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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:
86 89 02 18 - 40 97 10 89
E-mail:
ingvar@city.dk

Kasserer

Jens Erik Andersen
Havesangervej 3B, 8660 Skanderborg
Telefon:
86 52 32 00 – 27 77 07 16
E-mail:
bente.mouritsen@mail.dk

Sekretær

Uffe Jakobsen
Serrildslevvej 67, Tvingstrup, 8700 Horsens
Telefon:
86 51 28 51 – 20 60 02 31
E-mail:
uffejakobsen@energimail.dk

Bestyrelse

Paw Frost
Stenten 3, 8660 Skanderborg
Telefon:
40 68 83 33
E-mail:
rikke.paw@gmail.com
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.

Niels Christian
Eskild Jensen
Daniel Johansen
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Udvalgene i Skanderborg Jagtforening
Jagt
Peder Poulsen (K)
Uffe Jakobsen
Henrik Helbo Laursen
Thomas Bak
Paw Frost

Tlf.: 86 51 11 91

Hunde
E. Boye Laursen (K),
Peder Poulsen

Tlf.: 22 61 64 71

Skyde
E. Boye Laursen (K),
Uffe Jakobsen
Henrik Helbo Laursen
Ole Andersen
Rene Mosegaard
Brian Løfgren

Tlf.: 22 61 64 71

Unge og nyjæger
Daniel Johansen

Tlf.: 40 90 04 84

Blad
Henrik Helbo Laursen

Tlf.: 51 39 94 94

Hjemmeside
Thomas Bak
Paw Frost

Tlf.: 61 30 18 41

Vestermølle
Jens Erik Andersen

Tlf.: 27 77 07 16

(K) Kontaktperson til bestyrelsen
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Formanden har ordet
Endnu engang nærmer jagtsæsonen sig.
Sommerferien er vel overstået og dagligdagens pligter er vendt
tilbage.
Oven på en sommer, som har været i den bedre ende af sol- og varme
skalaen, venter jagtsæsonen lige om hjørnet.
Det er nu tiden er inde til, at få finpudset færdighederne på
flugtskydningsbanen og på riffelbanen, set jagtudstyret efter og ikke
mindst sørge for, at jagthunden er god form inden, den skal til at
apportere ænder.
I den forbindelse, vil jeg henlede opmærksomheden på foreningens
aktiviteter målrettet på netop flugtskydning, riffelskydning og
hundearbejdet.
Vi har i foråret afholdt flugtskydninger, der har været fint besøgte,
skydninger på hjortebane og i Vingsted og apporteringstræning i
foråret – og lige nu også i august.
Det er stadig en udfordring at finde egnede arealer til
flugtskydningen, men der er noget der tyder på, at Skanderborg
kommune er åben for en dialog.
Det skal dog ikke afholde os fra, at bede vores medlemmer om at
hjælp til at finde et egnet areal eller måske tilbyde, at vi kan afholde
op til 5 skydninger på et af vores medlemmers ejendomme.
294 – er det samlede medlemsantal i Skanderborg Jagtforening jf.
den liste, jeg kunne trække fra forbundet her midt i august.
Det er mange medlemmer – og vi vil gerne være flere – og samtidig
fastholde de nuværende medlemmer.
Det er kun muligt, hvis vi er en aktiv forening med aktive
medlemmer, der deltager i de aktiviteter, som vores
udvalgsmedlemmer ”stabler på benene”. Mange deltagere er den
bedste ros for det udvalg, der står for aktiviteten.
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10 – er det samlede antal ungdomsmedlemmer – altså medlemmer
mellem 16 og 25 år. Det er ikke så mange – og der er plads til flere.
Til det arbejde er der oprettet et ung- & nyjæger udvalg, som kommer
med aktiviteter i efteråret – og hvis I kender en ungjæger – så fortæl
ham eller hende, at Skanderborg Jagtforening er et godt sted at være
medlem!
Vi deltog i juni Danmarks Jægerforbunds Repræsentantskabsmøde i
Odense.
Det var det første møde med Claus Lind som formand – og det var et
møde, der blev afviklet meget roligt og professionelt, hvor der var
god og saglig debat samt mange ting at tage stilling til.
En meget positiv ting, var at næste alle øvrige ”grønne” foreninger,
var inviteret med som gæster, og de havde alle ordet, hvor der kun
blev sagt meget positive ting om Danmarks Jægerforbund og vores
nye formand.
Jagttidsforhandlingerne er stadig i gang og vi ser frem til at få
resultatet heraf – engang næste år.
Men i denne sæson ved vi, hvad vi hvilke arter, vi kan fastsætte
jagttid på – så nu venter vi kun til det bliver d. 1. september.
Peder Poulsen
Formand
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Efterårsjagter – Hørning Jagtforening
Som bekendt er der en aftale mellem Hørning Jagtforening og
fællesjagtforeningen for Skanderborg, Stilling & Tåning
Jagtforeninger, der går ud på, at vores medlemmer kan tilmelde sig
jagterne i henholdsvis Hørning og Skanderborg.
Hørnings jagter afvikles på følgende datoer:
Søndag, d. 13. oktober
kl.09:00
Søndag, d. 10. november kl. 09:00
Søndag, d. 8. december kl. 09:00
Søndag, d. 5. januar
kl. 09:00
Mødested: Kærvej i Hørning, tilmelding er obligatorisk senest
fredagen før jagten til:
Kjeld Madsen – Telefon: 86 92 10 87

www.skanderborg-jagtforening.dk
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FRILUFTS-GEAR
STORT UDVALG AF:

JAGT / FRITIDS BEKLÆDNING
SKO OG STØVLER
FISKERI
GOLFTØJ, CYKLER, CYKELTØJ, VINTERSKO,
RYGSÆKKE
VANDRESKO, VANDRETØJ….

ALTID GODE TILBUD
FRILUFTS-GEAR
ADELGADE 45
8660 SKANDERBORG
TLF. 86 52 24 30
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Lokale-udlejning og nye medlemmer
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. 27
77 07 16. Slutrengøring kan også aftales.
Har du interesse i at være medlem i Skanderborg Jagtforening, kan
du ligeledes henvende dig til Jens Erik Andersen.
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 af vore
muligheder i forbindelse med værktøj og værksted.
Boye Laursen
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Trofæopmåling
Skanderborg Jagtforening lægger lokaler til dette års officielle
efterårsopmåling af EUROPÆISKE trofæer af hjortearterne kron-, då-,
sika- og råvildt, muflon, vildsvin og ræv for Østjylland foretaget af
Danmarks Jægerforbund.
Arrangementet starter kl. 14 og slutter kl. 22, der vil blive annonceret
i Jæger nr. 9 og 10, hvordan man kan tilmelde sig.
Erfaringen siger, at der er størst tilstrømning i perioden fra kl. 17.00 –
kl. 21.00, og da der er ofte både venner og familie med når
"drømmetrofæet" skal måles, ser vi jævnligt, at der er op til 50-60
personer til stede på en gang
Tilmeldingsskemaer (1 pr. trofæ) rekvireres på Jægerforbundets
hovedkontor på tlf. 88 88 75 00 eller hentes på hjemmesiden under
kalenderen og returneres senest mandag den 4. november. Herefter vil
trofæet blive registreret, og nærmere vil tilgå skriftligt. Gebyr for
opmålingen er kr. 100,- pr. trofæ for medlemmer og kr. 200,- pr. trofæ
for ikke-medlemmer.
Ønsker man at indlevere trofæer uden forhåndstilmelding, kan dette kun
ske efter nærmere aftale og i begrænset omfang, såfremt der er plads.
Dette kan man forhøre sig om på opmålingsdagene kl. 13-21 ved at
kontakte Jægerforbundets trofætelefon på 27 80 28 49. Henvendelse
uden for dette tidsrum skal ske på 88 88 75 00.
Der kræves ingen forhåndsopmåling, og alle trofæer, der er nedlagt i
Europa, og som har været nedlagt mindst 3 måneder før
opmålingstidspunktet, kan opmåles. Det skal endvidere bemærkes, at
trofæer af de arter, hvor vægten indgår i opmålingen, ikke må være
hovedmonteret og ej heller pålimet pladen, eller med pålimede
fremmedlegemer i kraniet.

Forbundet vil være vært ved en kop kaffe og en småkage.
Alle er velkomne til at kigge forbi.
Peder Poulsen
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Unge og nyjæger udvalg
Indtil nu har sæson været præget af flugtskydning og for nogle
bukkejagt.
Nu tager vi hul på efterårsjagterne, så nu kommer træningen fra
flugtskydning til gavn.
Der vil være rig mulighed for, at komme med på en af foreningens
mange jagter.
Der bliver nedlagt meget forskelligt vildt på vores fællesjagter.
Husk tilmelding til jagterne.
For unge og nyjægere vil der, fredag den 27/9 kl. 18.00 være
filmaften med pizza og hygge.
Tilmelding skal ske senest tirsdag d. 24/9 til Daniel på tlf. 4090 0484.
Denne aften vil være med til, at jeg kan får sat et ansigt på jer samt
styrke jeres forhold internt. Da det ikke er nemt og kende en erfaren
jæger fra en nyjæger på jagtparolen.
Vi ses til en hyggelig aften.
Knæk og Bræk
Daniel Johansen
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”Mangler du en jagtmakker”
Vi vil alle hjælpe de unge og nyjægere i gang med
jagten.
Som noget nyt, vil vi oprette en telefonliste.Jeg skal bruge tlf. numre
på de unge /nyjægere der kunne tænke sig, at blive skrevet op på en
tlf. liste.
Den skal bruges af foreningsmedlemmer der vil kunne kontakte jer,
hvis der skulle være en åben plads på en af deres jagter.
Kontakt Daniel på tlf.: 4090 0484 eller mail.: djo@inox.dk for
opskrivelse på listen.
Jeg skal bruge navn, telefonnummer, alder og årstal for bestået
jagtprøve.
Regler for unge og nyjæger:
1. Ungjæger skal du være under 25 år.
2. Nyjæger at du har bestået jagtprøven for under 2 år siden.
Daniel Johansen
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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 en mail til Thomas Bak på thomas_bak@hotmail.com eller
sende SMS til Henrik Helbo på 51 39 94 94.
Henrik Helbo

Stofmærker
Du har mulighed for at købe vores stofmærker med
foreningslogo, ved kontakt til Jens Erik Andersen
på tlf. 27 77 07 16 kan disse erhverves for 75 kr.
Jens Erik Andersen
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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.

www.skanderborg-jagtforening.dk
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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.
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Lydigheds- & apporteringstræning 2013
Foreningen startede forårets aktiviteter på dette område primo april,
med introduktionsaften i foreningslokalerne på Vestermølle.
Det var en samling forventningsfulde kursister, der mødte op og til
vores store glæde også fulde af spørgelyst, hvilket gav os et indtryk at
kursisterne og deres forventninger til kurset.
Kurset levede op til vores forventninger.
Samlet set blev det godt kursus, hvor vi kunne se stor fremgang på de
enkelte hold, dog er der altid plads til forbedring.
Vi sluttede af d. 4. juni med nogle prøver – og hyggede os
efterfølgende i haven med grillpøser, øl & sodavand.
I skrivende stund afvikler vi apporteringstræning, der strækker sig
over 4 tirsdag i august – hvilket også udfordrer hunde som
hundeførere, her ganske få uger inden jagtsæsonen starter.
Lydigheds- & apporteringskurset starter op igen til foråret 2014 –
hold øje med vores hjemmeside omkring datoer.
På hundeudvalgets vegne – Peder Poulsen

18

Benyt vores veludstyrede værksted
Efter at laden er blevet renoveret og omdannet til multi medierum,
har foreningen fået et nyt veludstyret værksted i den nye lade.
Alle vore medlemmer har mulighed for at benytte dette. Så står du og
skal bygge en fælde eller andet, har du her muligheden.
Henvend dig blot til en i bestyrelsen, eftersom værkstedet altid er
låst.
Bestyrelsen

www.skanderborg-jagtforening.dk
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Flugtskydning
Så er vi kommet til sensommeren og vi har afviklet vores kvote på 5
skydninger på samme adresse. En stor tak til John og Daniel Jensen
for deres hjælpsomhed.
Vi håber at vi næste forår kan afvikle nye skydninger hos dem.
Hvordan gik det så med opbakningen ? udvalget var rigtig glade for
den store opbakning arrangementerne fik, vi så rigtig mange af de
gamle kendinge, men også rigtig mange nye ansigter inklusiv mange
nyjægere.
Hvordan kommer vi videre i efteråret:
1. Vi håber stadig at finde endnu et egnet areal, så vi opfordrer
alle medlemmer undersøge om de kender et egnet areal, hvor
vi kan afvikle 5 skydninger årligt, 2 til 3 vil også være fint.
2. Vi opfordrer vore medlemmer til at leje maskiner, så
færdigheder samt fortroligheden holdes ved lige. Se annoncen
på bagsiden.
Jeg vil gerne takke alle som deltog i forårets skydninger for jeres
håndtering af vores alkohol politik, og håber at når vi mødes på de
”rigtige jagter” at samme håndtering videreføres. Vi har et ansvar
som jæger, som ikke skal sættes over styr. Dette også efter ”jagten”,
vi skal køre forsvarligt hjem. Dette er Skanderborg Jagtforenings
politik.
Jeg vil ønske alle knæk og bræk til den nye sæson.
Boye Laursen

www.skanderborg-jagtforening.dk
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Alt til jægeren og friluftsmennesket!

Park Allé 15 – 8000 Århus C – 8612 5422 – www.jagtstuen.net
Schultz & Larsen Custom Shop, landets største udvalg
Model Classic
- kr. 8.500,Model Classic DL – med mulighed for løbsskifte
- kr. 10.500,Model Victory DL – med mulighed for løbsskifte
- kr. 14.000,Kæmpeudvalg i brugte jagtrifler og kombinationsvåben i alle kalibre fra 22 - ?
med og uden kikkert!
Stort udvalg i haglvåben: Beretta – Silma – m.fl. - samt 100´vis af brugte.
Riffelpatroner
Softpoint i cal. 243/ 6,55x55/ 308/30.06/270 Win.
Norma jagtammunition, ved køb af 3 kasser
Lapua jagtammunition, ved køb af 3 kasser

- kr. 200,- 20% rabat
- 20% rabat

Jagtpatroner kaliber 12-16-20, stål, bismuth, tinshoot, i mange fabrikater og alle
haglstørrelser. ANSAR, BARRAGE, BORNAGHI, ELEY, S&P, KENT og mange
flere – til markedets bedste priser.
Deerhunter – Montana sæt, grøn el.
Realtree camo. førpris 3.344,- nu 2.299,Et jagtsæt, der kan det hele! – Fra hochsitz til
sommerpürch.
Masser af jagttøj. Jagtsæt til priser der er helt utrolige kun kr. 1.000,- med
membran, vind og vandtæt, særdeles stærk kvalitet – kig ind!
PELTOR SPORTTAC, elektronisk høreværn -

kr. 1.299,-

Kæmpeudvalg i sigtekikkerter, håndkikkerter, knive, støvler, regnsæt, stole
m.m.

Kort sagt alt til jægeren.
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Vildt bankospil
Skanderborg Jagtforening gentager succesen fra de forrige år og
afholder igen Vildt bankospil på Vestermølle tirsdag den 3. december
kl. 19.00
Boye Laursen

www.skanderborg-jagtforening.dk
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Generalforsamling
Der indkaldes til generalforsamling, torsdag den 10. 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, tlf. 27 77 07 16
senest d. 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 bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af suppleanter.
8. Valg af én revisor og én revisorsuppleant.
9. Eventuelt.
Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen
(formanden eller kassereren) i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingens afholdelse.

Peder Poulsen
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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.

 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
25
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Aktivitetskalender
September
Andejagt
Andejagt
Andejagt
Andejagt
Ungjæger aften

Søndag den 1.
Onsdag den 11.
Søndag den 22.
Onsdag den 25.
Fredag den 27.

05.30-09.00
19.00-1 ½ esn
05.30-09.00
18.00-1 ½ esn
18.00-

Peder
Uffe
Thomas
Paw
Daniel

Oktober
Generalforsamling
Ande- og skovjagt
Andejagt

Torsdag den 10.
Lørdag den 12.
Søndag den 27.

18.30-22.00
06.00-13.30
15.30-1 ½ esn

Jens Erik
Henrik
Thomas

November
Ande- og skovjagt
Trofæopmåling
Andejagt

Lørdag den 9.
Torsdag den 21.
Søndag den 24.

06.00-13.30
14.00-22.00
15.00-1 ½ esn

Uffe

December
Bankospil
Ande- og skovjagt
Andejagt

Tirsdag den 3.
Lørdag den 7.
Søndag den 15.

19.00-22.00
07.00-13.30
07.30-10.00

Boye
Paw
Uffe

Januar 2014
Skovjagt (Gule ærter) Lørdag den 4.
Ræve og Kokkejagt Lørdag den 18.

09.00-13.30
09.00-12.30

Peder
Henrik

Peder

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 at kunne deltage i jagten skal man være
medlem af foreningen. Mødetid er minimum15 minutter før det
anførte tidspunkt. Mødested: Vestermølle foran laden, Oddervej 82,
8660 Skanderborg
Boye Laursen 22 61 64 71
Peder Poulsen 51 76 79 13
Henrik Helbo
51 39 94 94
Daniel Johansen 40 90 04 84

Uffe Jakobsen
86 51 28 51
Paw Frost
40 68 83 33
Jens Erik Andersen 27 77 07 16
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Udlejning af mobile skydeanlæg
Foreningens medlemmer kan leje mobilt skydeanlæg.
Pris: 200 kr. pr. dag.
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 35 kr./25 stk.
Den ansvarlige lejer skal sikre sig at det mobile skydeanlæg/udstyr er
i orden, når anlægget modtages og afleveres.
Kontakt Uffe Jakobsen på 20 60 02 31 for yderligere information og
booking.

www.skanderborg-jagtforening.dk
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