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Foreningen har sine lokaler på Vestermølle, Oddervej 80 8660
Skanderborg

Formandens beretning:
Så nærmer jagtsæson 2020 sig hastigt, og forhåbentligt går
Coronatiderne på held nu, hvor dette blad udkommer.
Coronatiderne har jo på mange måder allerede påvirket de
aktiviteter, vi har haft i foråret. Nogen fik vi afviklet andre lykkedes
ikke. Derfor hold øje med kalenderen på hjemmesiden, det er
der, vi som udgangspunkt holder aktiviteterne opdateret. Hertil
kommer at vores Facebook og SMS-service der nu også er oppe
at køre, og her forsøger vi også efter bedste evne at holde jer
opdateret.
En væsentlig ting er vi dog lykkedes med i indeværende år, en
stor renovering af jagtforeningens lokaler, hvor vi har fået nyt
gulv, fået malet, fjernet søjler og meget andet, her skylder vi en
stor tak til alle, der har deltaget: Jens Erik, Lennart, Lars og Kurt
der alle har trukket et stor læs. Resultatet er nogen rigtig fine
lokaler jeg bestemt synes vi kan være bekendt, og så er vi endda
så heldige, at vi har fået tilskud fra Danmarks Jægerforbund.
Vi går efter at videreføre renoveringen af lokalerne, og yderligere
opdatere forholdene, så vi får lokaler og forhold der er helt up to
date, og jo vi går naturligvis efter at søge yderligere midler til
denne proces.

Mht. hjemmeside og Facebook, så er vi pt kommet i den
situation, at vi mangler en redaktør der kan lægge tingene op,
den tekniske del er der styr på, men vi mangler en ildsjæl til at
overtage det store arbejde Jeanette Thrane har varetaget hidtil,
her skylder vi hende en stor tak for den indsats hun har varetaget
for at få både hjemmeside, Facebook og sms-service til at
fungere. Så skulle du være interesseret så kontakt gerne enten
Mads Nørdam eller undertegnede.
Så er der bare tilbage at sige knæk og bræk med den nye
sæson, og hvad den vil byde på. Rigtig mange af jer var forbi ude
ved Knud på vores mobile skydeanlæg, til træning af
skydeevnerne og en ristet med avec. Men der er nok et par
enkelte af os, der ikke tager skade af at få trænet færdighederne
lidt ekstra.
Rigtig god jagtsæson: KNÆK OG BRÆK

Søren Lungholt
Formand

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

Lokale-udlejning:
Vi tilbyder vores medlemmer at leje vores flotte lokaler for 1.000
kr. pr. Pølseborde
weekend. Lokalerne har plads og service til max 50
Smørrebrød
personer.
Henvendelse vedr. udlejning kan ske til Jens Erik
Receptioner
Andersen
tlf. 91 86 00 08. Slutrengøring kan også aftales.
Koldpå
buffet
Varm buffet
Anretning
Jens Erik
Andersen
Vi tilbyder næsten alt i:
Hjemmelavet pålæg, leverpostej,
spegepølse, Wiener- og grill pølser,
sylte og blodpølse m.m.

Mårhunde
Hårby Slagteren IVS

Mårhundegruppen Skanderborg er interesseret i at opstille flere
Slagtermester Niels Juul Nielsen
baitpladser. Hvis du har lyst til at lægge jord til, kan du henvende
DenSkanderborg
Grønne Vejjagtforening
1, Hårby på 20 59 45 08.
dig til Ole Andersen,

8660 Skanderborg
Telefon 86 52 39 33
www.hs-slagteri.dk
Mårhundegruppen

Jagthorn
På mandage er vi nogle stykker der blæser jagthorn i Fiskernes
Lokale på Vester Mølle.
Det foregår fra kl. 19 til ca. 21 med en lille pause til en kop kaffe
og lidt ”pral”.
I år starter vi mandag den 7. september.
Der er plads til flere, så hvis du har lyst, er du/I velkommen.
Vi er et par stykke der har blæst i mange år, et par stykker som er
kommet rigtig godt efter det og en
hel nybegynder, så det er ikke din formåen på hornet der skal
være en hindring for at deltage.
Vi spiller mest de melodier der anvendes i forbindelse med
almindelig jagt, altså signaler som
”Samling”, ”Jagt Begynd”, ”Jægerråb”, ”Vildtparaden” og de fleste
signaler for jagtbart vildt, ”Jagt Forbi” og det meget vigtige ”Frokost Signal” plus det løse
som ”På Gensyn”.
Kom og vær med en aften eller flere, om ikke andet kan du lære
de forskellige signaler når du hører
dem på en god jagtdag.
Vi har pt. ikke sat en slutdato, men stopper som regel midt i maj.
NB: Der kan blive mandage hvor vi af en eller anden grund ikke
blæser, men det aftaler vi.
I år er vi, som alle andre, underlagt ”Corona lovgivningen” så vi
benytter kun hver anden
stol, spritter hænder ved ankomst osv. for alles bedste og
sikkerhed!
Skulle du ikke have et jagthorn, har foreningen et der kan lånes!
Giv gerne et praj til: plaj8660@gmail.com,
eller SMS tlf: 61712777
Med jægerhilsen Per Ladefoged

Vildt bankospil
Skanderborg Jagtforening gentager succesen fra de forrige år og
afholder igen Vildt bankospil på Vestermølle tirsdag den 1. december
kl. 18.00.
Jens Erik Andersen

Hjortebanen.
Så er der mulighed for at komme på hjortebanen den 12.
september 2020, fra kl. 13.00 til kl. 15.00 for at træne sine
færdigheder, i at skyde på bevægelige mål.
Denne fornøjelse koste 200 kr. som man indsætter på denne
konto: Reg: 4727 konto nr. 4727302921 ved tilmeldingen på
denne mail: uffe11443@gmail.com
Senest tilmelding er 7. sep. 2020
Al denne morskab foregår på adressen: Bredvigvej 8, 7400
Herning
Vi vil forsøge at samle skytterne i få biler fra Vester Mølle, eller et
andet sted der giver mening, når vi ved hvem der deltager.
På skydeudvalgets vegne
Uffe Jakobsen

Dato
Andejagt
Andejagt
Andejagt
Andejagt
Ande/skovjagt
Andejagt
Grøn/Skovjagt
Andejagt
Ande/skovjagt
Andejagt
Guleærter jagt

Jagt
Uffe Jakobsen
Paw Frost
Bryan Clifford
Jørn Nielsen
Uffe Jakobsen
Birger Skovgaard
Ronny Johanneson
Birger Skovgaard
Paw Frost
Uffe Jakobsen
Ronny Johanneson

Jagtleder
Dirk Andersen
Hans Mortensen
Kaj Rye
Karl Bjerregaard
Stefan Bjerregaard
Karl Bjerregaard
Kaj Rye
Hans Mortensen
Karl Bjerregaard
Stefan Bjerregaard
Kaj Rye

Jagtleder

Telefon
2578 5431
4068 8333
4243 4694
3121 1484
2060 0231

2. sep. 2020
13. sep. 2020
16. sep. 2020
23. sep. 2020
10. okt. 2020
21. okt. 2020
7. nov. 2020
22. nov. 2020
5. dec. 2020
13. dev. 2020
16. jan. 2021

Jagtleder Skanderborg
Ronny Johanneson
Paw Frost
Bryan Clifford
Birger Skovgaard
Uffe Jakobsen
Jørn Nielsen

Betaling for nedlagt vildt afregnes til Følgende:
Råvildt 25 kr./kg brækket vægt.
Hare 50 kr. Gås 50 kr. And 25 kr. Fasan 25 kr. Øvrigt vildt 0 kr.

20:11
6:48
19:34
19:15
7:42
18:04

Sol op/ned

Mødetid

16:01
08:34
15:45

18:30
05:30
18:00
18:00
06:00
16:30
08:00
14:30
07:00
14:30
09:00

Jagtleder Stilling Jagtforening
Kaj Rye
Karl Bjerregaard
Stefan Bjerregaard
Hans Mortensen
Dirk B. Andersen

Vester Mølle
Vester Mølle
Vester Mølle
Vester Mølle
Vester Mølle
Vester Mølle
Stilling Teglgraven
Vester Mølle
Vester Mølle
Vester Mølle
Vester Mølle

Betaling kr. Mødested

30
30
30
30
50
30
50
30
50
30
100
I kontanter

Telefon
2013 6536
5059 6240
6065 8091
2554 2556
2289 5091

Telefon 86 52 39 33

www.hs-slagteri.dk

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

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.

Hvad bukkejagten også er…..!
Onsdag før Kr. Himmelfartsdag tog jeg en tur på vores jagt i et
håb om at se bukken – og måske være heldig.
Jeg indtog tårnet lidt efter kl. 19:00 på en meget smuk
forårsaften.
Fasanerne spankulerede stolt rundt – og kokken gjorde som
sædvanligt opmærksom på sig overfor hønerne 😊
Omkring kl. 19:30 trådte der så et stykke råvildt ind på ”scenen”!
Op med kikkerten – der var en fin rå, som jeg havde fornøjelsen
af i mere end 15 minutter. Så var aftenen reddet!
Flere harer hoppede rundt – og fasanerne var der stadig
Lidt efter kl. 20:00 hørte jeg nogle lyde på den anden side af de
nobils’er, der er på skrænten overfor tårnet. Var der mennesker,
der gik aftentur i juletræerne, der er på den anden side af
skrænten..? Det var så ikke – 2 unge bukke prøvede ”kræfter”
med hinanden i nobiliserne – og de drønede rundt i fuld fart –
først frem og tilbage – derefter over sporet og op på den anden
side og bag om mit tårn – endnu engang var underholdningen
reddet!!
Bukken viste sig ikke – så lidt efter kl. 21:30 pakkede jeg
sammen – og gik mod bilen. Knap var jeg kommet 1/3 af turen
tilbage – dukkede ”Mikkeline” op 50 meter foran mig. Jeg
stoppede op og stod helt stille – og hun ænsede mig ikke. Hun
fortsatte tværs over det åbne stykke og modsat gik hun mod mig
– og hun opdagede mig først, da jeg høflig, som jeg er sagde:
”Godaften, frue”. Så kunne det nok være hun fik fart på og
tilbage, hvor hun kom fra.
En helt igennem skøn aften 😊 En skøn tid – og endnu mange
fine oplevelser venter, som er ofte kun er os jægere forundt. 😉
Peder Poulsen

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 får altid rugbrød, franskbrød med pålæg
og en snaps.
Desuden har vi altid kaffe på kanden, kolde øl og vand i
køleskabet og vi. Alle er velkomne, og alle har mulighed for at
benytte sig at vore muligheder i forbindelse med værktøj og
værksted.
Prisen er 30 kr. per gang
Tirsdagsklubben

