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Formanden har ordet
Jeg håber, I alle har nydt den varme, til tider meget varme, sommer.
Foran ligger der en ny jagtsæson og venter på os – og vi har ventet på
den!
En jagtsæson, der byder på nye jagttider, som vi bør sætte os ind i, inden
vi i september sætter os ud med riflen for at skyde en hjort. Især på
denne vildtart er der indført andre jagttider end dem vi gennem mange
år har været vant til. Der er nye regler for såvel kron- og dåhjorten.
Det er vigtigt at sætte sig ind i disse regler, som måtte gælde de arealer,
hvor vi har jagt for ironisk nok, kan der gælde forskellige regler på
samme arealer, hvis arealet dækker mere end 1 område for denne jagt.
Hold øje med de invasive arter- her gælder der særlige regler.
Personligt synes jeg, det er nogle underlige regler, der er sat op.
Der er også nye jagttider på flere forskellige vildtarter, så derfor skal der
herfra lyde en opfordring til at tjekke disse grundigt.
Foreningen har en række aktiviteter henover efteråret:






Tur til hjortebane i Ulfborg d. 25. august
Andejagter i september og kombinerede jagter henover efteråret
Generalforsamling d. 11. oktober
Foreningsaftener – herunder foredrag
Trofæopmåling d. 27. november

Aktiviteterne er annonceret i dette blad, og samtidig vil de være at finde
på vores hjemmeside og foreningens Facebook side.
Hold løbende øje med hjemmesiden og FB-siden, da der kan
forekomme ændringer eller andre og flere aktiviteter – bl.a. arbejdes der
på at få et weekend kursus op at stå, hvor man kan lave sin egen kniv.
I foråret valgte nogle ”ildsjæle” at Skanderborg Forening skulle have en
særlig ungdoms udvalg. Et rigtigt godt initiativ og jeg er sikker på, at
udvalget har noget i ærmerne til vores yngre medlemmer.

Derfor skal der herfra lyde en opfordring til, at slutte op om dette
arbejde og gøre opmærksom på, når vi er ude på jagt og træffer yngre
jægere, at det kan være en god idé at melde sig ind hos os, da vi har
særlig fokus på de yngre.
Det er dem, der skal bære foreningen videre, når vi andre ikke længere
kan.
Jeg håber, vi ses henover efteråret – knæk & bræk

Peder Poulsen
Formand

Peder Poulsen
Formand
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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 Uffe Jakobsen på telefon 2060 0231eller på mail
uffe11443@gmail.com med ovenstående oplysninger.
Uffe Jakobsen

Få foreningsinformationer på SMS
Vi tilbyder 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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 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

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

Vildt bankospil
Skanderborg Jagtforening gentager succesen fra de forrige år og
afholder igen Vildt bankospil på Vestermølle mandag den 3. december
kl. 19.00
Boye Laursen

Bukkejagt 2018
Igen i år havde vi et godt tilbud til vores nyjægere med riffel! Hvis de
endnu ikke havde skudt buk, kunne de komme med en af os fra
jagtudvalget på bukkejagt i Junges Plantage og i Vestermølle skoven!
De 4 nyjægere har til sammen været af sted 12 morgener på bukkejagt.
Den 14. juni lykkedes det for Mikael Kallesøe kl. 04.50 i Vestermølle
skoven, at nedlægge sin første buk, en flot gaffelbuk! Jagtleder denne
morgen var Michael Hansen.
Der er blevet set flere bukke i Vestermølle skoven, men vi må kun
skyde en buk hvert sted! I Junges Plantage blev der ikke set buk i år,
men der er helt sikkert flere bukke derude!
Tak til alle i Jagtudvalget som har hjulpet til! Knæk og Bræk

Jagtudvalget
Thomas Bak

Rågeregulering 2018
Med 1151 optalte rågereder i april, skulle der være nok muligheder for
at få ram på nogle rågeunger i år!
Det lykkedes da også at få ram på flere end de sidste par år, 609 stk. i
2016, 752 stk. i 2017, og i år landede vi på 905 stk.
Tak til alle reguleringsjægerne, som skal have stor tak for at hjælpe
beboerne med at nedbringe støjen fra råge kolonierne.
Håber at endnu flere vil hjælpe til med reguleringen til næste forår!

Knæk og Bræk
Thomas Bak
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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.

Flugtskydning
Så står efteråret for døren, og vi har afviklet vores 5 skydninger med
succes.
5 skydninger er det maksimale som miljøstyrelsen kan godkende, uden
at der foreligger en officiel miljø godkendelse. Vi låner et fantastisk
område hos Knud, og med vores maskiner tilbyder vi vores medlemmer
et professionelt set-up, som de fleste andre jagtforeninger ikke kan
matche.
Der skal lyde en stor tak til alle i udvalget, Ole, Henrik, Klaus, Jens Erik
og Uffe for det store arbejde, der ligger i at afvikle skydningerne,
således medlemmerne får en god oplevelse.
Vi har blot et ønske, at flere vil deltage på vores skydninger.
En stor tak skal der igen lyde til Knud, som vi låner området af, han
lægger også et stort arbejde i at klargøre området inden vi kommer, med
græsslåning, udlægning af jord og flis.
Der kommer ikke flere skydninger i år, men vi er klar til næste år igen.
Knæk og bræk.
Boye Laursen
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Jagttegnskursus, (tilmelding)
Kurset er direkte målrettet til dig, der gerne vil gå op til Naturstyrelsens
teoretiske- og praktiske prøve i foråret 2019.
Undervisningen gennemgår emner inden for vildtkendskab,
våbenkendskab, skydning, jagtloven og færdigheder i jagt og revirpleje.
Derudover vil der også være en del praktisk træning i forhold til
våbenhåndtering, afstandsbedømmelser og øvrige jægerfærdigheder
som rensning af våben og forlægning af vildt. Det obligatoriske
våbenkursus er inkluderet.
Ud over undervisningen på mandage vil der være et par skydninger,
som vil finde sted på 2 lørdage i løbet af foråret.
I tillæg til kursusgebyret vil der være udgifter til skydninger, ca. kr. 200,
samt pris for bogen, der skal benyttes i forbindelse med undervisningen.
Udgiften til undervisningsbogen vil være kr. 500-700.
Undervisningen foregår i Jagtforeningens lokale på Vestermølle,
Oddervej 82.
Mandage kl. 19.00-21.15
Start 29. oktober.
Pris: 1.770 kr.
Tilmelding: Linda Kolling, tlf. 2537 4239 eller FOF´s tlf. 8652 1018.

Efterårsjagter – Hørning Jagtforening
Hørnings jagter afvikles på følgende datoer:
Søndag den 14. oktober
Søndag den 11. november
Lørdag den 8. december
Søndag den 6. januar

kl. 09:00
kl. 09:00
kl. 09:00
kl. 09:00

Mødested: Kærvej i Hørning, tilmelding er obligatorisk og følger
samme tidspunkter som de øvrige jagter, tilmelding til Thomas Ryberg
på telefon: 86 92 44 09

Jagttegnsundervisning
I sæson 18/19 samler vi igen sammen til et undervisningshold til
jagttegn i Skanderborg jagtforenings lokaler. Som altid starter vi den
sidste mandag i oktober og undervisningen kører frem til kursisterne
skal op i april/maj 19. Igen i år bliver holdet sammensat af voksne
kursister fra FOF Skanderborg/Aarhus samt unge over 15 år fra
Skanderborg ungdomsskole.
Som noget nyt skal vi i år ud og lede efter det bedst egnede
undervisningsmateriale. Vildt & jagt i Danmark (tidl. Den nye jæger)
som blev produceret og solgt gennem Hornslet Bogtrykkeri – og hvor
mange jægere holdt sig ajour ved hvert år at modtage nye løsblade, som
kunne sættes ind i ringbindet, bliver ikke lavet mere – så hvad nu? Ja, vi
ved det endnu ikke helt: Danmarks Jægerforbund producerer en bog,
men der er også en ny udgiver på vej, og vi har besluttet at vi vil se det
materiale også – inden vi tager stilling.

Hvis du hører til de jægere, der tidligere har fulgt med i eksempelvis
jagttider, regler for regulering og alle andre forhold der kan påvirke din
jagt, gennem Hornslets opdateringssæt, så skal du også finde nye veje.
Bladet Jæger vil bringe mange af ændringerne som nyheder, men det er

også muligt at følge Jægerforbundets nyheder på nettet. Gælder det et
hurtigt opslag, som eksempelvis: hvor høje må siderne være på mit
skydetårn? Er den nemmeste – og mest pålidelige tilgang på nettet, hvor
man på www.retsinfo.dk kan lave en simpel søgning på eksempelvis
ordet skydetårn, og læse de gældende bekendtgørelser.
Og der er nok at følge med i. I de sidste par måneder er der flere
bekendtgørelser der er blevet revideret: Senest er det Bekendtgørelse om
vildtskader. Her tillades det nu at de 16-18 årige jægere må fortage
regulering, når de er ifølge med en jæger over 18 år. Desuden må
vildtsvin og mårhund nu også reguleres om natten, og tidsrummet for
regulering af husskade og krage er blevet udvidet til en time før
solopgang til en time efter solnedgang.
Vi sørger selvfølgelig for at de nye jægere lærer dette, men jer der
allerede har jagttegn, har selv ansvaret for at holde jer ajour.
Underviserteamet
Ole Andersen, Poul Daugaard, Jeanette Thrane og Linda Kolling
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Generalforsamling
Der indkaldes til generalforsamling, torsdag den 11. oktober kl.18.30 i
Skanderborg Jagtforenings lokaler på Vestermølle, Oddervej,
Skanderborg.
Foreningen er vanen tro vært ved et måltid mad.
Tilmelding er nødvendig til Jens Erik Andersen på telefon 91 86 00 08
senest den 7. oktober.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære
generalforsamling.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Fastlæggelse af kontingent.
6. Valg af formand
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt.

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen
(formanden eller kassereren) i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingens afholdelse.

Peder Poulsen

Trofæopmåling
Igen i år tirsdag den 27. november kl. 14-21 lægger vi lokaler til
jægerforbundets trofæopmåling i Østjylland.
Mange spørger sig selv om, hvad man skal med trofæopmåling. Og lige
så mange bruger trofæopmålingen på forskellig vis.
Den almindelige danske jæger bruger typisk trofæopmålingen til at få
sig et sammenligningsgrundlag for de trofæer, der allerede hænger på
væggen derhjemme.
Andre bruger trofæopmålingen til at følge en bestands udvikling
igennem en længere årrække.
Da Danmarks Jægerforbund via sit medlemskab af det Internationale
Jagtråd (Conseil International de la Chasse - CIC) måler efter CIC's
regler, kan man, uanset hvor i verden et trofæ er nedlagt, altid
sammenligne opmålingsdata.
Hvert år opmåles ca. 1000 opsatser
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Parole ved foreningens fællesjagter
Velkomst:
Jagtlederen byder velkommen. Det er vigtigt, at de fremmødte ikke er i
tvivl om, at deres deltagelse i jagten er værdsat.
Jagttegn:
Her må der ikke være nogen slinger i valsen, der må ikke gåes på
kompromis. Intet gyldigt jagttegn – ingen deltagelse i jagten den dag. –
Og det gælder alle. I forbindelse med fremvisning af gyldigt jagttegn
sker afregning for deltagelse i jagten til jagtleder.
Orientering om jagtdagens forløb:
Jagtlederen orienterer om antal såter, og hvordan disse påtænkes drevet.
Der gøres opmærksom på antal hundeførere og skytter.
Hvad må der skydes:
Jagtlederen er her øverste myndighed. Der skydes efter jagtloven – eller
han beslutter, at der på dagen eksempelvis kun skydes til råvildt i
udvalgte såter og i andre kun til flyvende vildt. Vær præcis i
formuleringen – ingen må være i tvivl om, hvad der er blevet sagt.
Signalering:
Vigtigt at alle deltagere informeres om signaler for jagt begynd og jagt
slut. Det kan være hornsignal eller andet, blot må ingen være i tvivl om
signaleringen.
Opførsel på post og mellem såterne:
Det er jagtlederens pligt at instruere i, hvordan man opfører sig på vej til
en post (vær stille), og hvordan man forholder sig på posten (let på
hatten og hils på naboposten – og igen - vær stille). Det er god skik at
lette på hatten (som tak), når man får anvist en post. Mellem såterne har
alle knækket bøssen og patronerne er taget ud.
Skudafgivelse/sikkerhed:
Det VIGTIGSTE punkt i parolen. Det er vigtigt, at alle jægere og hunde
kommer helskindet hjem fra jagten. Så - ingen lave skud (under 45°) til
flyvende vildt. Ingen lave skud til løbende vildt ind i såten i drevets
retning. Ingen skud på lange hold – råvildt kun i sideskud og max. 15
meter, flyvende vildt max. 25 meter.

Etik:
Vildtet skal vises respekt – jagtlederen skal tydeligt gøre opmærksom
på, hvordan det skudte vildt skal behandles: man smider ikke vildtet på
jorden – det lægges.
Efter skuddet:
Hold øje med, hvor det skudte vildt falder, er det dødskudt eller
anskudt? Dette er vigtigt, når hundeføreren skal sende hunden ud.
Råvildt: Alt påskudt råvildt betragtes som anskudt indtil det modsatte er
bevist, så hold nøje øje med evt. skudtegn og marker anskudssted, dette
er vigtigt når hunden skal i arbejde. Der tilkaldes altid schweiss hund til
anskudt råvildt, dette foretages for skyttens regning.
Patroner:
Tomme patronhylstre samles op og afleveres ved jagtens afslutning til
jagtleder.
Tilmelding
Kan ske til den pågældende jagtleder fra mandag til torsdag i
tidsrummet fra kl. 18.00 – 20.00 i samme uge som den pågældende jagt
afvikles. For jagter på onsdage er tilmelding senest tirsdag kl. 20.00.
For at kunne deltage i jagten skal man være medlem af foreningen.
Mødetid er minimum15 minutter før det anførte tidspunkt.
Mødested: Vestermølle foran laden eller adviseret af den pågældende
jagtleder, Oddervej 82, 8660 Skanderborg.
Husk vaders eller høje gummistøvler til andejagt !
Vi vil gerne opfordre alle med apporterende hund at melde sig til vores
foreningsjagter, da vi er meget afhængige af jer og jeres hunde!

Nyt fra Aktivitetsudvalget
I foråret startede vi op med månedlig klubaften, og der har været rigtig
god opbakning, så mange tak for det :) Der er stadig plads til flere, som
vi glæder os til at se i efteråret.
I april var den første klubaften omkring ammunition og indskydning af
riffel, hvor Ole holdt et super oplæg, og der var masser af snak hen over
kaffen og den hjemmebagte kage.
I maj var vi udenfor ved værkstedet, hvor Johan viste, hvordan man
strejfer en ræv. Han svedte og fortalte indgående undervejs, mens der
var en kølig pils til de fremmødte.
Ligeledes i maj havde vi en stand til Lys Nat på strøget i Skanderborg,
hvor vi fik hilst på rigtig mange mennesker - også kommende jægere,
som fandt ud af, der var en forening på Vestermølle, og at vi underviser
jagttegnselever. Der var lånt grej hos Danmarks Jægerforbund, bl.a
nogle følekasser, som var et stort hit for børn og voksne.

Efteråret er endnu ikke helt planlagt, men vi ved dog allerede nu, at der
bliver en romsmagning fredag d. 26/10, så kom frisk og sæt datoen i
kalenderen. Pris bliver 250 pr. næse.
Jeanette Thrane

Hvor svært kan det være!!!
Når man nu har haft med våben at gøre i mange år (næsten siden
forladerens tid), er det at indskyde en riffel, jo en sag der ligger lige til
højrebenet. Tsk, hvor svært kan det være?
Den eneste grund til at jeg har købt en luftriffel (FX T12), er fordi
ammunitionen som kommunen forlanger at vi bruger til
rågereguleringen, ”går” meget dårligt i min salonriffel, og det har en del
af foreningens medlemmer selv erfaret, ved den årlige indskydning af
salonrifler i slutningen af april, hvor der var nogle som var ganske
tilfreds med skydningen, og andre oplever at den går nærmest håbløst
dårligt i deres rifler.
Med den nyindkøbte luftriffel under armen og den anbefalede
ammunition i lommen, er det jo en hyggelig stund for en jæger at
indskyde sin riffel, men det gik hurtig over i frustration, for det at samle
en gruppe, så lige så elendig ud som den ammunition, der netop ikke
duede i min salonriffel.
Indskydningen foregik i en ”bænk”, men da resultatet ikke var
tilfredsstillende, blev riflen skilt ad, og sat fast i en maskinskruestik, for
at eliminere den menneskelige fejlmulighed, men det var stadig ”hat og
briller”. (Denne fastgørelse er ok til luftriffel.)
Nu var jeg heldigvis klog nok til at få René til at hjælpe, og han vidste at
man kunne få fat på ”prøver” på de forskellige hagltyper, og det betyder
at man får ca. 20 hagl af de forskellige typer man udvælger, og jeg (læs
René) valgte omkring ti forskellige, og deriblandt den samme type, men
med 1/100 mm større diameter.
For ikke at genopleve alle mine trængsler, vil jeg nøjes med at
konstatere, at da vi kom til den 7 eller 8 prøve, var der en hagltype der
kunne accepteres, Baracuda Match 5,52mm. De to hagltyper der er
henholdsvis 1/100mm større og mindre, skyder markant dårligere i min
riffel.

At en riffel kan være så ”hysterisk” er en overraskelse for mig, men der
kan jo sagtens være andre af foreningens medlemmer der har en
lignende oplevelse, og bare har accepteret tingenes tilstand, og hvis jeg
ikke havde haft hjælp af René, ville min nye FX T12 formentlig ligge i
Horsens Havn.

Dette er ikke fiktion, men virkeligheden anno 2018.
Knæk og bræk til efterårets jagter.

Uffe Jakobsen
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Aktivitetskalender
September
Andejagt
Andejagt
Andejagt
Andejagt

Søndag den 2.
Onsdag den 12.
Søndag den 16.
Søndag den 26.

05.30-09.00
18.30-1 ½ esn
05.30-09.00
18.30-1 ½ esn

Uffe
Paw
Ronny
Robin

Oktober
Ande- og Skovjagt
Generalforsamling
Andejagt
Romsmagning

Lørdag den 6.
Torsdag den 11.
Søndag den 21.
Fredag den 26.

06.00-13.30
18.30-22.00
16.30-1 ½ esn
18.00-22.00

Uffe
Jens Erik
Paw
Eskild

November
Skovjagt
Andejagt
Trofæopmåling

Lørdag den 10.
Søndag den 25.
Tirsdag den 27.

08.00-15.00
14.30-1 ½ esn
14.00-21.00

Robin
Ronny

December
Ande- og skovjagt
Bankospil
Andejagt

Søndag den 2.
Mandag den 3.
Søndag den 9.

07.00-13.30
19.00-22.00
14.30-1 ½ esn

Uffe
Boye
Thomas

09.00-13.30
09.00-12.30

Paw
Thomas

Januar 2019
Skovjagt
Lørdag den 5.
Skovjagt (Gule ærter) Lørdag den 19.

Boye Laursen
Thomas Bak
Robin Johanneson
Eskild Jensen

22 61 64 71
61 30 18 41
60 40 79 53
22 76 91 96

Uffe Jakobsen
Paw Frost
Ronny Johanneson
Jens Erik Andersen

20 60 02 31
40 68 83 33
25 78 54 31
91 86 00 08

www.skanderborg-jagtforening.dk

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.

www.skanderborg-jagtforening.dk

