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

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

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
En noget fugtig sommer er slut. Danmarks Smukkeste Festival er slut.
Jagtsæsonen står for døren. ☺
Forude venter mange gode oplevelser i såvel gode jagtkammeraters
selskab på fælles jagterne som alene på et andetræk med hunden, som
det eneste selskab eller i tårnet med riflen ventende på hjortevildtet.
Efter lang tids forhandlinger og diskussioner er jagttiderne på
kronvildtet faldet på plads.
Tjek det ud – bl.a er det muligt at jage kronkalv og kronhind 1 time før
solopgang. Der forekommer forskellige jagttider alt efter hvor man går
på jagt. Detaljer kan findes på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside:
http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2017/miljo-ogfodevareministeren-har-vedtaget-nye-jagttider-pa-krondyr/
Et andet dyr, der har fyldt meget i næsten alle medier uden undtagelse
og affødt mange
diskussioner på de sociale
medier, er ulven.
Uanset meningerne om
ulven, om der er plads til
den i vores natur eller ej, så
er den kommet og det må vi
forholde os til.
Der foreligger en forvaltningsplan. Om den er tilstrækkelig her og nu –
eller på længere sigt kan man kun gisne om.
Min personlige mening er, at der bør arbejdes på en plan for jagttid på
ulven. Ikke en jagttid lige her & nu – men hvis ulven breder sig og der i

løbet af 5 – 7 år er flere kobler, bør der være en plan for jagttid – måske
kvotebaseret.
Jeg vil benytte lejligheden til, at opfordre alle til at deltage i den
kommende generalforsamling.
Den afholdes den 12. oktober.
Knæk & bræk derude !

Peder Poulsen
Formand

www.skanderborg-jagtforening.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 0231 eller på mail
uffejakobsen@energimail.dk med ovenstående oplysninger.
Uffe Jakobsen
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Foredragsaften om jagt i Sydafrika
Skanderborg Jagtforening får i samarbejde med
Wild Game Safaris besøg af PH Pieter
Saunderson.
Arrangementet bliver i februar
2018, den endelige dato, vil blive
publiceret på hjemmesiden samt på
sms.
Blandt de fremmødte vil der blive udloddet et
jagtophold med kost, vask, tracking, skinning OG
3.000,-kr som frit kan bruges til jagtbare dyr på
prislisten.
Kom derfor og deltag i en spændende og lærerig aften sammen
med andre jagtinteresserede.
Wild Game Safaris er lokaliseret i den nordlige del af Sydafrika, og har
specialiseret sig i:
Trofæ jagt, storvildts jagt, hundyrs jagt, familie og fotosafari samt
dagsture til Kruger National park og øvrige seværdigheder.
Med 28 års erfaring i branchen kan de indfri dine ønsker, hvad end du
søger i din jagt på den absolutte afrikanske drøm.

❖ 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

Jagten efter sommerbukken……
Der er 2 mærkedage for os jægere – den 1. oktober og den 16. maj.
Datoen den 16. maj er for de fleste riffeljægere en magisk dag.
Allerede den 15. kan man begynde at mærke spændingen. Er den 6ender, der er set på terrænet flere gange i løbet af månederne op til,
stadig på terrænet? Mange af os vender og drejer os, når vi er gået i seng
og inden sengen rammes, har vi tjekket om vækkeuret er indstillet
rigtigt – og det op til flere gange.
For mit eget vedkommende var vi 3 fra vores jagtselskab, der startede
ud kort før solopgang – i år i blæst fra sydøst og regnvejr – ikke de mest
ideelle forhold til vores terræn.
Ikke desto mindre skulle der ikke gå mere end cirka 1 time, før der lød
et skud, og en af mine jagtkammerater havde leveret premierebukken.
Jeg så i løbet af dagen 3 fine bukke – 2 i bast og til den 3. kunne jeg
ikke afgive skud til.
Vi er 4 sammen om den jagt. Og i løbet af den første uge leverede de
andre hver deres buk ☺
Det betød, at jeg havde hele terrænet for mig selv, da vores aftale går ud
på, at vi kun skyder 1 sommerbuk hver.
De efterfølgende dage og uger tog jeg afsted flere gange.
Råvildtet var der, smaldyr, råer med lam og bukke – de sidstnævnte
enten umulige at afgive skud til eller ovre hos naboen.
Fornøjelsen ved at se vildtet er altid stor – og udover råvildtet havde jeg
også fornøjelsen af harer, fasaner og naturligvis duer.

2 egentlig 3 (den 3. da bukken blev leveret) aftener husker jeg specielt
godt fra dette års bukkejagt.
Grundlovsdag – den 5. juni om aftenen sad jeg yderst ud i det tårn, vi
underforstået kalder ”det gamle” (så ved vi, hvad vi taler om ☺ ). I
løbet af den aften havde jeg fornøjelsen af nogle harer, der muntrede sig
i de nyplantede juletræer overfor. Fasanerne gjorde ligeledes
opmærksom på sig selv.
Hen ad en time før lukketid fangede mit blik en bevægelse i de store
Nobilis overfor. Det var ræven på vej hjem – med et dødt lam i flaben.
Pokkers tænkte jeg – men derefter at naturen skal jo gå sin gang – og
hvem ved om ræven havde dræbt lammet – eller bare havde fundet et
dødfødt lam eller et lam, der var blevet dræbt af en maskine på marken.
Under alle omstændigheder så var der mad til hvalpene i graven.
10 minutter før lukketid – også i de Nobilis – træder en buk frem på
sporet. Op med riflen – fange bukken i sigtekikkerten – pæn buk af
krop – kan se at det er en spidsbuk – den står perfekt i nogen tid – skal,
skal ikke – afsikring af riflen – og sikrer derefter igen. Jeg venter –
bukkejagten slutter jo først den 15. juli.
Sikke en aften!
2. aften – den 14. juni. Denne gang satte jeg mig i stigen i ”juletræerne”
(så ved vi, hvad vi taler om ☺) .
Ganske kort tid efter jeg havde fundet min plads trådte 2 smaldyr ud på
arealet ikke mere end 30 meter fra stigen. Vinden var rigtig og uden at
bemærke mig, bevægede de sig stille rundt og nippede i mere end 20
minutter, hvorefter de forsvandt ud af mit synsfelt.
Harerne var igen på terrænet – og kun 10 minutter efter de 2 smaldyr
var forsvundet dukkede der endnu et smaldyr op. Og det lige nedenfor
stigen! Frem med telefonkammeraet – det skulle foreviges.

Dyret nussede rundt under stigen og gjorde det som også et rådyr nu
også skal en gang imellem ☺. Efter et par minutter listede det afsted
igen.

Den aften så jeg 5 stykker råvildt, 4 harer og en flot fasankok.
Man går bestemt ikke glip af noget, hvis man ikke skyder bukken tidligt
i sæsonen – efter min mening -nærmest tværtimod! ☺
Bukken fik jeg 10 dage senere – fra samme stige.
Nu ”lurer” jagtsæsonen lige om hjørnet – og mon ikke også den byder
på oplevelser.
Peder Poulsen
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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 4. december
kl. 19.00
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.

Tillykke til den nye generation af Jægere
Vi glæder os alle til, at se jer i vores forening.
Vores kompetente medlemmer vil gerne hjælpe og vejlede dig med de
spørgsmål du nu kunne have.
De fleste som ikke har familie eller venner, som kan hjælpe med
spørgsmål, vil gerne have vejledning til gevær, tøj, høreværn, hund osv.
alt dette vil vi gerne hjælpe med.
På vores fælles jagter, vil der blive taget hånd om jer af dagens
jagtleder. Så i vil få en god og tryg start på denne livsstil.
(Husk at tilmelde dig Naturstyrelsens Nyjæger jagt)
Til generalforsamlingen vil jeg anbefale i kommer og giver jeres
mening til kende.

Daniel Johansen
Mail: djo@inox.dk / Telefon 40900484

Flugtskydning
Så er efteråret så småt gået i gang
I september går jagten på ænder, gæs og hjortevildt i gang.
De 4 skydninger vi afholdte i foråret forløb rigtig godt, med en god
medlemsdeltagelse, dog så vi ikke så mange nye ansigter, der skal lyde
en opfordring herfra om at deltage i vores skydninger. Det er nogle
hyggelige arrangementer, hvor du i ro og fred kan træne dine
færdigheder. Med vores 9 maskiner har vi et set-up, de fleste
jagtforeninger kan være misundelig på. Dette set-up gør også at vi kan
tilbyde en professionel opstillet bane, som er mindst lige så god som en
stationær bane.
Vores nye kaninkaster blev en succes, mange blev overrasket over hvor
deres skud sad, over eller langt bagved. Dette blev en øjenåbner for
mange, som meget vel kan reflekteres over til skud på løbende vildt i
den kommende sæson.
Der skal engang lyde en stor tak til Knud Kristensen, som er den venlige
udlåner af hans område, som vi som forening værdsætter utrolig højt.
Tak til Knud og til alle som har hjulpet med vores arrangementer.
Knæk og bræk.
Boye Laursen
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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 SMS til Henrik Helbo på 51 39 94 94.
Henrik Helbo

Jagttegnskursus, (tilmelding)
Kurset er direkte målrettet til dig, der gerne vil gå op til Naturstyrelsens
teoretiske- og praktiske prøve i foråret 2018.
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 30. oktober.
Pris: 1.770 kr.
Tilmelding: Linda Kolling, tlf. 2537 4239 eller FOF´s tlf. 8652 1018.

Generalforsamling
Der indkaldes til generalforsamling, torsdag den 12. 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 Uffe Jakobsen Telefon 2060 0231 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 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

Trofæopmåling
Igen i år tirsdag den 28. 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

Efterårsjagter – Hørning Jagtforening
Hørnings jagter afvikles på følgende datoer:
Søndag den 15. oktober
Søndag den 19. november
Lørdag den 9. december
Søndag den14. januar

kl. 09:00
kl. 13:00
kl. 09:00
kl. 09:00

Mødested: Kærvej i Hørning, tilmelding er obligatorisk og følger
samme tidspunkter som de øvrige jagter.
Thomas Ryberg – Telefon: 86 92 44 09

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!
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Sundhed og hygiejne kursus
Vi afholder igen kursus i samråd med DJ kursus den 19. oktober kl. 1822.
Prisen er 400kr inkl. 1 sodavand og 1 sandwich
Kurset bliver afholdt på adressen Oustedvej 4, 8660 Skanderborg
Der er plads til 25 på holdet.
Man skal tilmelde sig til undertegnet, det er først til mølle. Man er først
sikret en plads, når derer betalt.
Betaling sker enten via bankoverførsel eller Mobilepay
Reg.: 2380 Konto.: 6269940172
Mobilepay: 40900484 (Daniel Johansen)
Vigtigt ved overførsel skriv:
Hygiejne, Fulde navn og telefonnummer
Kursisterne SKAL huske deres jagttegn
på dagen.
Knæk & bræk

Daniel Johansen

Aktivitetskalender
September
Andejagt
Andejagt
Andejagt
Andejagt

Søndag den 3.
Onsdag den 13.
Søndag den 17.
Søndag den 27.

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

Uffe
Robin
Ronny
Paw

Oktober
Ande- og Skovjagt
Generalforsamling
Hygiejne kursus
Andejagt

Lørdag den 7.
Torsdag den 12.
Torsdag den 19.
Søndag den 22.

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

Ronny
Uffe
Daniel
Paw

November
Skovjagt
Andejagt
Trofæopmåling

Lørdag den 11.
Søndag den 26.
Tirsdag den 28.

08.00-15.00
14.30-1 ½ esn
14.00-21.00

Uffe
Thomas

December
Ande- og skovjagt
Bankospil
Andejagt

Søndag den 3.
Mandag den 4.
Søndag den 10.

07.00-13.30
19.00-22.00
14.30-1 ½ esn

Uffe
Boye
Paw

09.00-13.30
09.00-12.30

Robin
Thomas

Januar 2018
Skovjagt
Lørdag den 6.
Skovjagt (Gule ærter) Lørdag den 20.

Boye Laursen
22 61 64 71
Thomas Bak
61 30 18 41
Robin Johanneson 60 40 79 53
Daniel Johansen
40 90 04 84

Uffe Jakobsen
20 60 02 31
Paw Frost
40 68 83 33
Ronny Johanneson 25 78 54 31
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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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