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Thomas Bak (K)
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Tlf.: 22 61 64 71
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Unge og nyjæger
Daniel Johansen

Tlf.: 40 90 04 84

Blad/SMS
Henrik Helbo Laursen

Tlf.: 51 39 94 94

Hjemmeside
Thomas Bak

Tlf.: 61 30 18 41

Vestermølle
Jens Erik Andersen

Tlf.: 91 86 00 08

Jagttegnsundervisning
Ole Andersen

Tlf.: 20 59 45 08

(K) Kontaktperson til bestyrelsen

Formanden har ordet
Tankerne vandrer af og til tilbage til efterårets oplevelser og samvær i
godt selskab.
Foråret står for døren, og et nyt jagtår starter.
Selvom der i skrivende stund synes længe til at vi igen kan komme på
jagt, er der ikke desto mindre mange ting, der skal gøres, inden vi igen
er klar til en ny sæson.
Terrænet skal gøres klar til bukkejagten, sandsynligvis skal der lægges
tag på de eksisterende tårne, riflerne skal indskydes til såvel
bukkejagten som til rågereguleringen, hundenes form skal holdes
vedlige og meget mere.
Foreningen tilbyder i løbet af foråret indskydning af riffel i Vingsted,
hvor vi har lejet en del baner, hundetræningen starter ultimo marts, og
ligeledes tilbyder vi lerdueskydning.
Med fokus på problematikken omkring den stadig stigende bestand af
råvildt i vores natur, besluttede bestyrelsen på det seneste møde, at
investere i endnu en ny kastemaskine, hvor man kan træne sit foranhold
til løbende vildt.
Personligt ser jeg frem til forårets hundetræning – dels fordi at jeg som
hundeinstruktør får lejlighed til at arbejde med jer som hundeførere – og
dels fordi jeg selv har valgt at få en ny hvalp ind.
Datoerne er at finde på andre sider af vores blad.
Hold øje med vores hjemmeside og FB side, hvor man vil kunne følge
med i aktuelle arrangementer, eller hvis der kommer nye til eller
ændringer i allerede annoncerede.
Om kort tid får vi alle et brev ind af brevsprækken fra Naturstyrelsen,
der bl.a. går ud på, at man skal indberette vildtudbytte. Husk at gøre det
– ellers får vi ikke vores nye jagttegn.

I øvrigt skal det bemærkes, at vi løbende kan indberette vildtudbytte. En
god idé og man får det gjort!
Det kan gøres på Naturstyrelsen hjemmeside og ved hjælp af nem-id.
http://svana.dk/jagt/jagttegn/
De sociale medier giver mulighed for at deltage i debat om mange ting
herunder jagt.
Det er efter min mening helt fint, men samtidig skal jeg komme med en
opfordring til at deltage i vores egne møder, hvor der er mulighed for at
ytre sine meninger.
 Det årlige jægerrådsmøde, der blev afholdt i januar, hvor der
bl.a. er deltagelse af vores kredsformand og det lokale
hovedbestyrelsesmedlem, hvor der bliver valgt deltagere til
repræsentantskabsmøde.
 Kredsmødet der afholdes i marts, hvor vi kan stille med en
deltager for hver 50 medlemmer af vores forening.
 Generalforsamlingen i foreningen, der afholdes i oktober hvert
år – denne forsamling er foreningens højeste myndighed og kan
således være bestemmende for, hvad der skal foregå i vores
forening.
Med 350 medlemmer er Skanderborg Jagtforening blandt de 5
foreninger i kreds 3 (114 foreninger), der har flest medlemmer.
Med så mange medlemmer får vi også mere indflydelse på
beslutningerne i kredsen, og vi vil derfor meget gerne have vores
medlemmers ønsker og meninger frem ved disse møder – så kom og
deltag.
Peder Poulsen
Formand
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Lydigheds- og apporteringstræning
Skanderborg Jagtforening afholder lydigheds- & apporteringstræning.
Introduktionsaften:Tirsdag d. 28. marts kl. 19:00 i foreningslokalerne.
Vi vil her kort gøre rede for træningsforløbet, træningsprincipper samt
præsentere instruktørerne (Denne aften er uden hund)

Herefter trænes hver tirsdag aften, hvor den første aften er d. 4. april og
til & med d. 6. juni med undtagelse af tirsdag d. 16. maj, hvor der ikke
er træning.
Kom og deltag.
Pris: Kr. 450,00
Tilmelding til:
Boye Laursen eller Peder Poulsen
Telefon: 2261 6471 Telefon: 5176 7913

 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

Råvildt og hagl.
Er det forsvarligt at skyde råvildt med hagl ?
Ja, det er det, hvis det vel at mærke gøres med omtanke og, hvis uheldet
er ude, eller man er i tvivl, altid rekvirerer en legitimeret
schweisshundefører!
Det er et ofte debatteret emne, og
meningerne er mange og delte.
Vigtige parametre, når der skydes
til råvildt med hagl, er naturligvis
skudafstand og haglstørrelse.
Skudafstande på mere end 10-15
meter, mener jeg personligt, man
skal holde sig fra. Haglskuddets
effekt mindskes markant ved
længere skudafstande, antal hagl
indenfor det vitale træfområde
bliver færre og risikoen for en
grim anskydning øges.
Store hagl er lig større energi og
bedre gennemtrængningsevne, så derfor haglstørrelse 3 eller større.
I vort lille konsortium (og det gælder efterhånden i mange konsortier) er
det et fast punkt i parolen, at der ved skud til råvildt med hagl altid
tilkaldes schweisshundefører, hvis dyret ikke umiddelbart forender på
eller tæt ved skudstedet.
Vi har brugt en lokal schweisshundefører flittigt (han kender
efterhånden vores terræn ganske godt, ja vi har sågar overvejet at
invitere ham med på vores jagter, så vi altid havde ham ”ved hånden”.
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Er det flovt eller pinligt, igen og igen at skulle bede om hjælp til at finde
påskudt råvildt? – Nej på ingen måde! Det ville være flovt og pinligt, og
stik imod god jægermoral ikke at foretage sig noget. Og
schweisshundeførere stiller altid op – det er jo ligesom en del af deres
jobbeskrivelse.
Ofte er der tale om kontroleftersøgninger, der ikke nødvendigvis fører
til, at vildtet findes. Men nogle gange sker det:
På en af vore jagter i januar skydes der to skud til et stykke råvildt, det
forsvinder tilsyneladende uskadt ind i en tæt bevoksning i kanten af en
lille mose. Naboposterne var næsten sikre på, at dyret ikke blev ramt.
Altså kontroleftersøgning – Schweisshunden fandt dyret efter ca. 400
meters prima sporarbejde!!!!!
Når nu antallet af eftersøgninger med schweisshund er steget markant
de senere år, er det så et udtryk for, at vi jægere er blevet dårligere
haglskytter, end vi var for bare 10-15 år siden? Det tror jeg ikke – det er
nok snarere et udtryk for en holdningsændring, mere etik og moral i
jagtudøvelsen. Og det er godt! Både for vildtet og for jagtens
omdømme.

Med jægerhilsen
Eskild Jensen

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

Medlems information
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.
Er du født før 1949, kan du få et senior kontingent, her skal du også blot
kontakte Danmarks Jægerforbund med ovenstående information.
Du kan også kontakte Uffe Jakobsen på telefon 20 60 02 31 eller på
mail uffejakobsen@energimail.dk med ovenstående oplysninger.
Uffe Jakobsen

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.
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Bukkejagt 2017 et super tilbud til vores Ung- og Nyjægere.
Igen i år tilbyder vi bukkejagt til dig, hvis du er Ungjæger/Nyjæger med
riffel!
De to første år er der blevet skudt to meget flotte bukke, som nogle af os
måske aldrig kommer i nærheden af at slå, hvad angår trofæ’er, men vi
får altid en spændende oplevelse med hjem ude fra naturen!
Er du interesseret i dette gratis tilbud bedes du ringe til Thomas Bak på
61 30 18 41
Følg med på hjemmesiden i april og se hvornår vi mødes til en lille intro
vedr. bukkejagten.
Som de foregående år skal du have følgeskab af en jagtleder, som indvier
dig i bukkejagten.
Hvis du først består din riffelprøve i selve bukkejagten, så fortvivl ikke,
vi skal nok få dig afsted!
Hvis du skulle være heldig at nedlægge en buk koster den 25 kr. pr. kg.
brækket vægt!

Thomas Bak 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.

Riffelskydning 2017
Vi er i gang med at planlægge forårets aktiviteter, og følgende er fastlagt:
Indskydning med salonriffel eller luftgevær vil foregå torsdag den 27.
april mellem kl. 15.00 og kl. 18.00 på skydebanen ved siden af
genbrugspladsen i Skårup, samme sted som sidste år. Det koster 25 kr.
Man medbringer sin sædvanlige standard ammunition til indskydningen
og vil desuden få udleveret noget af den ammunition, som kommunen
forlanger, at vi bruger for at teste, om der skal justeres yderligere.
Jagtriflen skal også tjekkes, og det gør vi lørdag den 29. april i Vingsted,
og det er mellem kl. 12.00 og 15.00, og det koster 50 kr.
Der er reserveret flere baner, så der kan indskydes på både 100 og 200m
baner, og har nogen lyst til at bruge en 300m bane, har vi også adgang til
sådan én.
Til begge arrangementer er tilmelding ikke nødvendig, man møder blot
op med sit grej, så man er klar til den kommende sæson, og det endda
med god samvittighed.
Der vil blive arrangeret mindst én feltskydning, men da de endnu ikke er
offentliggjort, vil vi informere nærmere herom på hjemmesiden, og
ligesom der vil blive sendt en SMS rundt når vi ved mere. Har man ikke
tidligere prøvet en feltskydning, vil jeg stærkt anbefale, at man udnytter
denne mulighed for at prøve at skyde under forskellige forhold, det er en
fantastisk træning.
Den 3. september tager vi til Ulfborg, for at træne på grise- og
hjortebanen. Fra kl. 10 – 13 skydes der på grisebanen og fra 12 – 15
skydes der på hjortebanen.
Der vil blive grillet noget usundt, og medbragt noget vi kan drikke.
Prisen for denne spændende oplevelse er 150 kr.
Tilmelding til Uffe Jakobsen 2060 023
På skydeudvalgets vegne Uffe Jakobsen

Flugtskydning
Så er vi klar til en ny omgang flugtskydning.
Sidste års skydning forløb rigtig godt og med stor deltagelse, men vi vil
gerne se flere medlemmer deltage, vi er 350 medlemmer, så kom bare og
deltag. Tag gerne din jagtkammerat med, men husk dit nye 2017-2018
jagttegn.
Vi har i år flyttet datoerne lidt tættere på jagtsæsonen. Vi starter sæsonen
i juni med 4 skydninger fra kl 18-21 torsdag den 1., 8, 15, og den 22. I
august har vi en skydning lørdag den 26. fra kl 10-15.
For at træne med mere jagtrelateret skydning, har vi investeret i en såkaldt
kaninkaster, denne maskine kaster duerne langs jorden og simulerer
løbende vildt. Vi hører fra flere af vores medlemmer at det løbende vildt
bliver mere dominerende fremfor det flyvende vildt, hvorfor vi nu også
kan vi nu tilbyde vores medlemmer muligheden for at forbedre deres
færdigheder og samtidig ved selvsyn se, om skuddet er bagved, over,
under eller foran.
Vi har uden tvivl alle været på jagt, hvor der er blevet tilkaldt en schweiss
hund, hvis vi kan være med at begrænse antallet af anskydninger er vores
mål nået.
Til jer som vi ikke ser så tit eller aldrig, kom bare, vores instruktører står
klar til at hjælpe jer. Det er ikke flovt ikke at ramme, men derimod flovt
ikke at forsøge at træne, og vi har det faktisk sjovt.
Som altid kan du købe patroner og har du ikke nået at spise aftensmad,
har vi også købt en ny grill, så du ikke sulter.
Vi skyder hos Knud Kristensen på adressen Ringklostervej 19,
Skanderborg.
Knæk og bræk i den nye sæson
Boye Laursen

Moderne Jagttegnsundervisning Jagttegnsundervisning anno 2017
Pensummet til jagttegnsundervisningen er både stort og besværligt. Der
er meget, der skal forklares, forstås, huskes og læres udenad.
Derfor bygger vi ved undervisningen i Skanderborg jagtforening meget
af vores undervisning på i mødet med kursisterne. Vi mødes hver
mandag aften fra den sidste mandag i oktober og frem til lige omkring
1. maj. Her bliver der gennemgået teoretisk stof, men der er også hver
aften en eller anden form for hands-on, hvor kursisterne eksempelvis
øver våbenhåndtering eller vildtkending med vendespil.
For at bestå jagtprøven
kræver det dog også, at
man arbejder med stoffet
mellem
undervisningsgangene –
man får altså lidt
”lektier” for. I en travl
hverdag kan det dog
være svært at prioritere
at få jagtbogen frem.
Derfor opretter vi hvert
år en Facebook-gruppe
kun for de kursister der
er tilknyttet vores
undervisningshold. Den
bruger vi til flere gange
om ugen at give vores
kursister små virtuelle
prik på skulderen. Det
sker ofte i form af billeder af vildt, hvor man så skal kommentere: 1)
hvad er det? 2) hvordan kan du se det?

Det lærer både den der kommenterer noget af – men dem, der kommer
og læser det efterfølgende, kan også vurdere, om de er enige – og lære
fif og kendetegn fra andre.
Opslagene i gruppen kan også være supplerende viden om et emne, vi
har gennemgået eller påmindelser om særlige arrangementer.
Det er selvfølgelig fuldstændig frivilligt, både om man vil være med i
Facebook-gruppen,
og om man vil
kommentere. Vi
tilbyder bare at en
del af den strøm af
nyheder, der dagligt
passerer forbi kan
være oplysninger
rettet mod
jagtprøven. Jo flere
forskellige billeder
man ser af
eksempelvis en
fløjlsand, jo
nemmere vil man
også få ved at skulle
genkende den –
både til prøven, men
også i det jægerliv
der venter.
Vi har vist et par eksempler på, hvad der dukker op i gruppen. Mon ikke
det faktisk er noget mange jægere kunne nyde godt af at holde ved lige?
Linda Kolling
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Fisketur
Skanderborg Jagtforening arrangerer igen i år en fisketur for hele familien,
lørdag den 6. 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
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Derfor går jeg også på jagt
Der har igennem årene været mange fine oplevelser på jagt.
En aften med et rigtig godt andetræk, en dag med ”sneppefald”, at
hunden klarer en vanskelig apportering, at man ser ræven liste hjem en
tidlig morgen under bukkejagten eller en då med sin nyfødte kalv – og
ikke mindst at man efter mange morgener og aftener på terrænet får held
med at nedlægge det bytte, man har været efter i lang tid.

Midt i november var jeg på jagt på Fyn. Et sted med såvel råvildt som
dåvildt og dermed en anstandsjagt med riffel.
Allerede inden jeg tog afsted, havde jeg besluttet mig for udelukkende
at skyde et stykke dåvildt og gerne en kalv til fryseren (bedre kød skal
man lede længe efter).
Min bror, jeg og et par gode jagtkammerater havde overnattet i vores
hytte fra fredag aften til lørdag morgen – og da vi ville blive til søndag,
var der dømt hygge med god mad, rødvin og nogle gode historier.

Lørdag morgen fordelte vi pladserne i skoven og jeg valgte højskoven.
En af de fine, lidt kølige november morgener, hvor man har lejlighed til
at se solen stå op, og naturen vågne.
Efter solen var stået op, og der var gået en god halv time, fangede jeg en
bevægelse nede ad bakken til højre.
Det var et stykke råvildt, nej – 2 stykker råvildt på vej op til mig.
De trådte fri af al bevoksning i en afstand af cirka 50 meter. De
begyndte at ”nippe” af den lave bevoksning og havde ikke travlt. De
kom nærmere – og jeg tog en hurtig beslutning og satte riflen fra mig i
hochsitzen, lænede mig tilbage og nød synet af de 2 dyr.
Efter cirka 20 minutter var de inde på mindre end 10 – 15 meter, da de
skrabede et leje og forblev der de næste 10 minutter, hvorefter de stille
listede ud på den nærliggende mark.

En dejlig morgen, hvor jeg kun ”skød” med mobiltelefonens kamera.
Peder Poulsen
P.S.: Dåkalven fik jeg søndag morgen.

Rågeregulering 2017
Som i de foregående år skal vi sammen med jagtforeningerne i
Skanderborg Kommune regulere rågeunger fra 1.maj til 15.juni!
Har du salonriffel cal.22, eller
luftgevær mindst cal.5,5, så kom
og vær med, også hvis du ikke har
prøvet det før, så skal vi nok
hjælpe dig i gang med at spotte
rågeungerne!
Der må gerne bruges lyddæmper!
Du skal følge med på hjemmesiden
i april, så du kan se hvilken dag vi starter op, og hvornår der er
indskydning med den ammunition vi skal bruge!
Ammunition til salonriffel vil igen i år blive udleveret af jagtlederen!
Den 8. april skal vi ud og tælle
rågereder, og hvis du har lyst
til at hjælpe med dette, så ring
til mig på 61 30 18 41
Rågeungerne må skydes, når
de sidder mindst en halv meter
fra reden, og kun med lodrette
skud!
Jagttegn skal forevises, og det
koster en 20’er at deltage!
De rågeunger du skyder, må du ta med hjem gratis. For andre som er
interesseret i rågeunger er prisen 5,-kr. pr.stk.! Du kan ringe til Thomas
Bak på 61 30 18 41 og bestille min.20 stk.
Thomas Bak Jagtudvalget

Aktivitetskalender
Marts
Hundetræning intro

Tirsdag den 28.

19.00-21.00

Peder

April
Salonriffel (indskyd.) Torsdag den 27.
Riffelindskydning
Lørdag den 29.

15.00-18.00
12.00-15.00

Uffe
Uffe

Maj
Fiskekonkurrence

Lørdag den 6.

07.00-13.00

Jens Erik

Juni
Flugtskydning
Flugtskydning
Vestermølle Marked
Flugtskydning
Flugtskydning

Torsdag den 1.
Torsdag den 8.
Søndag den 11.
Torsdag den 15.
Torsdag den 22.

18.00-21.00
18.00-21.00
10.00-17.00
18.00-21.00
18.00-21.00

Boye
Boye

August
Flugtskydning

Lørdag den 26.

10.00-15.00

Boye

September
Hjorte/grise banen

Lørdag den 3.

10.00-15.00

Uffe

Boye Laursen
Jens Erik Andersen
Uffe Jakobsen
Peder Poulsen

Boye
Boye

22 61 64 71
91 86 00 08
20 60 02 31
51 76 79 13
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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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