke har
adgang til eget bukkejagt, så kan du komme med på bukkejagt på
kommunens arealer.
Du vil få følgeskab af en erfaren jæger der vil hjælpe dig på vej, og
hjælpe med at ”brække” dyret når (hvis) det er nedlagt.
Lyder dette interessant så mød op på Vester Mølle fredag den 10. maj
kl. 16.00, hvor vi vil gå ud i ”marken” og se de forskellige lokaliteter
hvor bukkejagt er mulig.
Det bliver efterfølgende Paw Frost der koordinerer med de forskellige,
hvem der sidder hvor og hvornår.
Uffe Jakobsen
Jagtudvalget

Bøssemager
Nystrøm & Krabbe A/S
Randersvej 397 - 8380 Trige - Tlf.: 86 23 22 01

Hos bøssemager Nystrøm & Krabbe lægger vi vægt på at du som kunde
i vores butik får den allerbedste betjening og service.
Derfor har vi på vores værksted 3 fagudlærte bøssemagere og en lærling
ansat, til at servicere dit våben på et fagligt højt niveau.
Ligeledes har vi lagt vægt på at vi i butikken har det bedste sortiment i
både våben og ammunition samt beklædning, fodtøj og tilbehør.
Vores sortiment er sammensat således at der er gode varer i alle
prisklasser, så vi har varer til den unge jæger, såvel til den mere kræsne
kunde der ønsker det absolut bedste.

Rågeregulering:
Vi forventer at rågereguleringen finder sted som de foregående år, og
ligeledes at tilladelserne kommer i sidste øjeblik, og at vi derfor må
orientere os via hjemmesiden når vi nærmer os den 2. maj, som er vores
startdato, og frem til den lørdag den 15. juni, hvor vi slutter.
Kommunen stiller igen i år den ammunition til rådighed som skal
bruges, og den kan man indskyde sin riffel med den 25. april på
skydebanen i Skårup fra kl. 15.00 og frem til kl. 18.00.
Uanset hvad, så kom frisk frem og få testet/indskudt din salonriffel, så
du er helt klar til rågesæsonen.
Hver regulering koster 20 kr., og fuglene må man gerne tage med hjem.
Det er som de tidligere år tirsdag, torsdag og søndag fra kl. 18.30 til
21.00 eller solnedgang, samt lørdag morgen fra kl. 08.00 til 10.30.
Uffe Jakobsen
Jagtudvalget

Riflen i 2019:
Igen i år samarbejder vi med Stilling omkring indskydningen af vores
riffel, så de er toptunet til bukke sæsonen. Der skydes på både 100 og
200 m bane.
Det foregår i Skibby, Skydebanen Skibby, Højbyhus 1A, 8462 Harlev.
Det sker følgende 4 onsdage: 17. og 24. april samt 1. og 8. maj, alle
dage mellem kl. 16.30 og 20.00.
Max kalibre er 8 mm, og der må ikke anvendes mundingsbremse.
Tilmelding ikke nødvendigt, bare mød op med grejet, samt 50 kr. i
kontanter.
Vi skal naturligvis også en enkelt dag til Vingsted, og det bliver 5. maj
fra kl. 13.00 til kl. 16.00 hvor vi har booket 3 stk. 100 m baner, samt en
200m bane. Ingen tilmelding, bare kom afsted.
Her giver man ligeledes 50 kr. for en indskydning (cool cash).
Uffe Jakobsen
Skydeudvalget
P.S. Den 7. september skal vi på hjorte/grisebanen i Ulfborg, så sæt
kryds i kalenderen.

At tage jagttegn:
Jeg tror at når beslutningen om at ville have et jagttegn er taget, er man
ikke helt klar over hvad det kræver af teori og praktik.
Der er altid erfarne jægere der kommer med gode råd og historier, om
da de selv tog eller ”fik” jagttegnet, var det overhovedet ikke svært.
Næh, det var lige før at man fik det foræret i konfirmationsgave. Især
hvis man boede på landet.
Sådan er det bestemt ikke i dag. Og heldigvis!
Jeg er selv pt. i gang med at prøve at erhverve et jagttegn. Og hvad der
førhen var lige til, så kan selv erfarne jægere jeg taler med til daglig,
være meget overrasket over hvad der egentligt skal til i dag for at få
tegnet. Mange i min omgangskreds er erfarne jægere, og når jeg viser
dem vores undervisningsmateriale, både bog, app på telefonen og
diverse lovtekster, priser de sig lykkelige for at det ikke er dem der skal
bestå en gang til. Og der er meget at forholde sig til. Hvis jeg var gået
ind med en indstilling om at det her er som at klø mig i nakken, var jeg
allerede holdt på kurset.
Vi har nogle meget kompetente instruktører på vores hold, der allerede
til første lektion gjorde os klart, at det ville blive svært. Og jeg er ret
sikker på at vi alle sad med en smule grundangst og i vores stille sind
håbede, at vi i foråret kunne stå med en bestået jagtprøve. Jeg gjorde i
hvert fald!
Indtil videre har vi lært om våben, ammunition, skydeteknik og er i
gang med vildtkending. Og så bliver der fra tid til anden lige presset lidt
våbenhåndtering ind. Bare så vi ikke glemmer, hvordan vi skal håndtere
geværet til prøven. Men det er alt sammen gjort i et tempo der passer til
alle.
Udover det pensum vi skal op i til jagtprøven, er der også Facebook.
Som faktisk giver anledning til små konkurrencer, os elever imellem.
Og det er her der skabes en super dynamik i gruppen. vi har en
facebookside, hvor der pt. bliver lagt billeder op ad forskellige vildtarter
og så handler det helt enkelt om at svare på hvad det er for et stykke
vildt der står der. En rigtig god måde at få vildtarterne ind på rygraden.
Super ide!
På et tidspunkt kommer vi også på skydebanen. En ting som jeg tror, at
flere af de unge knægte har glædet sig til. Det gør jeg også. Jeg har altid
været vild med at skyde til måls. Det bliver sjovt at om jeg stadig kan
sætte et godt skud, som da jeg var soldat. I stenalderne, ville de unge

nok hævde! Men sandheden er at jeg på ingen måde er bange for at
afgive et skud til en skive eller lerdue. Det er mere om jeg kan afgive et
skud til et stykke levende vildt. Det bliver meget spændende at se når
jeg kommer ud som nyjæger.
Da jeg endelig
havde taget min beslutning om at det skulle være nu eller
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Nyt fra aktivitetsudvalget:
Vi har prøvet os frem med forskellige arrangementer i løber af efteråret
og vinteren, for at imødekomme forskellige ønsker.
I oktober holdt vi en romsmagning hos den lokale Vinoble sammen med
Hørning Jagtforening. Det var en rigtig god aften, som flere sagtens
kunne have deltaget i.
I januar havde vi en foreningsaften hvor man kunne medbringe
forskellige trofæer, der var 5 gevinster fra Østjysk på højkant.
I februar havde vi stort fremmøde på Vester Mølle til et foredrag med
Rasmus Ahlmann fra DJ, der omhandlede biotoppleje og fodring af
vildt. En rigtig god aften og med masser af god info til de fremmødte.
I april (d.24/4) bliver der en aften med info om regler for tårne og
skydstiger inden bukkejagten.
Vi glæder os til at se jer til vores arrangementer "
%
$
#
Jeanette Thrane
Aktivitetsudvalget

Flugtskydning
Der er igen i år flugtskydning ude hos Knud Christensen, Ringklostervej 19,
8660 Skanderborg og det er følgende dage i maj: 8 – 15 – 22 – 29 og endelig
den 5. juni, og alle dage fra kl 18.00 til kl. 21.00.
Vi skal fremover bruge miljø patroner for at undgå de plastikker haglskåle ude
på marken, men du må gerne bruge et evt. restlager af flugtskydnings patroner
som du måtte have liggende fra sidste sæson. Når det er brugt, bruger vi
fremover kun Miljø patronerne, så efter denne sæson må/kan/skal der ikke
kunne findes plastik haglskåle på marken.
Der må kun bruges flugtskydnings patroner str. 7 - 8 – 9.
En skydning koster 30 kr. (30 duer).
En kasse miljø patroner koster 50 kr.
Der vil også kunne købes pølser, øl og vand.

Husk altid jagttegn.
Uffe Jakobsen
Skydeudvalget

Fisketur
Skanderborg Jagtforening arrangerer igen i år en fisketur for hele familien,
lørdag den 11. maj fra kl. 7.00 til kl. 13.00 Resenbro Put & Take på
adressen Skellerupvej 73, 8600 Silkeborg.
Der vil igen i år være mange fine præmier. Pris inkl. pølser og præmier er
150 kr. Øl og vand kan købes.
Alle er velkomne og børn under 12 år gratis.
Tilmelding til Jens Erik på tlf. 91 86 00 08
Jens Erik Andersen

Aktivitetskalender:
Maj:
Riffelindskydning, onsdag 1. maj – 16:30 til 20:00
Rågeregulering, torsdag 2. maj
Riffelindskydning, onsdag 8. maj – 16:30 til 20:00
Flugtskydning, onsdag 8. maj – 18:00 til 21:00
Infomøde bukkejagt for nyjæger – fredag 10. maj 16:00 til 17:00
Fisketur, lørdag 11. maj – 7:00 til 13:00
Skydning med Stilling, lørdag 11. maj – 9:00 til 15:00
Flugtskydning, onsdag 15. maj – 18:00 til 21:00
Flugtskydning, onsdag 22. maj – 18:00 til 21:00
Flugtskydning, onsdag 29. maj – 18:00 til 21:00
Juni:
Flugtskydning, onsdag 5. juni – 18:00 til 21:00
Øvrige:
Grise-/hjortebanen i Ulfborg

Udlejning af mobile skydeanlæg
Foreningens medlemmer kan leje mobilt skydeanlæg.
Pris: 200 kr. pr. dag pr. maskine.
Kan evt. lejes med instruktør, pris 500 kr. for 3 timer, derefter 200 kr.
pr. time.
Lerduer skal købes af foreningen. Pris 1,00 kr./ stk., dog minimum 200
stk.
Haglbøsse kan lejes af foreningen. Pris 200 kr. Udlejes kun med
instruktør.
Patroner kan købes af foreningen, pris 40 kr./25 stk.
Den ansvarlige lejer skal sikre sig at det mobile skydeanlæg/udstyr er i
orden, når anlægget modtages og afleveres.
Kontakt Ole Andersen på 20 59 45 08 for yderligere information og
booking.

