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Hvad er du for en undelig en ?
Deadline for stof til næste blad er den 15 september.

April 2008

Syd-Vestsjællands Jagtforening
Formand, Revhus ............................. Danny Sørensen
Tlf. 58 37 75 48
E-mail............................................... janneogdanny@ofir.dk
Kasserer............................................ Lise Gilså
Tlf. 58 37 27 66
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Jagttegn ............................................ Kim Lindholt
Tlf.20 88 17 44
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Riffel ................................................ Ole Madsen
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Tlf. 55 44 34 08
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Jagthorn............................................ Kaj Petersen
Tlf.58 14 31 60
Hundeudvalg .................................... Gert Godsk
Tlf. 58 19 00 60
E-mail............................................... gertgodsk@stofanet.dk
Jagtsti ............................................... Lene og Gert Jensen
Tlf. 58 38 03 76
E-mail............................................... lene-gert@mail.dk
Jægernes Kommunale Fællesråd,
Slagelse kommune ........................... Kim Jepsen
Tlf. 40 62 22 51
E-mail .............................................. kimjkf@gmail.com
Hjemmeside, Blad............................ Henrik Kjærside
Tlf.58 38 10 32
E-mail............................................... hekj@fritid.tele.dk
Syd-Vestsjællands jagtforenings hjemmeside: www.sydvestjagt.dk

Kan du ramme med haglbøssen?
Hvis ikke, eller hvis du synes, det kunne blive
bedre, så er det faktisk ret nemt at få hjælp!
Du kan bare ringe til Poul Erik! Han driver
SVJ’s flugtskydningsbane, som ligger ved
Stigsnæs! Kig i aktivitetskalenderen – der
Her checkes det om haglbøssen’s passer.
startes i begyndelsen af april! Du kan få skydeinstruktion ganske gratis – så der er ikke
noget at betænke sig på!
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Formanden tager ordet
Så blev det tid til formandsskifte. Det skete i december 2007, hvor
jeg overtog posten efter Peer Sperling, der ikke ønskede genvalg
efter at have bestridt posten siden november 2002. Både jeg og den
nye bestyrelse benytter lejligheden til at sige tak til Peer for en stor
indsats gennem årene.
Jeg vil gøre mit yderste for at leve op til Peers eksempel.
Mit navn er Danny Hedegård Sørensen, og jeg er bosat i korsør, er
49 år, og på det jagtlige område driver jeg både strandjagt og landjagt.
Jeg har været med i bestyrelsen siden februar 2002, så det er blevet til en del bestyrelsesarbejde. I
øvrigt er jeg med i riffeludvalget og har taget riffelinstruktørkursus i 2003 og er stadig aktiv som
instruktør.
Der er mange ting, der skal varetages i en jagtforening – herunder jægernes involvering i vildtplejen på kommunale arealer, hvis sådanne findes i lokalområdet. Det gør de, og det er lykkedes
at forny mulighederne ved en driftsaftale med Slagelse kommune for 2008 om regulering og
vildtpleje gældende for Korsør Lystskov og Tårnborgparken (kopi ligger i Revhuset til orientering for interesserede). Vi har i relation til aftalen i januar – februar også reguleret ænder i
Birkemoseanlægget.
Jægerforbundets nye struktur er i 1. kvartal 2008 under oprettelse, og Jægernes Kommunale
Fællesråd (JKF) i den nye Slagelse kommune er kommet på plads. Der var opstartsmøde i
Revhuset i januar, og vi har taget vor del af arbejdet med to medlemmer i bestyrelsen, idet Kim
Jepsen blev valgt til formand og Finn Jensen som bestyrelsesmedlem.
Den 11. marts 2008 var der opstartsmøde til den ny kreds 6 i Jægerforbundet (erstatter den tidligere region og kredsene). Vi skal også her tage vor del af arbejdet for at sikre jagtmulighederne i
Danmark. Mødet er nærmere omtalt andetsteds i bladet.
Nu er det snart forår! Så mød op på skydebanerne og andre aktiviteter til nogle hyggelige timer
med jagtkammeraterne! Gør det også for udvalgenes skyld! De bruger en masse fritid på for at
skabe muligheder for os alle! Og den bedste måde at takke dem på, er at bakke op om aktiviteterne!
Til sidst en tak til udvalgene for deres indsats for at opretholde de meget nødvendige aktiviteter
for medlemmerne - uden deres arbejde vil foreningen ikke kunne fungere. Håber, I vil holde ved
til vor fælles gavn! Og i disse nye tider: intet fungerer uden IT! Så også en meget stor tak til vor
webmaster Henrik Kjærside, som passer vores hjemmeside, som er blevet et uundværligt element
i foreningsarbejdet.
Og til aller sidst! Har du noget på hjerte – positivt eller negativt, så kontakt mig! Mine muligheder
for at løfte opgaven som formand afhænger meget af, at jeg kender medlemmernes meninger og
ønsker!
Knæk og bræk,
Danny H. Sørensen
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Opstartsmøde i kreds 6
Den 11. marts var der i Vordingborg opstartsmøde for kreds 6,
der afløser de tidligere regioner. SVJ var repræsenteret ved Danny
Sørensen, Finn, Jensen, Kim Jepsen, Jørgen Lang og Steen K.
Madsen.
Den nye kreds dækker 8 nye storkommuner og 65 foreninger med i
alt ca. 8.000 medlemmer. Formålet med mødet var primært konstituering – altså valg af ledelse.
Ole Roed Jacobsen, Jægerforbundets formand, orienterede om status for forbundets virke, herunder om perspektiver for fremtiden.
Formanden nævnte specielt den fatale mangel på indberetninger af vildtudbytte. Dette skal blive
bedre, ellers vil forbundet tilslutte sig, at indberetning af vildtudbytte bliver en forudsætning for at
kunne forny jagttegnet.

Som hovedbestyrelsesmedlem valgtes
Christian Clausen ( i sort bluse ) med Stig
Ege Hansen som suppleant.

Frank Lilholt Pedersen ( i blå skjorte )
valgtes til kredsformand. Kredsbestyrelsen i
øvrigt består af en repræsentant for hver af de
8 Jægernes Kommunale Fællesråd (JKF’er) i
kredsen.

Endvidere valgtes medlemmer til repræsentantskabsmødet, som finder sted den 14. juni 2008 (fra
SVJ valgtes Kim Jepsen, Finn Jensen og Jørgen Lang med Steen K. Madsen som suppleant).
Der blev vedtaget et forslag om at arbejde for en udvidet reguleringstid for krager og skader.
Steen K. Madsen
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Du har selvfølgelig indberettet jagtudbytte?
Der er desværre alt for få, der indberetter deres jagtudbytte. Den procent, der indberetter, svarer næsten til den procent af jægerne, som er medlem af Danmarks
Jægerforbund. Og som vor forbundsformand, Ole Roed Jacobsen, sagde på et
kredsmøde forleden, så er dem, der indberetter selvfølgelig forbundets medlemmer!
Nogen har den lidt underlige opfattelse, at jagtudbyttet er en privatsag. Det holder imidlertid ikke i nutidens samfund, hvor allehånde interesser beskæftiger sig
med naturen og dermed med jagt! Manglende indberetninger giver anledning til, at nogen tror, vi
har skudt mere eller for den sags skyld mindre! Begge dele er lige skidt, idet det ene kan bruges
til at sige, at vi går for hårdt til bestanden, og det andet til, at bestanden ikke kan tåle at blive
beskudt!
En indberetning af udbytte, der dækker næsten alle jægere, vil derfor modvirke usaglige angreb
på jagten, og det vil give vildtbiologerne og vort forbund bedre muligheder for at sikre hensigtsmæssige jagtmuligheder. Hvis du er en af de, der kun reagerer på reelle trusler, så kan det måske
gøre indtryk, at der er overvejelser om at gøre næste års jagttegn afhængig af, at der er indberettet
vildtudbytte eller i hvert fald kun at udstede jagttegnet mod et stort mer-gebyr.

Savner du jagthornets toner!
Intet er vel mere stemningsskabende såvel før, under som efter jagt
som lyden af jagthornet! Desværre er der ikke så mange af os, der
kan spille på det! Men måske kunne du lære det? Og have det som
en ekstra hobby inden for jagten!
SVJ har faktisk et Jagthornsudvalg, hvor man for meget beskeden
betaling kan få undervisning i den ædle kunst! Tænk på, hvordan
du kunne vise dit jagtselskab baghjul, når du som en selvfølge tager
jagthornet frem og blæser »Jagt begynd«!
Hvis det er noget for dig, så skal du kontakte Kaj Petersen på tlf.
58 14 31 60. Man mødes på mandage, kl. 19.00 til og med april og igen fra 15. september på
Baggesenskolen i Korsør.

Stor tak til Peer Sperling!
Ved generalforsamlingen i december
2007 takkede Peer efter eget ønske af
som formand! Da der i februar 2008 i
anden anledning var en større sammenkomst i SVJ-regie, benyttede den nye
formand, Danny Sørensen, lejligheden
til at holde en tale med en tak til Peer
og overlod ham en flaske exceptionelle
gyldne dråber fra Scotland, som det
vides, at Peer holder af!
Peer har haft ledelsen af SVJ i 6 år og
har gjort et stort arbejde! Må de gyldne
dråber bidrage ved enten planlægning,
udøvelse eller evaluering af en af hans
elskede jagtrejser! Det er fortjent!
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Lerduebanen Stigsnæs. Opstart 6/4 kl 10.00. Der skydes søndage kl 10.00 til 12.00 og fra maj tillige onsdage fra kl 19.00 (i august fra 18.30) til 21.00. Der skydes ikke i pinsen. Pokal & præmieskydning d. 3 august
Riffel Magleø. Indskydning gratis for medlemmer. Indskydning og træning d 3. og 4. maj fra kl
9.00. Træning riffel 13. maj fra kl 18.00. Hvis du vil til på et bestemt tidspunkt så ring til Ole
Madsen 58351003 / 26494143
Hver torsdag skydning i skytteforeningen.
Træning til riffelprøve 26. april kl 9.00. Demostration af skud til råvildt v schweisshundefører
Jørgen Lang. Riffelprøve d. 27 april fra kl 9.00.
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Skovens dag d 27 april. Afholdes i samarbejde med Slagelse kommune
Bukkemorgen. Morgenkomplet i Revhuset fra kl 8.30. Medbring det nyskudte trofæ.
Sankt Hans på Revet grill fra kl 18.00. Bålet tændes kl 21,30.
Jægeraften d 24/9 kl 19 Jagt og Natur, Sorøvej, Slagelse
Bankospil i Revhuset den 3-10 kl 18,00 til Biksemad herefter mad og banko samt kaffe pris 75 kr
Jagtegnskursus starter i Revhuset i oktober
Blishønejagt i Korsør Nor d. 4. oktober og 6. December. Udsættes til følgende lørdag hvis vindstyrken er over 8 m/sek

7

April 2008

Reception for og udnævnelse af
Jørgen Lang
Søndag, den 24. februar 2008, holdt SVJ en reception for
Jørgen Lang grundet hans 25 års jubilæum som schweisshundefører!
Ude i det almindelige samfund er der nok ikke mange,
der tænker på, at der er nogen, der bruger næsten alt deres
fritid på, at træne og bruge hunde, der kan finde påkørt og
anskudt vildt!
Riffeljægere
ved det!
Jørgen Lang med sine 2 tro følgesvende

Mange af os har i årenes løb haft brug for hjælp,
når et skud ikke er lykkedes!
Jørgen har i gennem de mange år brugt oceaner af
tid på – ikke alene at optræne mange hunde, men
også på at hjælpe os andre og uheldige trafikanter!
Og Jørgen er selv inkarneret bukkejæger, så det er
rigtig flot, at han i så mange år har tilsidesat egne
ønsker for på ukristelige tider at stå til rådighed for
os andre, når vi har fejlet!
Jørgen med diplom og æresmedlemsbevis

Formanden, Danny Sørensen, holdt en tale for
Jørgen, hvor han takkede for den store indsats
og herunder også for mange år i foreningens
tjeneste som sekretær. Flasker er selvfølgelig
gode nok, men reel værdsættelse bedre, og det
leverede Danny ved samtidigt at overrække
beviset for udnævnelse til æresmedlem!

Der var mange gratulanter mødt op. Forest med
blomster er det afgående regionsformand Jesper
Jensen.

Der var også hilsner og taler til Jørgen fra
Schweiss-hundeudvalget og mange andre!
Det blev en fortjent velbesøgt reception, som
vi håber vil motivere Jørgen til at fortsætte i
mange år!

Ved samme lejlighed blev Lene og Gert hædret for deres store
indsats med forenings / regionsjagtsti gennem mange år, med
Aktivitetsprisen fra Danmarks Jægerforbund
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Henrik Jensen VVS
Tjærebyvej 30, 4220 Korsør
tlf:(+45) 5838 0255
fax: (+45) 5838 1017

Drømmebukken – og så forbi-skud eller anskydning!
Vi vil jo alle gerne skyde den store seksender!
Og i år får du måske chancen! Er det så ikke for
dumt ikke at være sikker på din riffels indskydning eller at have trænet for lidt!
Du kan jo altid ringe til Jørgen Lang, som er
nævnt andetsteds her i bladet, men det ville jo
være bedre at undgå det!
Det kan riffeludvalget ikke love, at du undgår,
men de kan i hvert fald hjælpe dig med, at din riffel er indskudt, og at du får noget træning!
SVJ indbyder til gratis indskydning den lørdag,
den 3. maj og søndag, den 4. maj fra kl. 9.00, samt tirsdag
den 13. maj om aftenen fra kl. 18.00. Det hele foregår på
Skydebanen på Magleø i Korsør. Kan du ikke disse dage,
er der også mulighed for indskydning og træning i Korsør
Skytteforenings regi mod beskeden betaling. Her skal du
dog så være indstillet på at acceptere, at medlemmerne har
en fortrinsret til at benytte banen.
Du kan få flere oplysninger hos Ole Madsen – se adresselisten.
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Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd
Det er et led i den nye struktur i Jægerforbundet, at vi har skullet tilpasse os den nye kommunale
struktur, hvor de tidligere kommuner er blevet til storkommuner, og de tidligere amter til regioner!
Vi har nu i stedet for regioner de nye store kredse, og vel egentlig i stedet for de tidligere kredse
Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd (JKF), som etableres i hver af de nye store kommuner,
og som leverer bestyrelsesmedlemmer til de nye kredse og en delegeret til forbundets repræsentantskabsmøde.
I den forbindelse blev der den 7. marts 2008 afholdt møde i Revhuset med henblik på at etablere
et JKF i den nye Slagelse Kommune. Fremmødet var beskedent, men de forskellige foreninger har
meddelt, at de bakker op om JKF, så med tiden bliver interessen nok noget større – specielt nok,
når indflydelsesmulighederne i kreds og repræsentantskab erkendes!
Kim Jepsen, SVJ valgtes som formand samt Finn Jensen, SVJ og Anders Petersen, Hashøj, som
bestyrelsesmedlemmer.

Skal du til riffelprøve eller vil du gerne jage med riffel?
Har du ikke allerede ret til at jage med riffel, skal du
tage en officiel prøve! Den er ikke så svær, hvis du
kender dit våben og har trænet! SVJ er ansvarlig for en
riffelprøve søndag, den 27. april 2008. Dagen før holder
vi generalprøve med en nøje gennemgang af, hvad der
sker ved den rigtige prøve! Det er værd at tænke over!
De fleste, der har været til generalprøve, klarer også den rigtige prøve!Er du interesseret, skal du
bestille tid hos Ole Madsen, som du kan finde i adresselisten!

Blishønejagt i Korsør Nor
Hønsejagterne i Noret har igen i sidste sæson været et tilløbsstykke. Den første jagt blev holdt på
dagen hvorimod jagt nr. 2 måtte yttes ere gange p.g.a. vejret men det afholdt ikke folk fra at
komme. Her er lidt stemningsbilleder fra de 2 hønsejagter der er afholdt i 2007.
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Hvad kunne vi uden
jagthunde?
Som jægere er vi i de fleste situationer forpligtede til at medbringe en velegnet apporPeltor Sporttac 1099,- terende hund!
Leveres med 2 stk AAA Vi kan jo så sagtens købe en hund, men
1,5 V batterier, der giver kan vi få den til at arbejde, så den opfylder
ca. 600 timers drift.
loven! SVJ vil også kunne hjælpe med det,
Vægt: 318 g.
idet vi har Gert Godske, der vil hjælpe med
Inkl. Orange skaller til
at gøre din hund til en jagthund!
udskiftning af de grønne. Kontakt Gert, hvis du er interesseret – du
kan se nærmere i aktivitetskalenderen!
Forlæng levetiden på dit våben med M-Pro7
M-Pro7 startsæt
(Et årsforbrug)
99,Vi har også et stort
udvalg af ltpropper
til rengøring af dit
våben.

Swiss-Spice
Salt’n’peber 99,Vand- og støv tæt
Se også vores udvalg
af skydestokke og
rygsække

Se mere på www.sonos.dk
Det kan være vi har det du mangler

Kan du træne hunde
eller ville du gerne?

En væsentlig og i de fleste sammenhænge nødvendig forudsætning for jagt er, at der medbringes
en egnet hund! Det er ikke en selvfølge, at der er en sådan hund! De skal trænes af jægere, der har
lyst og evne til det! I SVJ har Gert Godske igen taget stafetten og står for hundetræningen. Du kan
se mere i aktivitetskalenderen. Gert kan bruge nogen, der hjælpe og lære, og måske vil gøre noget
for denne del af jagtsagen! SVJ vil for egnede kandidater, som vil investere tid i foreningens hundetræning, betale for uddannelse.
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SORØVEJ 9
HER KAN DU VIRKELIG SPARE PENGE

Syd- og Vestsjællands største
og billigste udvalg

*
Nu kæmpe fiskeafdeling
med bla. Børsteorm

*
Samt Vestsjællands eneste
indendørs indskydningsbane

-EN OPLEVELSE I SIG SELV!
JYDERUP
Stationscentret
4450 Jyderup
Tlf. 59 20 95 00

12

SLAGELSE

NÆSTVED
Købmagergade 11
4700 Næstved
Tlf. 55 77 55 56

Sorøvej 9, 4200 Slagelse
Tlf. 58 52 61 90
HUSK! Parkering lige foran døren

