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Bestyrelsen for Skanderborg Jagtforening
Formand

Peder Poulsen
Rønnebærvænget 8, 8660 Skanderborg
Telefon:
51 76 79 13
E-mail:
pedercmpoulsen@gmail.com

Næstfm.

Ole Andersen
Knudsvej 31, 8680 Ry
Telefon:
20 59 45 08
E-mail:
ingvar@city.dk

Kasserer

Jens Erik Andersen
Havesangervej 3B, 8660 Skanderborg
Telefon:
86 52 32 00 – 91 86 00 08
E-mail:
bjel3004@gmail.com

Sekretær

Daniel Johansen
Skanderborgvej 37, 8680 Ry
Telefon:
40 90 04 84
E-mail:
djo@inox.dk

Bestyrelse

Uffe Jakobsen
Serrildslevvej 67, Tvingstrup, 8700 Horsens
Telefon:
20 60 02 31
E-mail:
uffejakobsen@energimail.dk
Henrik Helbo Laursen
Vestervangsparken 7, 8355 Solbjerg
Telefon:
51 39 94 94
E-mail:
helbohenrik@gmail.com
Thomas Bak
Granhøjen 166, 8660 Skanderborg
Telefon.
61 30 18 41
E-mail:
thomas_bak@hotmail.com

Suppl.

Paw Frost
Eskild Jensen
Niels Christian

Udvalgene i Skanderborg Jagtforening
Jagt
Thomas Bak (K)
Uffe Jakobsen
Ronny Johannesson
Paw Frost
Hunde
E. Boye Laursen (K),
Peder Poulsen
Skyde
E. Boye Laursen (K),
Uffe Jakobsen
Henrik Helbo Laursen
Rene Mosegaard
Ole Andersen

Tlf.: 61 30 18 41

Tlf.: 22 61 64 71

Tlf.: 22 61 64 71

Unge og nyjæger
Daniel Johansen

Tlf.: 40 90 04 84

Blad/SMS
Henrik Helbo Laursen

Tlf.: 51 39 94 94

Hjemmeside
Thomas Bak
Paw Frost
Vestermølle
Jens Erik Andersen

Tlf.: 61 30 18 41

Tlf.: 91 86 00 08

(K) Kontaktperson til bestyrelsen
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Formanden har ordet
Jagtsæsonen er ved at være slut.
Vi sidder tilbage med mange gode minder på jagt sammen med gode
jagtkammerater, tanken om de høje fasaner, hurtige krikænder og råvildt
i morgendisen.
Det er altid med lidt mismod, når man for sidste gang rengør riflen og
giver haglgeværet en ekstra gang olie, inden de bliver sat ind i
våbenskabet.
Forude venter andre aktiviteter, som vi som jægere kan og skal have
glæde af, nemlig ture på skydebanen og flugtskydningsbanen. Men også
hundetræningen venter, når solen går lidt senere ned.
Forårets aktiviteter inkluderer også for regulering af rågeunger, som vi
foretager for Skanderborg Kommune.
Her er det af stor betydning, at vi gør en stor indsats i reguleringen af
rågeunger – kaliber 22lr er igen blevet tilladt til regulering i
Skanderborg Kommune og samtidig med, at kommunen vil holde de
regulerende jægere med patroner, som vil blive udleveret kvit & frit ved
reguleringsstart, er der jo ingen grund til at holde sig tilbage – så mød
op, så vi kan levere en betydningsfuld regulering.
Med den milde vinter og milde forår kan vi formode, at rågeungerne er
tidligt ude ,og træerne springer tidligt ud, så vi skal være tidligt ude.
Sidst men ikke mindst – så er der altså mindre end 2 ½ til bukkejagten
starter. 
Vi har alle modtaget en skrivelse via e-boks fra Naturstyrelsen om, at vi
fra og med i år skal indberette vores vildtudbytte digitalt – og hvis vi
ikke gør det fornys vores jagttegn ikke.
Uden jagttegn kan vi ikke gå på jagt, og vi kan ikke opbevare riflede
våben samt ammunition lovligt.

Foreningen er klar med forårsaktiviteterne – hundetræningen,
flugtskydningen, ture til Vingsted Skydecenter og en smut i
jagtbiografen.
Arrangementerne vil blive annonceret her i bladet og på vores
hjemmeside. Hold øje med det – og meld jer til.
Knæk & bræk til alle!
Peder Poulsen
Formand

(Har vi glemt at tage hatten af ?, det må have udløst en lille bøde)
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Lydigheds- & appoteringstræning 2015
Skanderborg Jagtforening afholder lydigheds- & apporteringstræning i
foråret.
Vi indleder tirsdag, d. 24. marts kl. 19:00 med en introduktionsaften i
vores lokaler på Vestermølle.
Denne aften er uden hund – og udelukkende for hundeførerne. 
Første træningsaften bliver tirsdag, d. 31. marts kl. 19:00 på
Vestermølle, Oddervej 80, Skanderborg
Derefter afvikles træningen hver tirsdag aften kl. 19:00 til og med
tirsdag d. 9. juni, hvor vi holder afslutning.
Pris: Kr. 450,00
Tilmelding til:
Peder Poulsen pedercmpoulsen@gmail.com
Boye Laursen boyelaursen@gmail.com
Peder Poulsen

5176 7913
2261 6471

Før høhøsten….!
Skanderborg Jagtforenings hundeudvalg tilbyder alle, at drive deres
marker af inden høhøsten i maj / juni, således at eventuelle lam, som
måtte have skjult sig i det høje græs ikke bliver klippet af maskinerne
under høsten.

Kontakt os gerne – og vi stiller med et par hunde et par timer før, I går i
gang.
Kontakt personer:
Boye Laursen
Peder Poulsen
Niels Christian

2261 6471
5176 7913
2321 5035

Peder Poulsen
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Fisketur
Skanderborg Jagtforening arrangerer igen i år en fisketur for hele
familien, lørdag den 2. maj fra kl. 6.00 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
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”Ingen jagt uden hund!”
Sådan har det lydt i flere år – og vi ved alle, at vi ikke må gå på jagt på
ikke-klovbærende vildt uden en egnet apporterende hund.
Vi har mange forskellige hunderacer.
Nogle er gennem mange årig avl blevet bedst til før skud arbejde –
andre igen til arbejdet efter skuddet – men ens for alle racer er at de skal
være ”egnet apporterende”.
At være på jagt og se en stående hund tage stand for en fasan, at se en
springer spaniel arbejde intensivt kort under haglbøssen eller opleve en
labrador finde det stykke vildt, som alle havde forventet været umuligt
at finde, er oplevelser, som vi gerne tager med os hjem fra jagt.
Fredag d. 9. januar og lørdag d. 10. januar var stormfulde dage – og
netop den week-end, havde jeg besluttet mig til at tage på en forlænget
jagtweekend med riffel – og ville afslutte den om søndagen sammen
med gode jagtkammerater og en tur med haglgeværerne.
Både fredag og lørdag holdt hjortevildtet sig i skoven på grund af
blæsten, og jeg så ikke ”skyggen” af et stykke vildt, men jeg oplevede at
se og støde flere snepper frem og tilbage fra hochstizen til jagthytten.
Det var derfor med store forventninger til jagten søndag, at vi modtog
vores gæster om morgenen, og hvor vinden havde lagt sig meget.
Efter morgenmaden og en grundig parole, hvor der blev gjort
opmærksom på, at der var konstateret en del snepper på arealerne, og vi
derfor skulle udvise meget forsigtighed ved skudafgivelse.
De 2 første såter var imidlertid en skuffelse – vi fik intet op at flyve.
3. såt sket der lidt mere og vi fik vildt op, herunder snepper, der dog fik
lov til at flyve videre ganske uskadt – men dog advaret! Harerne
hyggede sig og havde ikke travlt med at komme væk – det var som om,
at de vidste, at de var fredede.
I den efterfølgende fandt vi så lige vildtet – fasanerne kom på vingerne,
snepperne kom vingerne – råvildtet blev lettet – vores 4 hunde i drevet
gjorde et godt stykke arbejde – og de fik travlt i skyttekæden!

Dagens 1. sneppe blev dog først leveret i næste såt, der knapt var sat i
gang, da der hørtes et skud. Thomas Bak havde leveret en sneppe,
hvilket efterhånden er ved at være en vane fra hans side, når han er
inviteret på jagt hos os. ;0)

Den næstsidste såt – i nyplantede sitkagraner - blev afviklet ved, at vi
alle gik på linie, således der kunne skydes såvel fremad som bagud – i
lave skud til snepper, hvis de måtte være der – og mon ikke - de var der!
Det varede ikke mange minutter før den første sneppe lettede, som blev
leveret i et sikkert skud. Derefter lettedes flere ret hurtigt efter hinanden
– og der blev skudt efter flere.
Såtens 1. sneppe var jeg så ugæstfri at levere ,ligesom jeg skød til og
ramte såtens sidste sneppe, der dog fortsatte sin flugt på stive vinger ned
over skrænten og væk ud af syne.
Vi blev enige om, at eftersøge fuglen efter sidste såt, der igen udviste
snepper og fasaner.
Den efterfølgende efterøgning gav intet resultat – og vi vendte tilbage til
hytten og indtog frokosten.
Da den var ved at være slut ,så jeg på en af vores andre gæster, Daniel
Johansen, og spurgte om, han havde lyst til at gøre et nyt forsøg på at
finde sneppen med sin hund, springer spaniel, og min egen – en
labrador.
Som sagt så gjort – og vi gik hen, hvor vi tidligere havde eftersøgt
fuglen – men uden resultat.
Efter lidt rådslagning – blev vi enige om, at fuglen sandsynligvis var
fortsat sit svæv, over skovvejen og ind i skoven.

Vi slap hundene fra skovkanten og få sekunder efter kom en sneppe
med besvær på vingerne og fløj ganske få meter. Begge hundene var
straks over den og Daniels Springer Spaniel fik den hurtigt apporteret.
En dejlig jagtdag med masser af vildt – og ikke mindst rigtig godt
hundearbejde såvel før som efter skud!

Peder Poulsen
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Rågeregulering 2015
Så nærmer tiden sig for årets rågeregulering 2015!
Jagtforeningerne i Skanderborg kommune skal igen i år stå for at
regulere rågeunger,og her har vi brug for din hjælp!
I 2014 fik vi skudt 1106 stk. rågeunger,og det er en del mere end i 2013
hvor vi fik 494 stk!Det skyldes bla. at vi igen fik lov til at bruge
salonrifler i de fleste rågekolonier,samt at vi var mange
reguleringsjægere!
Som noget nyt i år får alle reguleringsjægere udleveret ammunition til
regulering,og denne SKAL bruges!Det er kommunen som kun ønsker
denne anvendt!: RWS z lang 1.9 gram Den er blevet prøveskudt og det
er ikke nødvendigt at indskyde din salonriffel da den rammer præcist
samme sted som anden ammunition på afstande hvor vi skyder til
rågeunger op til 30 m.!
Omkring 1.april skal vi i Jagtudvalget ud og tælle rågereder,og hvis du
har lyst til at hjælpe med dette,så gi mig venligst et kald tak!
Sidste år talte vi 973 reder! Oven i dette er kolonien ved Sølund som
blev reguleret af andre!
I skal følge med på hjemmesiden www.skanderborg-jagtforening.dk
i løbet af april og se hvornår vi starter i maj!
Du må selvfølgelig bruge lyddæmper hvis du har lyst!
KNÆK OG BRÆK
Thomas Bak
Tlf:. 61 30 18 41

Så henter vi lige riflen
Skydeudvalget har igangsat et par aktiviteter til dette forår og sommer,
og det handler om indskydning og træning på afstande fra 50 – 300 m.
Indskydnng:
Vi starter med et arrangement i Vingsted den 12. og 19. april, hvor vi
har reserveret 100m baner og en enkelt 200 m bane, og det foregår
begge dage i tidsrummet fra 13.00 til 17.00.
Skydningen er gratis for foreningens medlemmer
Der vil være instruktør og folk fra skydeudvalget til stede hele tiden.
Har du problemer med transport derned, så kontakt undertegnede.
Adressen er: Vingstedvej 27, 7182 Bredsten
Feltskydning:
Den 13. juni vil der være en felt skydning i Hevring, og det er her der
kan trænes på afstande fra 50m til 300m og det er simpelt hen en
fantastisk træning.Dette er et arrangement der kan læses om i ”jæger” i
marts nummeret, og da der skydes i hold må vi lige koordinere det lidt,
så jeg tager imod tilmeldinger fra de enkelte skytter, og laver en samlet
tilmelding til arrangementet.
Derudover kan vi tilbyde feltskydning i Ulfborg den 10. maj, prisen er
300 kr pr. person dertil kan købes frokost for ca. 100 kr.
Tilmelding til undertegnede senest den 12 april for Hevring og 29. april
for Ulfborg.
Uffe Jakobsen 2060 0231eller uffejakobsen@energimail.dk
Gå endelig ikke glip af denne mulighed for glimrende træning, som kun
kan gøre dig til en bedre
riffel jæger, og så endda i
selskab med gode
jagtkammerater
Riffeludvalget

RUHÅR, hvad ellers…..!
Det er en aften i september.
Vi er tre jægere og en ruhår, Rufus, der har fået anvist post på vest siden
af Sortesø. Solen er lige gået ned, og vi venter spændt på de første
ænder. Der plejer altid at ske noget på denne plads lige omkring
solnedgang; men denne aften lader ænderne vente på sig.
Mørket er ved at tage til, og de første ænder kommer ind over os, men
udenfor skudhold. Det er meget spændende nu og den næste flok
kommer, som den skal. Der skydes næsten a tempo 2 ænder – en falder
dødskudt i Sortesø og en falder flaksende langt inde i rørskoven.
Rufus vil helst i vandet; men det lykkes mig (lidt heldigt) at få ham
omdirigeret og sender ham ind i rørskoven. Han søger længe og
ihærdigt og kommer endelig tilbage med den anskudte and – Sådan! Jeg
affanger anden og sender hunden i vandet.
På denne side af søen er vandet groet næsten til af diverse vandplanter
og Rufus skal kæmpe hårdt for at komme igennem. Det er nu næsten
mørkt, og jeg kun høre hunden arbejde. Der går lang tid; men endelig er
han på vej ind, og jeg fornemmer den der gode lyd, når hunden besværet
og pustende kun trækker vejret gennem næsen – så ved jeg, at han har
anden med.
Jeg skamroser Rufus for godt hundearbejde og vi kan tage tilfredse (og
måske lidt ”selvfede”) tilbage til paraden på Vestermølle.
Den noget bombastiske overskrift på dette indlæg skal ikke tages alt for
bogstaveligt – mange andre hunderacer ville naturligvis også kunne
have løst denne apporteringsopgave – men alligevel, en gang ruhår, altid
ruhår.
Med jægerhilsen
Eskil Jensen

 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 Slagtehus Aps
Slagtermester Niels Juul Nielsen
Den Grønne Vej 1, Hårby
8660 Skanderborg
Telefon 86 52 39 33
Telefax 86 52 18 10

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

Stofmærker
Du har mulighed for at købe vores stofmærker med
foreningslogo, ved kontakt til Jens Erik Andersen
på tlf. 91 86 00 08 kan disse erhverves for 75 kr.
Jens Erik Andersen

Unge og nyjæger udvalg
Vi sætter nu gang i mentorordningen.
Alle der kunne tænke sig og komme med en erfaren jæger på jagt eller
på tur. Vil dette nu gøre det muligt. Der er så mange historier,
traditioner samt etik og morale som disse erfarne jægere vil kunne dele
ud af.
Vi har også brug for nogle erfarne jægere, der kunne tænke sig at have
nogle grønne jægere med på ture eller jagt, således jeres erfaringer kan
videregives. Tilmeld jer til gruppen, hvis du har til og lyst.
Alle der vil med i gruppen skal sende en mail eller sms
Mail: djo@inox.dk
Tlf: 40 90 04 84
Du må også gerne melde indtil gruppen, hvis du har noget jagt du ikke
rigtig får ordnet bla. Kragejagt. De unge vil rigtig gerne på sådan noget
jagt.
Knæk og bræk Daniel

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.
Vi har lige fået nyt køkken, så faciliteterne er i orden, og vi er begyndt
at blive mange som deltager, men kom bare, der er altid plads til flere.
Boye Laursen
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Flugtskydning
Så skriver vi 2015, endnu et år er gået.Jagtsæsonen er slut, fik du skudt
det du have mulighed for eller kunne udbyttet have været bedre, hvis du
blot havde trænet en smule mere, måske havde du haft en fugl mere,
hvis dit foranhold var bedre indøvet.
På skydebanen er der ingen anskydninger eller eftersøgninger, man
prøver blot et par ekstra duer en måske en serie eller 2 mere, for at få det
rigtigeforanhold eller sving i bøssen.
Igennem sæsonen hører vi alle medjægere sige ” Jeg skulle vist have
været på skydebanen”. Hvor kan du så skyde lerduer og træne. Vi har
igen i år planlagt 5 skydninger på Halrisvej 8 i Vitved, tæt ved den
gamle Restaurant Stilling Sø. Vores 8 maskiner er klar til jer.
Der er som sædvanlig gode instruktører til stede, og ansvarlige for
påfyldning af duer, så alt forløber som det skal uden ventetid.
Vi starter onsdag den 1. april og de efterfølgende 4 onsdage, alle fra kl.
18 til solnedgang, der kan købes patroner, øl, vand og pølser.
Med hensyn til fremtiden omkring det tidligere omtalte stationære
skydeanlæg er der ikke meget at berette om. JKF er primus motor for
forløbet heraf, men der foreligger ikke nyt siden sidst. Så vi må stadig
opfordre vores medlemmer med ønske om et muligt sted vi kan afvikle
yderligere skydninger, gerne op til 5 men evt. 3 skydninger vil også fint.
Jeg vil gerne opfordre alle til deltage i vores arrangementer, vores
skydeudvalg udfører et stort stykke arbejde for at i får mest ud af
træningen. Alle er velkomne helt nye jægere som ældre, der vil altid
være nogle til at hjælpe, eller blot tilbyde at gå en runde sammen.
Du kan også stadig leje vores maskiner, så på bagsiden af Apport eller
på hjemmesiden.
Tak til John og søn, som lægger jord til vores skudninger og tak til alle
naboer som har meget positive og forstående for vores arrangementer.
Mød op og støt din forening, få en god jægersnak og styrk samtidig dine
muligheder for at forbedre din træfsikkerhed.
Boye Laursen

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.

Få foreningsinformationer på SMS
Vi kan nu tilbyde vore medlemmer at få tilsendt informationer fra
foreningen omkring kommende arrangementer og lignende på SMS.
Er du interesseret i at modtage SMS, kan du tilmelde dig gruppen ved at
sende SMS til Henrik Helbo på 51 39 94 94.
Henrik Helbo
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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 Jens Erik Andersen på telefon 91 86 00 01 eller
på mail bjel3004@gmail.com med ovenstående oplysninger..
Jens Erik Andersen
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Aktivitetskalender
Marts
Hundetræning (Intro) Tirsdag den 24.

19.00-21.00

Peder

April
Flugtskydning
Flugtskydning
Indskydning
Flugtskydning
Indskydning
Flugtskydning
Flugtskydning

Onsdag den 1.
Onsdag den 8.
Søndag den 12.
Onsdag den 15.
Søndag den 12.
Onsdag den 22.
Onsdag den 29.

18.00-solned
18.00-solned
13.00-17.00
18.00-solned
13.00-17.00
18.00-solned
18.00-solned

Boye
Boye
Uffe
Boye
Uffe
Boye
Boye

Maj
Fisketur
Feltskydning

Lørdag den 2.
Søndag den 10.

06.00-13.00
09.00-17.00

Jens Erik
Uffe

Juni
Feltskydning

Lørdag den 13.

09.00-17.00

Uffe

Boye Laursen
22 61 64 71
Jens Erik Andersen 91 86 00 08

Peder Poulsen
Uffe Jakobsen

51 76 79 13
20 60 02 31

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.
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