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Jagtnyt
Information til medlemmerne fra Sydvestsjællands Jagtforening.
Udkommer 2 gange om året.

Så nærmer tiden sig for fasan og ederfugljagt.

Deadline for stof til næste blad er den 1 marts 2013
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Blishønejagt 2012
den 6. oktober og den 1. december
Afslutning kl. 12.30 på Lileø
BEMÆRK : Hvis der på jagtdagen er mere vind end 8 sek.m. vil jagten være
aflyst og holdes i stedet efterfølgende lørdag.
Du kan tilmelde dig vores SMS sender så du får en SMS senest kl. 21.00
aftenen før jagten hvis den er aflyst.
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Formanden har ordet
For en uges tid siden, i skrivende stund, startede
den nye jagt sæson så for alvor, for de fleste af
os jægere. Nå ja mange af os har været ude og se
efter forårs -bukken, - nogen fik en buk, en del
fik mere end en, - jeg selv var ud ca. 20 gange
efter en buk, men jeg måtte den 15 juli konstatere
at bukke jagt sæsonen 2012 ikke skulle blive mit
år. Jo, jeg havde da et par små, meget små, bukke for, men valgte at lade
dem gå, i håb om at de bliver lidt større med tiden. Jagten som står for nu
er for mange jægeres vedkommende jagt i selskab med andre jægere. For
strandjægerne som oftest er alene ude begynder sæsonen også for alvor
nu. Fælles for alle os jægere er, at nu starter en tid med store forventninger til gode dage med vildt på først sigte kornet, derefter forhåbentlig i
gryden, - hvis ellers sigtet var indstillet godt nok.
KNÆK OG BRÆK TIL JER ALLE
I vores egen forening, Syd – Vestsjællands Jagtforening, har vi ligget stille sommeren over, men vi er nu så småt i gang med at tilrettelægge såvel
efterårets som vinterens aktiviteter.
Lørdag den 6.Oktober holder vi årets første BLISHØNSE JAGT i
Korsør Nor.
Tirsdag den 23 Oktober har vi så vores fælles aften i Revhuset, med
Biks + banko som vi kalder det. Aftenen står på biksemad med tilbehør,
her efter et bankospil med fine præmier, kaffe, mv.. Se i øvrigt særskilt
annonce her i bladet om det og andre af vore arrangementer. Bemærk i
øvrigt at også dine venner er velkomne til biks + banko. Husk tilmelding
til arrangementet.
Torsdag den 25 Oktober har vi den sædvanlige jægeraften i JAGT OG
FRITIDS HUSET, Sorøvej 9 i Slagelse. Sæt X i kalenderen allerede
nu, da der altid er nogle helt vanvittigt gode tilbud netop denne aften,
OG KUN DENNE AFTEN.
Der kommer et spændende indlæg denne aften, idet vi har fået Skov >>>
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og naturkonsulent Thomas Møller, til at komme og kort fortælle om tilskudsmulighederne til reetablering af tilgroede arealer, mv.. Thomas har
billeder med så vi kan se hvordan et område kan komme til at se ud når
det er ryddet for pilekrat, mv..
Torsdag den 8 November har vi så JAGT I KORSØR SKOV. Husk
nu og få indsendt kuponen, så du kan være med i lodtrækning om at
komme med på jagten. Vi laver i år lidt om på dagen, idet vi har besluttet
at udgangs punktet for jagten bliver spejderhytten lige indenfor i skoven,
over for campingpladsen. Spisningen til frokost vil i år som et forsøg,
finde sted “ude i skoven “.
Torsdag den 22 November har vi så foreningens Generalforsamling i
Revhuset.
Lørdag den 1. December i Korsør Nor. Årets 2 og sidste Blishønsejagt
finder sted.

VEL MØDT TIL
ARRANGEMENTERNE
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Nye tiltag på Stigsnæsbanen.
I foråret blev der valgt 5 personer ind i det nye skydeudvalg, som skal varetage forhold
vedrørende Stigsnæs Flugtskydningsbane.
Dette er gjort for ikke det skal være den samme mand, som skal træffe alle beslutninger
og man derved får et mere beslutningsdygtigt udvalg.
Desuden er der ved 5 mand mere input, gnist og det er nemmere at få diskuteret tingene
igennem med hensyn til kommende nye tiltag.
Første punkt var at sende 5 mand på kursus i Næstved, for at blive flugtskydningsinstruktører og hjælpe den eksisterende lille gruppe af instruktører som foreningen allerede havde. Dette blev gjort for sikre, at der altid er 2 instruktører tilstede på banen ad
gangen, til at instruerer nye kommende skytter eller for at hjælpe andre skytter, som
ønsker lidt hjælp til at forbedre deres træfsikkerhed. Desuden fungerer disse to personer
også som baneansvarlige/skydeledere – uden denne funktion, må der ikke fortages skydninger. Samtidig varetager instruktørerne også at banen opfylder de gældende krav og
alle maskiner er fyldt op med lerduer og er funktionelle.
Andet punkt var at lave en ny jægertrapbane. Der var ønsker om en stationær bane i
stedet for den interimistiske bane med nikkedukken på skydetraileren. Dette arbejde er
blevet lavet i løbet af sommeren og stod færdig i juli måned. Alt dette blev lavet af en
masse frivillige hænder og arbejdskraft (vi takker dem som ydede hjælp).
Der er også blevet sponsoreret 4 bænke til banen, som er sat ved hver stand så der er
mulighed for at slappe af mellem skydningerne. Dette er især en stor hjælp for den som
er dårligt gående eller dem som nyder at følge de skytter som er på banen.
Der er også kommet en ny toiletvogn på skydebanen, så man ikke længere skal sidde
i det gamle nostalgiske “skideskur”. Dette har gjort efterfølgende at flere kvinder nu
besøger banen
I år er der sket mange forbedringer på selve banen. Græsset og buske er trimmet ned og
åbnet for en mere indbydende skydebane. På området har vi fået kørt en masse bigballer
ind mellem de forskellige standpladser, både som en sikkerhedsmæssig barriere og til at
forebygge at man kan blive ramt af skaller fra lerduerne.
Der vil også blive lavet nye tiltag til banen åbner næste år. Vi hviler ikke på laurbærbladene, og konstant prøver vi at finde måder, hvorved vi kan forbedre banens faciliteter.
Flere ting er i støbeskeen. Der vil blive lavet nye standere til at skrive skydekortet på og
der vil blive lavet nye geværstativer på banen, da de nuværende er af ringe fatning.
Det nye udvalg består af Poul-Erik Olson, Karsten Nagel, Per Pedersen, Max B.
Jensen og gamle Martin.
På udvalgets vegne
Max Bruun Jensen
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Biks og Banko
Tirsdag d. 23.
oktober 2012
Så inviteres der igen til hygge, god mad og
flotte præmier.
Revhusudvalget indbyder til en omgang biksemad med efterfølgende
bankospil.
Der vil også være kinesisk lotteri.
Medlemmer af de 3 foreninger, samt familie og venner er velkomne
Program:
18.00 serveres der biksemad med tilbehør
19.00 starter bankospillet
20.30 Pause hvor der serveres kaffe og kage
Ca. 22.00 slutter aftenen
Og alle har forhåbentlig haft nogle fornøjelige timer, og kan gå hjem
meden præmie eller to.
Pris for mad, 3 bankoplader og kaffe og kage kun kr. 120,Tilmelding senest d. 12 oktober
Til
Peter Nommesen 40 57 28 83
Anders Nielsen: 40 41 03 43
Knud Erik Tjustrup: 58 38 05 29/ 42 41 28 55
Vel mødt, Revhusudvalget
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Generalforsamling
22. november 2012. i Revhuset
Dagsorden
1
Valg af dirigent og stemmetællere.
2
Beretning fra formand
3
Beretning fra udvalg
Flugtskydning
Strandjagt
Husudvalg
Riffel
Nyjægere
Jagtsti
Skovudvalg
Hundeudvalg
JKF
4
Regnskab.
5
Indkommende forslag.
6
Fastsættelse af kontingent for år 2014
7
Valg af kasserer
Lise Gilså
8
9
10

11

modtager genvalg

Valg til bestyrelsen

Jørgen Lang
genvalmagoerdt
Lene Jensen
modtager genvalg
Valg af suppleanter Kristian Petersen Bak modtager genvalg
Gert Jensen
modtager genvalg
Valg af revisorer Steen K. Madsen
modtager genvalg
Finn Jensen
modtager genvalg
Suppleanter
Jes Hansen
Anders Jørgensen
Eventuelt

Indkommende forslag sendes til næstformanden senest d. 21. oktober
2012 på mail nielsenkraiberg@gmail.com eller Birkemosevej 146, 4230
Skælskør.
Bemærk! Generalforsamlingen starter kl. 19.00, og der er ikke spisning
forinden!

Mød op og gør DIN stemme gældende.
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Dead line for stof til Jagtnyt Maj 2013
Jagtsti på Borreby. Alle kan deltage. Se mere på hjemmeside
Opstart på lerduebanen. Der skydes hver søndag fra kl. 9.30
til 12.00. Fra 1 maj tillige onsdag fra kl. 18.30 til 21.00.
9

September 2012

Forbundsmesterskaberne i Jagtsti 2012.
FM i jagtsti foregik i år på Bornholm. Det fandt sted d. 9. juli 2012.
Vi havde tre deltagere med, Gert, Jakob Blok og Anders Nielsen (skytteelev fra Borreby Gods).
Det var en god jagtsti. Der var i alt 27 deltagere fra hele landet, som
skulle dyste om de bedste placeringer. Vi skulle starte kl. 8.00 med morgenparole. Derefter blev første mand sendt af sted. Efterfølgende var der
5 minutter mellem hver deltager. Sidste deltager kom ind kl. 14.30.
Vejret var rigtigt godt, med sol og varme hele dagen.
For de individuelle blev resultat:
Nr. 1 – Per Bülow Hansen, Hejnsvig
Nr. 2 – Morten Vinding, Nr. Nebel
Nr. 3 – Jens Peter Skørnager, Ribe
Så var der hold, der har jeg ikke fået alle resultater, men vores drenge
blev flot nr. 3 og det gav bronze. TILLYKKE MED DET. Det var en svær
jagtsti, så de var godt tilfredse med resultatet.
Med Jægerhilsen Jagtstikoordinator for kreds 6 Lene Jensen

Skovens dag d. 24. april 2012
Vi syntes det var for tidligt på året at holde skovens dag, men pga.
vores samarbejde med blå flag gjorde vi det.
Der var ikke de mennesker der plejer at være og så var det et møgvejr. Det blæste meget, men vi var ved godt mod alligevel. Der var
bueskydning ved Per Kjærside og vi havde tændt op i grillen som
altid. Der var luftbøsse og natursti til ungerne, men vi kom kun af
med ca. 40 medaljer. Lotte fra Eggeslevmagle Vildtplejestation var
der også og fortalte og svarede på spørgsmål. Vi havde i alt ca. 200
besøgende.
Til næste år regner ve med at vi ligger datoen i Maj mdr. hvor skoven
er sprunget ud. Men alt i alt havde vi en god dag.
Jeg vil gerne sige tak til dem der støtter op omkring arrangementet.
Med jægerhilsen
Lene og Gert.
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Henrik Jensen VVS
Tjærebyvej 30, 4220 Korsør
tlf:(+45) 5838 0255
fax: (+45) 5838 1017

Jagtsti på Borreby gods
Traditionen tro blev der igen i år afholdt jagtsti 2. påskedag.
Det var en dejlig dag, om end lidt blæsende. Der var poster i agerlandet,
i Borrebys park, ude ved Skælskør Fjord og i Borreby mose. Jagtstien
henvendte sig igen i år til alle typer af jægere fra aspiranter til mesterrækken, hold og ikke mindst familier, der blot ønsker at tilbringe dagen med
konkurrence og hygge - uden nødvendigvis at have jagterfaring.
Vi deltog i familie rækken, som er blevet en tilbagevendende tradition i
vores familie. Vi har 2 dejlige piger med, som elsker at komme af sted
og snakker om det flere mdr. i forvejen – Som de siger “hvornår er det vi
skal det der jagt noget” Så det er jo dejligt. I år var der endda den bonus
at vi vandt – Så det var 2 stolte piger der kunne tage vandrepokalen med i
skole og forklare deres venner hvad jagtsti er. Det er fremtidens jægere vi
præger.
Tak til Lene, Gert og alle de frivillige der gør jagtstien mulig og til en
dejlig dag for os andre.
Med Jægerhilsen Næstformanden.
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Jægeraften d. 25. oktober kl. 18.30
Der vil som altid være gode tilbud i butikken og vi
holder lotteri med gode præmier.
Medbring dine trofæer fra forårsjagten på råbuk!
Der vil være præmier for den største, mindste og den
sjoveste.
Der vil være et spændende indlæg denne aften, idet vi
har fået Skov og naturkonsulent Thomas Møller, til at
komme og kort fortælle om tilskudsmulighederne til
reetablering af tilgroede arealer, mv..
Sted:

Jagt og Fritidshuset,
Sorøvej 9
4200 Slagelse
Der vil blive trukket lod til reguleringsjagten – det er
muligt at aflevere tilmeldingen på dagen – blanket findes bagerst i bladet.
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HUSK AT TILMELDE JER
FORENINGENS SMS SERVICE!!!!!
DET ER GRATIS
OG
KAN GØRES PÅ FORENINGENS
HJEMMESIDE
Få gratis besked om diverse arrangementer i Jagtforeningen, som f.eks.
indskydning, Skydebanen m.m.

Få en husker !
Foreningen har etableret en SMS-tjeneste, der, hvis du tilmelder dig, sender en husker via SMS-besked til mobilen, når der
er et arrangement i foreningen!
PS. Det er også muligt at melde sig på SMS der sendes hvis
blishønejagten aflyses pga. vejret.Se nærmere på vor
hjemmeside:

www.sydvestjagt.dk
Bukkemorgen d. 16. maj 2012
Det blev et sørgeligt fremmøde, der
var 12 jægere inkl. Lotte og jeg, som
stod for morgenmaden.
Så det bliver
taget op på et
bestyrelsesmøde hvad der
skal ske med arrangementet i fremtiden.
Jeg ved ikke om vejret havde betydning.
Der var dog 2 bukke på paraden. På billedet er
det Kim Linholdt med sin premierebuk.
Tak til Lotte for hjælpen.
Med jægerhilsen Lene.
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Genladdet ammunition til fornuftig priser!
f.eks. 6,5*55 10,1 gram MEGA 20 stk. 175,Kaliber 308, 30.06, 300 Win Mag laves også.
Er din kaliber der ikke, så spørg om det er noget vi kan lave.
Sonos har erhvervsgenladningstilladelse og laver kvalitets ammunition

Kontakt Sonos.dk på E-mail info@sonos.dk eller
på telefon 26231307 for info eller bestilling
The Alaska Department of Fish and Game har udsendt følgende advarsel til jægere i grizzlybefængte områder:
“Advarsel: I lyset af stadigt oftere fatale konfrontationer mellem jægere
og grizzlybjørne opfordres alle der færdes i vildmarken, til at tage ekstra
sikkerhedsmæssige forholdsregler.
Vi råder alle jægere til at bære små bjælder på tøjet, således at grizzlybjørnene advares om jægerens nærvær i god tid.
Vi råder ligeledes alle jægere til at bære en peber-spray til selvforsvar, i
tilfælde af, at en konfrontation alligevel opstår.
Det er altid en god ide at være opmærksom på tegn af bjørneaktivitet.
Jægere bør derfor kunne skelne mellem fald af sortbjørn og grizzly:
Fald af sortbjørn indeholder primært rester af bær og pelsstumper fra jordegern. I grizzly-fald er der ofte små bjælder og det lugter af peber.”
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Tilmeldingsblanket til fælles reguleringsjagt i Korsør
Lystskov 8. november
Ja, jeg ønsker at deltage:
Medl.nr: ___________________ ( se bagside af bladet Jæger)
Navn: _____________________________________________
Adresse: ___________________________________________
Tlf.: _______________________________________________
Indsendes til skovudvalget v. Kim Jensen, Mælkevej 2, 4220
Korsør, så det er i hænde senest den 25. oktober 2012 eller
afleveres til formanden ved indgangen til jæger-aften den 25.
oktober 2012, idet lodtrækning om pladserne sker ved denne
lejlighed.

Resultater for Jagtstien på Borreby Gods 2012:
M-række:
point/skud
1.PR Jakob Blok
145/25
2.PR Jens K
135/22
3.PR Hans Otto
116/25
A-række
1.PR Niels Lauge
118/25
2.PR Ulrik Berghold
106/30
3.PR Bjarne
99/25
B-række
1.PR Danial Bærensen
91/25
2.PR Søren Pennegård
89/18
3.PR Teis Henriksen
85/30
C-række – Hold
Ingen hold i år
D-række – Familie
1.PR Familien Nielsen og Snitgård/Petas
2.PR Familien Sperling
2.PR Familien Egede
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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

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

