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Ole Andersen
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(K) Kontaktperson til bestyrelsen

Formanden har ordet
Endnu en jagtsæson er slut, og den første forårsmåned er indenfor
rækkevidde.
Tankerne kan finde på at vandre tilbage på de gode jagtoplevelser, vi
har haft i løbet af efteråret, og det kan måske synes uendeligt langt til
den nye sæson starter.
Men hvorfor ikke vende det om? En ny sæson starter!
Forårsaktiviteterne skal startes op: Hundetræningen, flugtskydningen,
ture på riffelbanen, reparationer på skydetårne, udskiftning af
fodertønder, beskæring af træer og meget mere.
Om ganske få måneder indledes rågereguleringen og d. 16. maj starter
bukkejagten.
En af de ting jeg afventer med en vis spænding er vedtagelsen af det
fremsatte lovforslag om knive & blankvåben.
Lovforslaget blev fremsat d. 27. januar 2016 og skal vanen tro igennem
3 behandlinger i folketinget inden loven – forhåbentligt – vedtages.
Personligt tror jeg dog ikke, at folketinget får det gjort inden
bukkejagten går ind – men vi kan dog håbe på, at det sker således vi kan
anvende vores knive i efteråret uden at blive anklaget for overtrædelse
af våbenloven med de følger dette måtte have for jægerne.
Det varer heller ikke længe før, vi skal til at indberette vildtudbytte, som
skal gøres elektronisk. Husk at gøre det – dels fordi
vildtudbyttestatistikken bliver mere troværdig og dels fordi at
udstedelsen af nyt jagttegn for det kommende år og indberetningen
hænger sammen.
Indberetter man ikke, så får man ikke fornyet sit jagttegn.
Vi modtog i januar et brev fra Danmarks Jægerforbund om, at
Skanderborg Jagtforening var blandt de 5 foreninger i kreds 3, der
havde haft mest fremgang målt på antal medlemmer, og derfor var vi
indstillet til konkurrencen om årets jagtforening 2016 i kredsen.
Kredsvinderen går videre til landskonkurrencen, hvor det hele afgøres i
forbindelse med repræsentantskabsmødet.
Det bliver spændende at se, hvordan det går.

Vi har haft en pæn tilgang af nye medlemmer og det er godt for
foreningen – og det stiller krav til os om fortsat at holde et højt
aktivitetsniveau.
I foråret tilbyder vi hundetræning, flugtskydning, riffelskydning, kursus
i 1. hjælp, kursus i vildsygdomme og hygiejne – samt i samarbejdet via
fællesjagtudvalget, rågeregulering.
Udover det arbejder vi på et par foredrag.
Hold øje med vores hjemmeside og vores Facebook side.
Knæk & Bræk
Peder Poulsen
Formand

Lydigheds- & appoteringstræning
Skanderborg Jagtforening afholder lydigheds- & apporteringstræning.

Vi træner hver tirsdag aften, hvor den første aften er d. 22. marts
Kom og deltag. Pris: Kr. 450,00
Tilmelding til:
Boye Lauersen tlf 22616471 eller
Peder Poulsen tlf 51767913
På hundeudvalgets vegne

Peder Poulsen

Ungjæger/Nyjæger Bukkejagt 2016
Igen i år tilbyder vi bukkejagt til dig, hvis du er Ungjæger/Nyjæger med
riffel!
Følg med på hjemmesiden i april og se hvornår vi mødes til en lille intro
vedr. bukkejagten.
Som sidste år skal du have følgeskab af en jagtleder som indvier dig i
bukkejagten og skydetårnene er bygget til 2 personer.
Er du interesseret i dette tilbud, skal du ringe til mig på 61 30 18 41.
Hvis du først består din riffelprøve i selve bukkejagten, så fortvivl ikke,
vi skal nok få dig afsted!
KNÆK OG BRÆK
På Jagtudvalgets vegne
Thomas Bak

www.skanderborg-jagtforening.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 Slagtehus Aps
Slagtermester Niels Juul Nielsen
Den Grønne Vej 1, Hårby
8660 Skanderborg
Telefon 86 52 39 33
Telefax 86 52 18 10

Min første dåhjort
Jeg tog jagttegn i 1977, og har som sådan aldrig set mig selv som
trofæjæger! Jeg går på jagt for naturoplevelserne, både dem jeg får
alene, og dem som jeg får sammen med mine jagtkammerater, og så
elsker jeg vildt på menu'en!
Daniel Johansen og jeg var inviteret på riffeljagt på Fyn. Peder Poulsen
som havde inviteret sagde at vi to gæster måtte skyde dåkalv, dåhjort og
ræv! Jeg havde tænkt at det ville være fedt at få en då eller kalv som for
to år siden da jeg var der sidst!
Vi kom til skoven og hytten lidt i 07.00 lørdag morgen. Dåhjortene
brølede overalt!
Peder spurgte hvor vi ville sidde, og jeg valgte Engen som har 3 gode
skudretninger.
Var på plads i hochsitzen 07.08 lørdag morgen, så der var stadig 11 min.
til solopgang! Dåhjorten brølede næsten hele tiden, og jeg så flere då'er
med kalve løbe mod lyden af hjorten! Så kom han frem, en pæn
fuldskuffel løbende efter en då kun 30 meter væk, stadig 5 min. til
solopgang!
Den næste time så jeg flere dåer og kalve, samt flere forskellige
dåhjorte, en spidshjort, en stanghjort, og to fuldskufler! Men de stod
ikke godt til et skud!
Også fasankokkene var meget aktive, og en af dem fløj kun få meter
forbi mig!
Lidt over kl. 8 sidder jeg og kigger på en fuldskuffel til venstre for mig,
men han går i noget højt skrub, nu brøler en anden fuldskuffel til højre
for mig, han står ude i det åbne og brøler løs! Jeg når at tænke, skal jeg
filme dåhjorten som står og brøler der 35 meter fra mig, eller skal jeg
nedlægge min første dåhjort? (Peder sagde senere med et smil på
læberne, at hvis jeg ikke havde skudt, så havde jeg fået en bøde!)
Der var helt vindstille og jeg syntes at det knager og brager i hochsitzen
da jeg vender mig om mod ham, men han ser og hører intet, han brølede
bare videre!! Jeg sender en kugle afsted på 35 meters afstand! Hjorten
løber ind i skoven til højre bag mig, og jeg kan høre at den tumler rundt
i nogle sekunder før der bliver helt stille, bortset fra fasankokken som
skælder ud!

Da mine to jagtkammerater 10 min senere kommer, går jeg lidt nervøst
og leder efter schweiss, jeg kunne intet finde! Vi beslutter os for at gå
ind og se om han ligger der, for jeg kunne da umuligt have ramt forbi på
den afstand! Nu ser vi at han ligger der 30 meter fra skudstedet!
Få sekunder efter mit skud skød Daniel en stanghjort, det var en ren
aflivning, da den var blevet påkørt, og desværre fuld af betændelse!
Samme aften fik Daniel en dåkalv, søndag middag fik han også en flot
halvskuffel!
Tak til Peder og Daniel for en super hyggelig og spændende weekend,
hvor vi ialt så 40-50 stykker dåvildt!
Fantastisk oplevelse! Nu kommer der for første gang et trofæ op i stuen!
71 kg. brækket!
At høre dåhjortene brøle er en af de største naturoplevelser jeg har fået
til dato!
Dåhjorten blev lavet til spegepølser og røget pålæg på Hovedgård
Røgeri!!
Thomas Bak

Vildtsygdomme og hygiejnekursus
Foreningen har aftalt et kursus den 21. april vedr. vildtsygdomme og
hygiejne.
Kurset foregår i vores foreningslokaler på Vestermølle og starter kl.
18:00 til kl. 22:00.
Der er plads til maks. 25 personer og koster kr. 450,00 pr. person inkl.
en sandwich, da kurset starter tidligt og ikke alle kan nå at få aftensmad.
Der udstedes et kursusbevis på dansk, engelsk og tysk. I den forbindelse
skal man medbringe sit jagttegn, da jagttegnsnummeret bruges af
fødevarestyrelsen til registrering.
Tilmelding til: Peder Poulsen på telefon 5176 7913 eller e-mail:
pedercmpoulsen@gmail.com
Tilmelding er bindende.

Peder Poulsen

Mettes ræve
Der har været mange historier om rævene i vores byer. Man har bl.a.
fulgt ræve, der levede af byernes affald samt byens huskatte, tamduer,
høns og hvad der ellers bød sig til af mus og rotter og ikke mindst hvad
venlige mennesker fodrede med.
Det har vist sig, at der i dag er en betydelig bestand af ræve i byerne,
hvor de både yngler og holder til i grave under kolonihavehuse,
baneskråninger og lignende steder.
I Skanderborg bor en rar dame, der hedder Mette. Hun har om nogen
fået byrævene tæt på sig. Mette har et hus i byen tæt på et naturområde.
Hun har desuden flere små hønsegårde med forskellige slags høns.
For at have sine høns i fred har Mette anskaffet sig en rævefælde. Det
viste sig hurtigt at være en effektiv måde at bekæmpe rævene på. Så
indenfor et par år har Mette haft held med at fange både mår og ræve i
et antal, der langt overstiger hvad de fleste jægere nedlægger.
Mette havde et lille problem med aflivnng af de fangede rovdyr.
Men ved at kontakte Skanderborg Jagtforening er der kommet et godt
samarbejde i stand.
Så nu kommer der en jæger ud og afliver de fangede rovdyr straks Mette
ringer om at der er noget i fælden.
Fælden Mette bruger er lavet helt af træ som viser sig at være det bedste
materiale til fælderne. Det er en stor fælde der på afstand viser, om der
er fangst. Så man er fri for at komme tæt på fælden ved det daglige
tilsyn.
Fælderne fremstilles og kan bestilles hos NC 2321 5035.
Niels Christian

Riffelskydning
Så er der linet nogle arrangementer op for os med rifler her i foråret og
sensommer i 2016.
Indskydning af salon rifler, til den forestående rågereguleringssæson, vil
som noget nyt foregå på skydebanen i Skårup, og det vil finde sted de to
følgende dage:
Torsdag den 28. april fra kl. 16 – 19
Fredag den 29. april fra kl. 15 – 18
Prisen for en indskydning er 30 kr., og tilmelding er ikke nødvendig,
bare kom.
Man medbringer sin sædvanlige standard ammunition, og hvis der som
sidste år skal bruges en speciel ammunition, vil vi fra skydeudvalget
medbringe denne til indskydningen.
Med en fintunet salonriffel bliver rågesæsonen utvivlsomt en bedre
oplevelse for alle.
Indskydning af jagtriflen på 100m bane. Vi har denne sæson fået adgang
til to skydebaner som Horsens og omegns jagtforening har rådighed
over, og den ene bane er i Åle, en grusvej ved siden af ejendommen
Brædstrupvej 61, 7160 Tørring fører ned til banen, og der kan vi skyde
den 12. og 26. april mellem kl. 17.00 og 21.00.
Den anden bane ligger i Urlev på Østerskovvej 14, 8722 Hedensted og
der må vi skyde den 5. – 7. – 14. – 19. 21. og 28. april mellem kl. 17.00
21.00, og prisen er (så vidt jeg husker) 30 kr. for en indskydning.
Tag en jagtkammerat med, så I er sikre på at han husker sin
indskydning.
Vi vil som sidste år deltage i feltskydningen i Hevring, Voer Færgevej
26, 8950 Ørsted søndag 12. juni. Vi deltager udenfor konkurrence, men
da det er en glimrende træning er det et ”must” at deltage, for den ivrige
riffeljæger. Man kan læse mere om arrangementet på kreds 3´s
hjemmeside.
Tilmelding senest 1. april, og på mail: uffejakobsen@energimail.dk med
navn og medlemsnummer (bagsiden af jæger) og et beløb på 200 kr.
som indsættes på konto: 4727 4727302921.

Hvis nogen ønsker at deltage i konkurrencen, er det om lørdagen den
11. juni, ring på 20600231, så vi kan aftale nærmere.
Den 3. september tager vi til Ulfborg, for at træne på grise- og
hjortebanen. Fra kl. 11 – 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 0231.

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

Nye medlemmer og lokaleudlejning
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 Jens Erik Andersen på telefon 91 86 00 08 eller
på mail jefuglen@gmail.com med ovenstående oplysninger.
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

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.

Rågeregulering 2016
Igen i år skal vi sammen med jagtforeningerne i Skanderborg
Kommune, regulere rågeunger fra 1.maj til 15.juni!
Og vi har rigtig meget brug for at så mange jægere som muligt møder
op de 4 gange om ugen vi regulerer!
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 www.skanderborg-jagtforening.dk
i april, så du kan se hvornår vi starter op, samt hvilken ammunition vi
skal bruge!
I starten af april skal vi ud og tælle rågereder, hvis du har lyst til at
hjælpe med dette, så ring til mig på 61 30 18 41
Sidste år talte vi 1129 reder, vi fik reguleret 1031 rågeunger, som vi
meget gerne skulle overgå i år, da bestanden er stigende, og folk er
meget generet af larmen fra rågerne!
Rågeungerne må skydes når de sidder mindst en halv meter fra reden,
og kun med lodrette skud!
Jagttegn skal forevises, det koster en 20’er at deltage!
KNÆK OG BRÆK
Thomas Bak

Jagt forbi
I løbet 2015 og i begyndelsen af 2016 måtte vi desværre modtage
meddelelser om, at nogle af vores markante medlemmer ikke længere
var blandt os.
Blandt andre måtte vi med stor sorg erfare, at 2 af vores
æresmedlemmer, P.G. Sørensen og Henning Øvlisen, var gået bort.
I vil alle blive savnet.
Æret være jeres minde.

På bestyrelsen vegne
Peder Poulsen

www.skanderborg-jagtforening.dk

Fisketur
Skanderborg Jagtforening arrangerer igen i år en fisketur for hele familien,
lørdag den 7. 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

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

Flugtskydning
Så er der gået et år mere, vi skriver 2016.
Jagtsæsonen er gået hurtig igennem, med skiftende vejrforhold.
Geværerne er renset og sat i våbenskabet. Fik i afprøvet jeres færdigheder
fra skydebanen med foranhold, så vores hunde ikke skulle finde alt for
mange anskydninger ?
I år har vi fundet et nyt areal, hvor vi kan skyde de 5 obligatoriske gange
i foråret. Stedet er hos Knud Kristensen på Ringklostervej 19, 8660
Skanderborg.
I efteråret bliver der også arrangeret flugtskydning, disse datoer er endnu
ikke fastlagt.
Hos John Jensen holder vi en pause. Skanderborg Jagtforening siger tak
for et rigtig godt samarbejde igennem de 3 år, vi har lånt hans areal. Tak
til hans naboer, som vi også har haft et godt forhold til.
Vi starter torsdag den 19. maj kl. 18.00. Der er som sædvanlig instruktører
hver aften, som meget gerne vil hjælpe jer.
Lidt praktiske oplysninger:











Der kan købes vand, øl og pølser.
Der kan købes patroner kal. 12. Kal 16 eller øvrige medbringer i selv.
Der må kun skydes med str 7-9.
Der må kun skydes uden rem.
Husk at samle patronhylstre op.
Der bliver opsat bånd og båse, så skytten ikke forstyrres af andre.
Der parkeres kun på de anviste P-pladser.
Spørg hvis i mangler instruktør.
Husk dit nye jagttegn for 2016-2017, dette er obligatorisk.
Vi skyder fra kl. 18- 21.

Skanderborg Jagtforening har over 300 medlemmer, som en aktiv
forening er vores mission at fokusere vores arrangementer omkring vore
medlemmers jagt interesser herunder bl.a. flugtskydning. Derfor støt op
omkring vores skydninger både med haglgeværet og riflen. Tag din

jagtkammerat/ter med, vi bruger mange timer på at arrangere vores
skydninger, så alle får den mest optimale træning.
Du kan også leje vores maskiner til dit konsortium, med eller uden
instruktør, se opslaget på bagsiden.
Vi skyder på følgende torsdage:






Torsdag den 19. maj
Torsdag den 26. maj
Torsdag den 2. juni
Torsdag den 9. juni
Torsdag den 16. juni

Vi ser frem til at hjælpe jer forbedre jeres skydefærdigheder.
Knæk og bræk for den nye sæson
Boye Laursen

www.skanderborg-jagtforening.dk

Aktivitetskalender
April
Riffelindskyd (Urlev)
Riffelindskyd (Urlev)
Riffelindskyd (Åle)
Riffelindskyd (Urlev)
Riffelindskyd (Urlev)
Riffelindskyd (Urlev)
Hygiejnekursus
Riffelindskyd (Åle)
Salonriffel (indskyd.)
Riffelindskyd (Urlev)
Salonriffel (indskyd.)

Tirsdag den 5.
Torsdag den 7.
Tirsdag den 12.
Torsdag den 14.
Tirsdag den 19.
Torsdag den 21.
Torsdag den 21.
Tirsdag den 26.
Torsdag den 28.
Torsdag den 28.
Fredag den 29.

17.00-21.00
17.00-21.00
17.00-21.00
17.00-21.00
17.00-21.00
17.00-21.00
18.00-21.00
17.00-21.00
16.00-19.00
17.00-21.00
15.00-18.00

Uffe
Uffe
Uffe
Uffe
Uffe
Uffe
Peder
Uffe
Uffe
Uffe
Uffe

Maj
Fiskekonkurrence
Flugtskydning
Flugtskydning

Lørdag den 7.
Torsdag den 19.
Torsdag den 26.

07.00-13.00
18.00-21.00
18.00-21.00

Jens Erik
Boye
Boye

Juni
Flugtskydning
Flugtskydning
Feltskydning
Flugtskydning

Torsdag den 2.
Torsdag den 9.
Søndag den 12.
Torsdag den 16.

18.00-21.00
18.00-21.00
09.00-15.00
18.00-21.00

Boye
Boye
Uffe
Boye

September
Hjorte/grise banen

Lørdag den 3.

11.00-15.00

Uffe

Boye Laursen
22 61 64 71
Jens Erik Andersen 91 86 00 08

Uffe Jakobsen
Peder Poulsen

20 60 02 31
51 76 79 13

www.skanderborg-jagtforening.dk

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.

www.skanderborg-jagtforening.dk

