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Bestyrelsen

Udvalgene

Formand

Søren Lungholt
2025 1806, slu@starkgroupsourcing.com

Næstformand:

Daniel Johansen
4090 0484, djo@inox.dk

Kasserer

Uffe Jakobsen
2060 0231, uffe11443@gmail.com

Sekretær

Mads Nørdam
2186 5267, lunordam@mail.dk

Øvrige bestyrelse

Jens Erik Andersen
9186 0008, Jefuglen@gmail.com
Jakob Andersen
2537 6525, StudtmundRy@gmail.com
Bryan Clifford
4243 4696, Bryan.clifford@hotmail.co.uk

Suppleanter

Jagtudvalg

Uffe Jakobsen
Uffe11443@gmail.com, 2060 0231
Paw Frost
Ronny Johanneson
Bryan Clifford
Jørn Nielsen
Birger Skovgaard

Skydeudvalg

Ole Andersen
Ingvar@city.dk, 2059 4508
Jens Erik Andersen
Klavs Jensen
Bryan Clifford
Jørn Nielsen
Mads Nørdam

Hundeudvalg

Peder Poulsen
Pedercmpoulsen@gmail.com, 5176 7913
Per Ladefoged
Helle Barstrøm
Jeanette Thrane
Eskild Jensen
Niels Christian

Jørgen Nielsen og Niels Christian

Nyjæger udvalg

Ole Andersen
Ingvar@city.dk, 2059 4508

Aktivitetsudvalg

Eskild Jensen
Eskildjensen1955@gmail.com, 2276 9196
Ole Andersen
Jeanette Thrane
Klavs Jensen
Mads Nørdam

Jagthornsblæsning
Mårhundeudvalg

Per Ladefoged
Plaj8660@gmail.com, 6171 2777
Ole Andersen
Ingvar@city.dk, 2059 4508
Niels Christian

Hjemmeside

Rasmus Daugaard
Rasmus.wormslev@gmail.com, 2165 6812
Martin Christensen
Søren Lungholt
Mads Nørdam
Jeanette Thrane

Apport

Jakob Studtmund
StudtmundRy@gmail.com, 25376525

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.

Generalforsamling
Der indkaldes hermed til generalforsamling, tirsdag den 8. oktober kl.
18:30 i Skanderborg jagtforenings lokaler
På Vestermølle Oddervej i Skanderborg.
Foreningen vil vanen tro være vært ved et måltid mad.
Tilmelding til Jens Erik Andersen 91860008 senest fredag den 4.
oktober
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste
ordinære generalforsamling
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Valg af Kasser
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. valg af suppleanter
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt

SMS-SERVICE
Skanderborg Jagtforenings SMS-service er atter i funktion. Har du ikke
modtaget SMS, skyldes det at dit telefonnummer ikke er registreret hos
Danmarks Jægerforbund. Vil du gerne modtage SMS, så tilmeld dig
til Jeanette på mail: jlthrane@hotmail.com med navn og mobilnummer.
Jeanette Thrane

Formanden har ordet
Jeg håber, du har haft en god sommer. En mere almindelig jævn en af
slagsen i år,
der nok sammenlagt med den vinter vi har haft, har gavnet dyrelivet
optimalt og givet os - Jægere en ”gave” til efterårets og vinterens jagter om
man kan sige sådan.
Set fra vinduerne i mit hjem, er der i hvert fald rigeligt.
Jeg har haft besøg af ”Mikkel” ræv, der sultent kiggede på mine høns,
jeg har haft besøg af en husmår på mit loft, der så også blev fanget.
Rådyrene holder min tjørnehæk i ave, og sommeren igennem er jeg
gennem kornet
blevet betragtet af en Rå og dens Lam.
Ren idyl!
For ikke at tale om de fugle og insekter der så også bidrager til balancen.
Og balancen er her spørgsmålet, og her er ikke tale om et partsindlæg til
klimaspørgsmålet.
Nogen spørger nok nu: skød du ræven? skød du måren? Svaret er nej!
Ræven, et rigtig flot eksemplar, er jo gave til naturen.
Og ligeledes med måren, en skøn lille fætter, der bestemt skulle have lov
til at leve.
I modsætning til nogle af de invasivearter der truer vores fælles natur.
Mårhunden, jeg tror de fleste har hørt om den, færre set den, i hvert fald i
live. Det område, jeg bor i, var der indtil for kort tid siden,
en livlig sø med masser af liv: padder, fugle og så videre,
der så nu er reduceret til ingenting,
Forbryderen? Jep mårhunden fortæller man mig.
Og her er det jeg tænker, at vi som jægere har en vigtig opgave,
At værne om et stærkt og bæredygtigt vildt liv,
med de arter der er naturlige i den Danske natur.
Sørge for at bidrage til at reducere i antallet af de invasivearter.
Men jeg tror her de fleste af os kan have svært ved i hverdagen,
at kunne afse plads til at deltage aktivt i jagten på invasivearter, specielt
mårhunden.
Vi skylder derfor en stor tak til de ildsjæle,der gør et stort arbejde for at
reducere bestanden og bestandene af mårhunde i den Danske natur.

Jeg ønsker jeg nu alle et godt efterår og en god vinter, det kan være vi ses
på jagt.
Knæk og Bræk!!
Hold øje med foreningens aktiviteter på, hvor hjemmeside, den bliver
jævnligt opdateret.
Søren Lungholt
Formand

Bøssemager
Nystrøm & Krabbe A/S
Randersvej 397 - 8380 Trige - Tlf.: 86 23 22 01

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

Nye medlemmer:

Hos bøssemager Nystrøm & Krabbe lægger vi vægt på at du som kunde
i voresi butik
får den
allerbedste
betjening og
service.
Har du interesse
at være
medlem
i Skanderborg
Jagtforening,
kan

du kontakte Danmarks Jægerforbund direkte på tlf.: 88 88 75 00 tryk
Derfor1har
på vores værksted 3 fagudlærte
bøssemagere
og en vores
lærling
herefter
forvimedlemsregistrering,
her skal du
så blot oplyse
ansat, til at
servicere
våben
på et fagligt
højt niveau.
foreningsnummer:
3604
samt dit
navn,
adresse,
fødselsdato,
telefon og
Ligeledes har vi lagt vægt på at vi i butikken har det bedste sortiment i
mailadresse.
både våben og ammunition samt beklædning, fodtøj og tilbehør.
Du kan også kontakte Uffe Jakobsen på telefon 2060 0231eller på
Vores sortiment er sammensat således at der er gode varer i alle
mail uffe11443@gmail.com med ovenstående oplysninger.
prisklasser, så vi har varer til den unge jæger, såvel til den mere kræsne
kunde der ønsker det absolut bedste.
Uffe Jakobsen

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

Kalender
September
01/09-19 – Andejagt, mødetid 05.30 Vester Mølle
11/09-19 – Andejagt, mødetid 18.30 Vester Mølle
14/09-19 – Skydning hos Knud, Start 10.00
15/09-19 – Andejagt, mødetid 05.30 Vester Mølle
25/09-19 – Andejagt, mødetid 18.30 Vester Mølle

Lydigheds- & apporteringstræning
Vanen tro afholdt vi en introaften for deltagerne i vores forårstræning.
Den var godt besøgt, og der var mange der stillede spørgsmål.
Den praktiske del blev startet op primo april med 20 deltagere fordelt
med en mindre overvægt til hvalpe- & ungehundesiden.
I åben klasse prøvede vi
noget nyt, da foreningen
havde indkøbt i en
dueflusher

05/10-19 – Ande-skov jagt, mødetid 06.00 Vester mølle
08/10-19 – Generalforsamling 18.30 Vestermølle
20/10-19 – Andejagt, mødetid 16.30 Vester Mølle

der bruges til at træne
hundene lydighed ved
opfløj af fugle.
Vi afsluttede kurset tirsdag
d. 18. juni med en uformel
prøve, baseret på den ”lille
apporteringsprøve” og endte med hyggeligt samvær med grillen tændt.
Flidspræmierne gik til Jens m. Alba og Erling m. Simba.

November

På hundeudvalgets vegne
Peder Poulsen

07/11-19 – Hygiejnekursus, Info kommer på hjemmesiden
09/11-19 – ”Grøn” jagt, mødetid 08.00 Stilling
24/11-19 – Ande-skov jagt, mødetid 14.30 Vester mølle
26/11-19 – Trofæopmåling, Info kommer på hjemmesiden

Trofæopmåling

Oktober

December
07/12-19
14/12-19

Andejagt, mødetid 07.00 Vester mølle
Ande-skov jagt, mødetid 14.30 Vester mølle

Kalenderen opdateres løbene på hjemmesiden:
https://skanderborg-jagtforening.dk

Traditionen tro er der trofæopmåling i foreningens lokaler tirsdag
d.26/11. Nærmere info om tidspunkt ses på hjemmesiden og Facebook
når vi nærmere os datoen. Vi glæder os til at se nogle flotte trofæer

din kalender, succesen er jo at så mange, deltager som muligt.
Hertil er det jo med at få pudset evnerne af, det kan jo kun give en bedre
sæson,Nyt
at dufra
jo også
rammer når du skyder.
aktivitetsudvalget

Vi er en
forening, og som
sådan
hernogle
vi derfor
for frivilligsom
hjælp,
Aktivitetsudvalget
står for
at lave
socialebrug
arrangementer,
der er allerede
i dag
mange
medlemmer
derselvfølgelig
yder en på at se mange
også gerne
må have
et indhold.
Vi håber
medlemmer
disse aftener
– det er sjovest
at planlæggeer
noget,
hvis
stor indsats
for at tilforeningen
fungerer,
men indimellem
det måske
lidt
der er godt fremmøde
Tordenskjolds
soldater, derfor kan vi udmærket rumme
I april måned havde vi en hyggelig foreningsaften hvor regler omkring
flere kræfter
til afvikling
af vore
aktiviteter
nye tiltag,
udformning
og placering
af tårne/stiger
blevsamt
kiggeteventuelle
efter i sømmene.
Så
de enkelte
skulle skulle
du have
lyst oggerne
tid, være klædt på til bukkejagten gik ind.
D.23/8 har vi tage
planlagt
besøg en
på skytteforenings
skydebane,
hvor der
er du velkommen
fateti enten
i bestyrelsen eller
udvalgene
så vil
er mulighed for at skyde med forskellige pistoler. I pausen er der
du blive
varmt
pølser,
øl modtaget.
og vand. Pris 50 kr. for det hele

D.7/11 er der arrangeret et hygiejnekursus via Danmarks
og og
det dine
kommer
til at foregå i forenings
lokaler. Pris kr.
Knæk Jægerforbund,
og Bræk til dig
jagtkammerater
i den kommende
400. Hold øje med Facebook og hjemmesiden.
jagtsæson.
D.17/3 2020 får vi besøg af Jesper Kjær, jagtkonsulent fra DJ, som vil
fortælle os noget om fældefangst. Hvad må man? Og hvordan gør man
smartest? Så sæt allerede nu et kryds i kalenderen
Søren det
Lungholt

Formand

Mvh aktivitetsudvalget

 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

Rågeregulering 2019
Forårets rågeregulering må siges at være gået ganske godt, da vi
plejer at levere under 1000 råge unger, men i år blev det til over 1300
unger. Antallet af reder varierer kun begrænset.
Selvom vi ikke har statistik over fremmødet, er det min opfattelse at det
er færre, men mere dedikerede skytter der møder frem til
reguleringerne, og det er mig en gåde at der ikke er flere som ønsker at
deltage i reguleringen, når der er så mange muligheder for at deltage
én eller flere gange om ugen i løbet af sæsonen.
Sidst men ikke mindst skal man huske at rågeunger er en delikatesse
for alle livsnyder, nem at rense, meget magert kød, hurtigt tilberedt, og
elsker du oksekød retter får din co2 samvittighed det bedre med
rågeunger.
Hvis du ikke var med i år, så kom med næste år,,,,,, vi ses.
Uffe Jakobsen

Hjemmesiden
Vores hidtidige administrator har nye udfordringer, og har derfor set det
nødvendigt at frabede sig rollen og arbejdet.
Vi søger derfor i foreningen 1 – 2 ildsjæle med forstand på
hjemmesider til at varetage foreningens.
Er du interesseret så tage fat i Mads Nørdam på telefon: 21865276

Flugtskydning
Lørdag den 14. september klokken 10.00 til 14.00, afholdes der
flugtskydning hos Knud – Så kom ud og få sving i bøssen, inden
efterårets jagter for alvor går i gang.

Vildt bankospil
Skanderborg Jagtforening gentager succesen fra de forrige år og
afholder igen Vildt bankospil på Vestermølle tirsdag den 3. december
kl. 19.00
Jens Erik Andersen

Tilmelding Jagttegnskursus
Kurset er direkte målrettet til dig, der gerne vil gå op til
Naturstyrelsens teoretiske- og praktiske prøve i foråret 2020.
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 28/10-19
Pris: 1.770 kr.
Tilmelding: Linda Kolling, tlf. 2537 4239 eller FOF´s tlf. 8652
1018.

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 1,50 kr./ stk., dog minimum 200
stk.
Der gøres opmærksom på at duerne, som noget nyt er miljøduer.
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 2059 4508 for yderligere information og
booking.

Klavs Jensen
 Anretning
oul Daugaard
Vi tilbyder næsten alt i:

Hjemmelavet pålæg, leverpostej,
spegepølse, Wiener- og grill pølser,
sylte og blodpølse m.m.

K) Kontaktperson

B

Hårby Slagteren IVS
Slagtermester Niels Juul Nielsen
Den Grønne Vej 1, Hårby
8660 Skanderborg
Telefon 86 52 39 33 www.hs-slagteri.dk

Afsender: Skanderborg Jagtforening v/Jakob S. Andersen, Knudsvej 31, 8680 Ry

