September 2022

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

Glade mennesker til Stigsnæs cup på lerduebanen på Stigsnæs.

www.sydvestjagt.dk
Deadline for stof til næste blad er den 1 marts 2023
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Bestyrelsen
Formand, Revhus, JKF		
Lene Jensen		
tlf. 40948886
					vandkaersvej@godmail.dk		
Kasserer				Jørgen Lang			tlf. 21708205
					jhlang@email.dk
Bestyrelsen				Carlo Olsen			tlf: 20341970
					skelvind01@gmail.com
Bestyrelsen				
Kim Nøhr Magnussen		
tlf. 20741478
					kimtmagnussen@gmail.com
Sekretær				Jørgen Lang			tlf. 21708205
					jhlang@email.dk
Bestyrelsen, Skovudvalg, Revhus
Gert Jensen			
tlf. 40817284		
						
Bestyrelsen, Flugtskydning		
Per Pedersen			
tlf: 20838171
					p.mkanstrup@hashojnet.dk			
Bestyrelsen				Kenneth Jensen		
Udvalg:
Hjemmeside, Blad			
Henrik Kjærside		
tlf. 28885103		
					hekj@it.dk
Riffel
Ole Madsen
tlf. 26494143
					olestenbaekmadsen@gmail.com
Hundetræning				Kim Magnussen		tlf. 20741478
					kimtmagnussen@gmail.com
Jagthorn				Kaj Petersen			tlf. 58143160
Jægerrådsformand i Slagelse		
Kim Jepsen			
tlf. 40622251
					kimjkf@gmail.com

Få en husker !

Foreningen har en SMS-tjeneste, der, hvis du tilmelder dig, sender en husker via
SMS-besked til mobilen, når der er et arrangement i foreningen. Skulle der være
ændringer eller aflysninger af arrangementer sendes der også en SMS, så derfor er det vigtigt at du tilmelder dig på www.sydvestjagt.dk
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Formandens har ordet.
Jeg vil gerne begynde med at fortælle, at der er fremgang i
foreningen bl.a. med at nyjægerne begynder, at være med til
vore arrangementer. Det sker i alle jagtforeninger ikke kun
vores, så det kan være der bliver flere input og interesse for
frivillig arbejde i foreningerne. For de har jo mulighed for at
komme både på riffeljagt- buejagt- og fællesjagt. Riffelbanen havde indskydning
så der var mulighed for bl.a. nyjæger og alle der skød ind, at være med i lodtrækning om bl.a. forårsbuk på golfbanen og på stigsnæs området ved lerduebanen.
I skoven var det buejæger der skulle prøve lykken med at skyde en forårsbuk. Der
blev nedlagt 2 råbukke på golfbanen - 1 råbuk i skoven - 2 råbukke på stigsnæs.
Og de er blevet lagt på facebook-gruppen.
Og så er vi blevet færdig på lerduebanen, men det skriver Per fra banen inde i
bladet. Og hundeudvalget har Kim Magnussen og Jacoc ordet for. Artikel inde i
bladet.
Så har der været nogle møder med jægerrådet og det gået op og ned at blive enige
om nogle ting men en dag bliver vi nok enige.
Der har været møde med kommunen ang. jagtaftalen som har været lidt forvirrende.  Bl.a. vedrørende buejagten i korsør lystskov og riffeljagten der er rykket
til stigsnæs v/lerduebanen. Men vi har stadig lodtrækning om de 2 fællesjagter i
Korsør lystskov, derfor så vidt plejer at foregå ved lodtrækning på jægeraften, men
nu hvor bladet er blevet online på nettet ved hjemmesiden, bliver det svært, at gøre
noget på jægeraftenen. Du kan tilmelde dig til mig som formand tlf. 40948886
eller jægerrådsformand Kim Jepsen på 40622251. HUSK navn adresse tlfnr. og
medlemsnummer. Tilmeldingen skal være inden d. 13.oktober . Alt efter denne
dato kommer ikke med i lodtrækningen, for jagten skal jo tilrettelægges. Men vi
har stadig vore arrangementer bla. Jagtgudtjeneste søn. d. 16. oktober kl. 17.00 i
Tårnborg kirke med spisning bagefter. Tilmelding til spisning på tlf.40948886.
Der er plads til max 30 personer. Og så kommer vore hornblæsere og spiller.
Jægeraftenen tirsdag den 18.oktober kl. 19.00 der afholdes hos Baran i Flakkebjerg. Alle er velkommen.
Biks og Banko torsdag den 20.oktober i Revhuset. Der er spisning kl. 18.00 derefter banko. Tilmelding til Lene på sms eller tlf. 40948886 Så for at komme tilbage
til de aftaler der er.
Så er de 2 andejagter aflyst i Korsør Lystskov, De bliver måske rykket andensteds, men ikke i år. Og der er oprettet et reguleringskorps, >>> side 4
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hvis man ønsker mere infomation om dette kontakt jægerrådsformand Kim Jepsen
tlf. 40622251.
Denne beretning er sådan lidt frem og tilbage men det må I tage med.
Det er ang. Fællesjagterne i Korsør Lystskov Der er 2 tilmedigsblanketter på
hjemmesiden i Sydvestjagtbladet, September 2022 udgaven, så i kan se at forplejningen og jagten er det samme.
Og det skal blandes lidt med nyjæger og så os andre, alle kan deltage.
Men tilmeldingen skal være mig i hænde inden d. 13.oktober. Derefter gives der
besked til deltagerne vi kan max være 22 skytter og så hundefolk.
Tilmelding efter denne dato er det ikke mulig.
Generalforsamlingen bliver afholdt i Tjæreby forsamlingshus i Skælskør Tosrdag
den 17.november kl. 19.00. Dagsorden iflg. vedtægterne.
Er der nogle af jer der skal have jub.nåle så ring til mig.
Så slutter jeg for denne gang, og ønsker jer alle Knæk og bræk for kommende
jagtsæson
P.S. pas godt på jer selv og på hinanden TAK
En stor tak til vores sponsorer.
Hilsen Lene Jensen(formand)

Biks og banko i Revhuset
Torsdag d. 20. oktober

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 med en
præmie eller to.
Pris for mad, 3 bankoplader og kaffe og kage kun kr. 120,Tilmelding til Lene på tlf. 40948886 senest den 16. oktober
Efter princippet »først til mølle«.

Syd-Vest Sjællands Jagtforening

September

2022

5

6

September

2022

Syd-Vest Sjællands Jagtforening

Jagtgudstjeneste i Tårnborg kirke,
med efterfølgende spisning
i præstegården
Søndag den 16 Oktober kl. 17.00

I samarbejde med Tårnborg Kirke’s menighedsråd og præst Nina Dyrhoff
Nyegaard holdes en jagtgudstjeneste i kirken. Der vil blive medvirken af jagthornsblæsere, ligesom tekst, prædiken og salmer vil dreje sig om naturen og jagt,
og om taknemmeligheden for at vi har naturen som et spisekammer.
Efter gudstjenesten er der gratis fællesspisning af vildtgryde i præstegården .
Tilmelding til spisning til Lene på tlf. 40948886 ( max 30) senest den 11-10.
Mød op til denne hyggelige stund- og gerne i jeres jagttøj.

Blishøne Jagt bliver afholdt lørdag den 8-10-2022 i Korsør nor.

Jagten starter til solopgang og afsluttes med parole på Lilleø ca ved 13 tiden.
Der er ingen øvre vindgrænse for afholdelse af jagten som tidliger. Det vil være op
til den enkelte at vurdere om det er forsvarligt for en selv at deltage. Der henvises
ganske enkelt til brug af sund fornuft.
Der opfordrer på det kraftigste til at man selvfølgelig overholder jagtloven samt rydder
pænt op efter sig selv så andre brugere
af noret ikke skal gøre det for os og husk “Sikkerhed frem for alt”.
Kontakt: 24454101
Vel mødt
Hilsen Korsør Strandjagt,
Kirkestillinge
Og SydvestSjællands jagtforeninger
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tirsdag den 18.oktober, kl 19.00
hos Baran Beklædning
Flakkebjerg Hovedgade 2B ,Flakkebjerg, 4200
Slagelse

Medbring dit trofæ af din forårs råbuk til bedømmelse.Der er præmie til størst,
mindst og sjovest. For at deltage i lodtrækningen om årets jagter i skoven skal du
tilmelde dig til mig som formand på tlf. 40948886 eller jægerrådsformand Kim
Jepsen på 40622251. HUSK navn adresse tlfnr. og medlemsnummer. Tilmeldingen skal være inden d. 13.oktober. Vinderne TRÆKKES IKKE på jægeraftenen.
De heldige får besked senere.Vi ses. Hilsen Lene

Nyt fra hundetrænerne.

Hundetræningen har ikke været den store succes da der kun kom en til indskrivning
måtte vi aflyse.
Vi har haft lidt fællestræninger ved Stigsnæs som var meget positivt med forskellige
jagthunderacer hvilket var rigtig hyggeligt, det fungerede ved at vi skrev i facebook
gruppen og så kom dem som havde lyst, enkelte fik sms.
Jeg har så været opereret i knæet, og så har der været sommerferie, så der har ikke
været træning siden foråret jeg tænker at se om der kan være stemning med lidt træning
enkelte lørdage henover jagtsæsonen hvor jeg skriver på fb hvilke lørdage det bliver.
Håber alle har nydt sommeren og fået trænet deres hunde så de er klar til jagtsæsonen.
Hilsen Kim

Kim Nøhr Magnussen
Hej jeg var så heldig at få en buk som jeg vandt i
lodtrækningen i foråret.
Efter en times pürch hvor vi så flere råer den ene
med lam.
Vi så også 2 bukke mere samt hørte muligvis en i
skoven som var utilfreds med vi gik mod den skudte
buk.
Super fed oplevelse
Og tak til Gert
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November

December
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17 oktober
Jagtgudstjeneste kl. 17.00. Efterfølgende spisning i 		
		
præstegården. Tilmelding til spisning på 40948886.
18 oktober
Jægeraften hos Baran i Flakkebjerg kl. 19.00
20 oktober
Biks og Banko i Revhuset kl. 18.00. Tilmelding på 		
		40948886.
4. november og 2. december skovjagt. ( se side 15)

Syd-Vest Sjællands Jagtforening

September

Januar

Februar

Marts

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8

9

9

9

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

18

18

18

19

19

19

20

20

20

21

21

21

22

22

22

23

23

23

24

24

24

25

25

25

26

26

26

27

27

27

28

28

28

29

29

30

30

31

31

Kom ned på Stigsnæs og oplev hvad Jægersporting er.
I Jægersporting er der minimum 6 kastemaskiner, hvor man forsøger at få duerne
til at simulerer jagt så godt som det er muligt. Duerne skydes både som enkeltduer og dublee og der kan forekomme duer i forskellig størrelse og duer som flyver
i luften og ruller på jorden. Fordi reglerne for hvordan duerne skal flyve er fri, vil
man opleve at der ikke er to jægersportingbaner der er ens.

2022
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Alexander K. Beier
Efter ufattelig mange morgentimer i skoven uden
at se nogen dyr, lykkedes det endeligt her til
morgen i Korsør lystskov.
Med raps på begge sider af skoven, har det
bestem ikke været en nem opgave.
Men selsskabet af ugler, husmår og pindsvin har
gjort hver en tur helt fantastisk!
Mange tak til Slagelse kommune for at give den
mulighed i en meget speciel og unik skov.
Det er meget værdsat!

JagtAgenten
Smedegade 79
4200 Slagelse
Tlf. 58 18 88 01
www.jagtagenten.dk

Bliv VIP kunde
på JagtAgenten.dk og få
10% på alle VIP varer!

Cafeteria Storebælt, Storebæltsvej 50, 4220 Korsør, Tlf.: 58383857
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Bukkemorgen 2022

Den 16 maj holdt vi bukkemorgen også kaldet pralemorgen i klubhuset på revet.
Der var 15 der var mødt op til bukkemorgen i revhuset så det var godt. Vi
fortsætter til næste år. Det var 4 seksender hvoraf den ene var en sjov buk.

Tillykke til jægerne.
Selv om man ikke har skudt en buk den 16 maj er man meget velkommen til at
komme og få en gang morgenmad sammen med de dygtige ( læs heldige).
Mvh. Formanden, Lene Schrøder Jensen
Tim Lysdal
Heldige mig Efter en times intens pürch, hvor
vi så op til flere råer og en ræv - var han der
pludselig. Han lå i græsset, men rejste sig og
gik over mod skoven, hvor en rå kom ud. Hun
gik “desværre for ham” mod golfbanen. Så han
vendte om igen. Jeg gjorde klar med skydestokken og her endte morgenen præcis som jeg
havde håbet på.
Tak til Gert
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Syd-Vestsjlællands Jagtforening
Generalforsamling

Generalforsamling torsdag den 17. november kl. 19.00
i Tjæreby forsamlingshus,
Næstved Landevej 220, 4230 Skælskør
Dagsorden ifølge vedtægterne.

På nogle af Slagelse kommunes arealer er der mulighed for at komme på råvildts jagt med riffel
eller bue. De jægere der får mulighed for denne jagt, bliver udtrukket efter de har besøgt en af vore
riffelbaner eller kan fremvise en bestået skydeprøve med bue. Slagelse kommune prioriterer NY
jæger. Det er jægere der har haft jagttegn i 5 år eller derunder.

Lars Kjelgaard, Slagelse jægerråd.
Stigsnæs terrænet er nyt fra i år.

Per Pedersen fra flugtskydningsbanen og jeg har af Slagelse jægerråd får til opgave at forvalte afskydningen af råvildtet her ude. Jeg vil gerne forsøge at introducere nyjægerne i kunsten at pürsche
råvildt, samtidig med at snakke forvaltning. Jeg er meget glad for at få denne mulighed.
Julie fra Skælskør blev udtrukket som den først til at komme ud på Stigsnæs efter en buk. Vi
mødtes i går ved solopgang og listede ind på terrænet fra øst. Det var først da vi kom op på volden
omkring skydebanen vi så dyr. En god buk og et par råer. Vi listede ind på 130 meter af bukken
og kunne side og nyde ham mens han gik og markerede og nippede lidt til tjørnebuskene. Til sidst
satte han sig. Han gik på den forkerte side af hegnet.
Her efter gik vi rundt langs volden, Julie opdagede en buk ved venstre sideduerne. Jeg så den ikke
før det var for sent, men heldigvis var det en ung buk.
Vi endte næsten ude for enden af volden mod sydøst. Fra toppen kunne vi se en rå sidde lige under
os. Pludselig stod en buk og kiggede på os for ende af volden. Efter et stykke tid faldt der ro over
ham og han begyndte at esse. Vi fik sat skydestokken op og Julie var klar. Da det hele passede sendte Julie det dræbende skudt af sted. Bukken tegnede fint for en bladkugle og forsvandt ind i krattet.
Vi gik ned og fandt anskudstedet og sweisen førte os frem til bukken.
Det var en rigtig god situation og brækning af dyret forløb rigtig fint.
Tillykke med bukken Julie.
Tak til Per for gode råd.
Tak til Slagelse kommune for mulighed.

Hej alle,
Jeg vil bare gerne dele en super dag jeg havde på Kr.
Himmelfart. Jeg var så heldig at vinde bukke-lodtrækningen, og kan kun varm anbefale andre nyjægere også at
deltage næste år. Og så håbe på at de også får en ligeså fed
oplevelse som mig

Julie Hoffgaard Andersen

Syd-Vest Sjællands Jagtforening
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Melding fra skydeudvalget sensommer 2022.
Vi er kommet langt med vores skydebane som er næsten færdig - Der mangler
lidt overdækninger på side duerne - som kommer når vi får luft igen efter store
investeringer til bag due og trap stande - og gammel lade der er indrettet til lager og også her med omkostninger der samlet set ramte økonomien lidt hårdt.
Med hold af instruktører og en lille fast skare af frivillige til kantine og pleje og
oprydning af banen har der været knald på siden start i April hvor vi åbnede med
krig i Europa og følgevirkninger heraf med stigninger på især patroner.
Vi havde købt lerduer til fast pris og har kunne holde prisen her pænt stabil --Der er måske store stigninger i vente på duerne - lad os nu se hvad der sker. ??
Vi fortsætter september med at have åben onsdage fra 16.00 til ca. 19.30
Vi holder åben alle søndage i september og oktober fra 9.00 til 12.00
Det har været en sæson med mange nye ansigter - store og små arrangementer -en
god Stigsnæs cup med glade mennesker og vi har gjort hvad vi kunne for at give
alle en god oplevelse .
Knas på trap banen som blev løst - sent - men nu en vidunderlig bane der kører.
Vi diskutere om røde duer skal på trap og bag due ( vil helst være fri )
Det er ikke muligt at gøre alle tilfredse og selv små fejl på maskiner og det man
putter i dem udfordrer dem der gør alt for - at alle skal have den bedste oplevelse
især som besøgende. Så HUSK respekt - i stedet for brok --Alle i udvalget og bestyrelsen vil fortsætte kampen for banen med en målrettet
indsats for bedre faciliteter omkring et nyt klubhus !!
Vi har en ide om også at starte lidt før til den nye sæson - Fra Marts og måske med
opstart af en fastelavnsskydning !!

Tak for opbakning fra store og små -God Jagtsæson - Knæk og Bræk Fra skydeudvalget.
Per P.
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Tak til vores sponsorer !!!

Vores gode sponsorer er en stor del af det fællesskab der gør at vi kan tilbyde det vi kan på vores
flotte skydebane !!
Så Tusind tak for hjælpen til :
PBR 2013 / Smede Jensen
Skælskør Vinhandel
Sørens Blikkenslager Forretning A/S
Dalmose Elservice
Boeslunde Røgeri v Benno Hansen
Josk Aps Byggevirksomhed
Ent. Michael Christensen Skælskør
Brd.K Hansen A/S Skælskør
Slagelse Camping og Outdoor Slagelse
Lundemøllen Fuglebjerg
Dalmose Køreskole v/ Bent Nielsen
Vognmand Finn Levå
Reklamecentret Slagelse
Borreby Gods og Teater
Tømrer og Industrimontage Brd.
Bjørnsen Aps
Baran Beklædning/ Jagtudstyr Flakkebjerg
Palle Maler Sørbymagle
B.E. Auto Oreby

THN Revision Alt i revision og
rådgivning
Kenneths Autolak Aps Fuglebjerg
Vestsjællands Gas -Vvs og Blikkenslagerforretning Aps
Glumsø Slagtehus
O.P Total alt i nedrivning
MM Steel Sørbymagle
Mogens Nielsen Kreatur Slagteri
Herlufmagle
Torsbjergaard - grønt med Sjæl
Eggelevlille
Skælskør Auto Elektro
Trelleborg Grøn Service Slagelse
Carl Medings Trælasthandel
Slagelse Lift og Materieludlejning
Skælskør Murerforretning
Norisol A/S
Simik Aps Skælskør
Bix Entrepenøren

Husk at støtte vores sponsorer . De støtter os.

Kunne du tænke dig at lære jagthornsblæsning ?
Alle jagter burde have en jagthornsblæser med. Det giver mere hygge at dagen
starter med at der blæses jagtvelkomst og at der blæses frokostsignal inden den
sikre såt. Og så en afslutning på dagen hvor der blæses over de vildtater der er
blevet nedlagt. I Syd-Vestsjællands jagtforening har vi ikke mulighed for undervisning i jagthornsblæsning men vi kan henvise til Kirke-Stillinge jagthorns
blæsere. Kontakt Jørgen Christiansen på tlf. 23 48 07 98 og hør nærmere om tid
og sted.
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Tilmeldingsblanket til lodtrækningen om deltagelse i Jagt i
Korsør skov Fredag den 4 november. Pris 220,00 kr.
Medl.nr: ___________________
Navn: _____________________________________________
Adresse: ___________________________________________
Tlf.: _______________________________________________
Tilmeldingsblanket til lodtrækningen om deltagelse i Jagt i
Korsør skov Fredag den 2 december. Pris 220,00 kr.
Medl.nr: ___________________
Navn: _____________________________________________
Adresse: ___________________________________________
Tlf.: _______________________________________________

2022
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Jagt
Mad
Swipstik
Ialt

100,00
100,00
20,00
220,00

Jagt
Mad
Swipstik
Ialt

100,00
100,00
20,00
220,00

Du kan tilmelde dig til mig som formand på tlf. 40948886 eller jægerrådsformand Kim Jepsen på 40622251. HUSK navn adresse tlfnr. og medlemsnummer.
Tilmeldingen skal være inden d. 13.oktober. Hilsen Lene

Henrik Jensen VVS & Kloak
Din lokale VVS- og kloakmester
• Spilde- og regnvands
separering
• Nedsivnings anlæg og faskiner
• Rottespærre og Skader
• TV-Inspektion
• Varmepumper
• VVS & Blik
Ring til os på telefon 58 38 02 55
og få et godt tilbud.

Følg os på Facebook

Henrik Jensen VVS A/S · Tjærebyvej 30 A · 4220 Korsør · Tlf.: 58 38 02 55 · info@henrikjensenvvs.dk · henrikjensenvvs.dk

16

September

2022

Syd-Vest Sjællands Jagtforening

