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

www.sydvestjagt.dk
Deadline for stof til næste blad er den 1 September 2018
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Syd-Vestsjællands Jagtforening
Bestyrelsen

Formand, Revhus, JKF		
Lene Jensen			
tlf. 40948886
					vandkaersvej@godmail.dk		
Kasserer ( se side 6)			
Lise Gilså			
tlf. 30364771
					lise@gilsaa.dk
Næstformand, Skovudvalg		
Kim Jensen			
tlf. 40881207
					mail@malkevej.dk
Sekretær				Jørgen Lang			tlf. 21708205
					jhlang@email.dk
Bestyrelsen, Skovudvalg, Revhus
Gert Jensen			
tlf. 40817284		
					vandkaersvej@forum.dk
Bestyrelsen, Flugtskydning		
Per Pedersen			
tlf: 20838171
					p.mkanstrup@hashojnet.dk			
Bestyrelsen, Strandjagt		
Kristian Larsen		
tlf. 27265683

Udvalg:

Hjemmeside, Blad			
Henrik Kjærside		
tlf. 28885103		
					hekj@it.dk
Flugtskydning				Poul Erik Olsson		tlf.29826786
					poueo@dongenergy.dk
Riffel
Ole Madsen
tlf. 26494143
					olestenbaekmadsen@gmail.com		
Jagttegn				Kim Lindholt			tlf. 20881744
					kill@privat.dk
Jagthorn				Kaj Petersen			tlf. 58143160
DJ Slagelse				Kim Jepsen			tlf. 40622251
					kimjkf@gmail.com

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. Der er
p.t. 60 tilmeldte så vi mangler måske dig ?
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
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Formanden har ordret.
Ja, så fik I en ny formand, da vore tidligere formand, Anders
Nielsen, havde bestemt at stoppe efter mange år i spidsen for
foreningen.
OK, med et par pauser ind imellem, men jeg takker for et godt
samarbejde gennem årene.
Og så blev der på generalforsamlingen valgt en ny formand
og det blev mig, Lene Jensen, men jeg behøver ikke fortælle
så meget om mig selv, da jeg har været aktiv medlem, først af strandjagtforeningen og
derefter at Syd-Vestsjællands jagtforening, da alle jagtforeningerne blev lagt sammen.
Men mange kender også mig og Gert, da vi lavede jagtstien på Borreby gods igennem
mere end 25 år og som blev et forbillede for alle jagtstier i landet og var Danmarks største
jagtsti. Men nok om det.
Jeg glæder mig i hvert fald sammen med bestyrelsen, til at komme med nye input og andre
ting som kan gøre foreningen et sted vi gider lave noget og komme for medlemmerne.
Vi har bl.a. vore riffel indskydning på skydebanen med lodtrækning om forårsbuk på
golfbanen og i Korsør skov. Og om efteråret er der kuponer i bladet med lodtrækning om
forskellige jagter i løbet af efteråret, der bliver trukket på jægeraftenen i oktober, og en
masse andre arrangementer så LÆS BLADET.
Der er også skydebanen på Stigsnæs, som er rigtig godt besøgt. Og som I kan læse har vi
planer om at lave en sporting-bane, da vi har forhandlet os til en lejekontrakt på 30 år af
Slagelse kommune, så det bliver noget af et projekt, men det skal nok gå.
Jeg har ikke skrevet nogen datoer på aktiviteterne, de kommer i vore blad-hjemmesidensms. Så I får besked via disse kanaler.
Så jeg håber I vil tage godt imod mig og bestyrelsen og udvalg, vi prøver i hvert fald at
samle trådene efter det forrige år, så fat mod. Jeg kan fortælle at der er skudt 2 efterårsdyr
på golfbanen og buejagten har også været i gang i skoven indtil d. 31.jan 2018.
Kim Jepsen, som er formand for jægerrådet i Slagelse kommune, har vi et godt samarbejde
med da han er med til at forhandle bl. a. jagter på de kommunale arealer for os.
Lige til slut vil jeg gerne takke alle for jeres opbakning til mit formandskab
for Syd-Vestsjællands jagtforening, jeg vil gøre mit bedste.

Med Jægerhilsen
Lene Jensen formand
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Jagt i Korsør
skov

Der har været afholdt 2 jagter i Korsør skov i efteråret. Deltagerne har haft nogle
dejlige dage. Ikke enorme mængder af vildt, men lidt har også ret. Der har også
været afholdt et par andejagter i Søskær mose.

Syd-Vest Sjællands Jagtforening 2018

Marts

2018

5

Hunters Game Albertslund
Træning med egen jagtriffel, hvor man blot en gang om året indskyder den og
herefter kun afgiver nogle enkelte skud på jagter er nok den måde de fleste bruger
deres jagtriffel på. Da flere efterhånden tager på riffeljagt i udlandet er det en fordel
at gøre mere ud træning med riffel.
I Albertslund er indrettet en skydebiograf hvor man egen riffel kan træne på jagtlige
situationer og skyde på bevægelige mål. Det er ikke så svært som måske tro og
træning med riflen gaver helt sikkert de jagtlige situationer.
Det hele foregår indendørs i en hal, hvor der vises en film på et lærred og når man
skyder ”fryses billedet” og træfpunktet vises et kort øjeblik herefter fortsætter filmen.  Afstanden til lærredet er 25 m men størrelsen på vildtet er korrigeret i forhold
til afstanden.
Man skyder på hold med op til 6 personer af gangen. Man skyder i serier af 3-4
skud pr person. Det hele går så hurtigt, at hver person på en time må påregne at
skyde mellem 40 og op til 70 skud. Ventetiden mellem skudserierne bruges til at
køle riflen af med luft og lade til næste serie. Det kan ikke anbefales at booke mere
end 1 time af gangen.
Det kan derfor anbefales at købe billig træningsammunition, da det vil vær alt for
dyrt at træne med jagt ammunition.
Banen er åben på hverdage fra kl. 12.00 til 22.00 og lørdage indtil kl. 20.00. Søndage er lukket.
Banen kan bookes direkte på www; huntergame.dk eller I kan kontakte
Jørgen Lang på tlf. 21 70 82 05 eller på mail jhlang@email.dk så vil vi samle
hold til skydning.
Prisen er ved 6 deltagere 295 kr. for en time og ved 5 deltagere 325 kr. pr time.
Hertil kommer transport til banen.

BEMÆRK!! BEMÆRK!!

Vi arbejder på at få et “ Kursus i Vildtsygdomme og Hygiejne for jægere” op at stå.
For at se behovet skal du allerede nu ringe eller skrive til Lene Jensen på
tlf: 40 94 88 86 eller vandkaersvej@godmail.dk for at vise din interesse. Kan vi
skaffe nok interesserede melder vi nogle datoer ud.
Se mere om indholdet i kurset her: www.vildtsundhed.dk
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Kasserer i
Syd-Vestsjællands jagtforening
Vil det være et hverv for dig?

Jeg har været kasserer siden efteråret 1987 og har været meget
glad for den kontaktflade, det har givet mig med jægerlivet. Jeg
synes dog at det nu – min alder taget i betragtning – må være på
tide, at jeg trækker mig i god ro og orden. Jeg vil dog helt klart
foretrække, at jeg kan gå med en viden om, at en anden står klar til at tage over.Derfor vil
jeg gerne i kontakt med en som kunne tænke sig at erfare lidt om, hvad et sådant hverv
indebærer. Er du mand / kone eller kæreste og god til tal så er det måske dig !
P.S. Du behøves ikke at være jæger
Der er ½ år til der er valg til kassererposten næste gang.Det giver god mulighed for en
eventuel efterfølger for at sætte sig ind i, hvad posten indebærer. Forhåbentlig vil du så
være åben for at stille dig til rådighed ved valget til kasserer posten i efteråret 2018. Jeg vil
naturligvis både nu og efter et valg stille mig til rådighed med al mulig hjælp og støtte.
Venligst : Lise Gilså, kasserer, Lene Jensen, Formand
Kontakt Lise på tlf.: 30 36 47 71 mail: lise@gilsaa.dk
eller Lene på tlf: 40948886 mail: vandkaersvej@godmail.dk

Henrik Jensen VVS
Tjærebyvej 30, 4220 Korsør
tlf:(+45) 5838 0255
fax: (+45) 5838 1017
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Buejagt på efterårsdyr i Korsør skov.

Lodtrækningen om efterårsdyr i Korsør Skov faldt på Ole Madsen og Søren K. som
skulle skyde dyrene med bue og pil.
Men de havde ikke heldet med sig. Der var rådyr nok, men det er svært da man skal
tættere på end med riffel. Vejret drillede også. Men oplevelsen håber vi de har haft
mens de sad i skydestigerne og ventede. Det gjorde det ikke lettere, da der var skovarbejde alle steder i skoven dette efterår. Med den oprydning i træerne er der gjort
plads til en masse ny tilvækst i årene fremover.
Med jægerhilsen
Gert og Kim
Skovudvalget

Riffeljagt på efterårsdyr på Golfbanen
Kim Nøhr Magnussen var på golfbanen for at
kigge efter efterårsdyr sammen med Gert. Det
lykkedes at pürche sig ind på et par lam hvoraf
Kim fik skudt det ene. Det var Kim’s første dyr.
Tillykke med det.
Med jægerhilsen
Gert og Kim, Skovudvalget
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April

Maj

Juni

Juli

1

1

1

1 Lerdue

2

2 Lerdue

2

2

3

3

3 Lerdue

3

4

4

4

4 Lerdue

5

5 Indsk. riffel

5

5

6

6 Lerdue

6 Lerdue

6

7

7

7

7

8 Lerdue

8

8

8 Lerdue

9

9 Indsk. riffel /
Lerdue

9

9

10

10

10 Lerdue

10

11

11

11

11 Lerdue

12

12 Indsk. riffel

12

12

13

13 Lerdue

13 Lerdue

13

14

14

14

14

15 Lerdue

15

15

15 Lerdue

16

16 Bukkemorgen/
Lerdue

16

16

17

17

17 Lerdue

17

18

18

18

18 Lerdue

19

19

19

19

20

20

20 Lerdue

20

21

21

21

21

22 Lerdue

22

22

22 Lerdue

23

23 Lerdue

23

23

24

24

24 Lerdue

24

25

25

25

25 Lerdue

26

26

26

26

27

27 Lerdue

27 Lerdue

27

28

28

28

28

29 Lerdue

29

29

29 Lerdue

30

30 Lerdue

30

30

31

8 april:
		
		
5 maj:
9 maj:		

31

Lerduebanen på Stigsnæs åbner. Der skydes hver søndag fra 9.30
til 12.00 frem til og med den 30 september og hver onsdag fra
18.30 til 21.00 fra den 2 maj og frem til og med den 29 august.
Indskydning af riffel fra kl.8.30 til 12.00
Indskydning af riffel fra kl.18.00 til 20.00
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August

September

Oktober

November

1 Lerdue

1

1

1

2

2 Lerdue

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

5 Lerdue

5

5

5

6

6

6

6

7

7

7

7

8 Lerdue

8

8

8

9

9 Lerdue/
Riffelprøve

9

9

10

10

10

10

11

11

11

11 Morten Bisp

12 Lerdue

12

12

12

13

13

13

13

14

14

14

14

15 Lerdue

15

15

15

16

16 Lerdue

16

16

17

17

17

17

18

18

18

18

19 Lerdue

19

19

19

20

20

20

20

21

21

21

21

22 Lerdue

22

22

22

23

23 Lerdue

23

23

24

24

24

24

25

25

25

25

26 Lerdue

26

26

26

27

27

27

27

28

28

28 Sommertid slut

28

29 Lerdue

29

29

29

30

30 Lerdue

30

30

31

9

31

12 maj:
Indskydning af riffel fra kl.8.30 til 12.00
16 Maj:
Bukkemorgen på revet. Morgenmad fra kl. 8.00. Gratis for 		
		medlemmer.
9 september: Riffelprøve. Kontakt Ole Madsen for nærmere info. Tlf: 26494143
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Så er det snart tid til BUKKE JAGT,
og dermed til :

INDSKYDNING AF JAGTRIFLER

Så nærmer bukkejagten sig igen, og vi er mange som nu tæller
dagene ned til premieren den 16 Maj. Traditionen tro så holder vi
også i år indskydning af jagtrifler. Vi har oplevet en markant nedgang i antallet af fremmødte til indskydningerne og det er i sandhed bekymrende, al den stund at der aldrig har været flere jægere
end nu som udøver bukke jagt.
.

INDSKYDER DU DIN JAGTRIFFEL I KORSØR,
- SÅ HAR DU CHANCEN FOR
AT VINDE EN FORÅRS BUK
Som sædvanlig kan du indskyde din jagtriffel på banen på
Lilleøvej i Korsør, og her i 2018 kan du indskyde som følger:

LØRDAG den 5 og 12 MAJ kl. 8.30 – 12.00
ONSDAG den 9 MAJ kl. 18.00 – 20.00

HUSK, der er kun ET lod pr. indskyder, uanset om man indskyder flere gange. Lodtrækningen om bukken finder sted umiddelbart efter skydningen Onsdag den 9 Maj.
For medlemmer af Syd-Vestsjællands Jagtforening er det gratis at
indskyde. Alle andre giver beskedne 50 kr.
Yderligere oplysninger om indskydningen kan rettes til
skydeleder Ole Madsen på 26 49 41 43.
Du skal huske at have gyldigt jagttegn og din våben tilladelse med
når du kommer til indskydningen.
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Generalforsamling den 28. november 2017
i Eggeslevmagle Forsamlingshus
Tildeling  af æresbeviser.
Æresmedlemmer: Poul Erik Olsson og Martin holm
60 år:  Carl Ove Andersen og Finn Jensen.
50 år : Hans Jensen og Jørgen Christensen.
40 år: Steen Pedersen, Carlo Olsen og Per Pedersen

Der blev uddelt gave til Anders Nielsen for mange års
arbejde for foreningen og  flere  perioder som formand.

Se referat fra generalforsamlingen på www.sydvestjagt.dk
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Vi ses på Stigsnæsbanen !!!

Alm. åbningstider :
Alle søndage fra 8 April til 30 September og ellers onsdage fra 18.30 til 21.00
fra 2 Maj til 29 August - Lukket i pinsen !!
Hilsen Skydeudvalget .

Hundetræning
Hvad er en jagt uden en god hund ?

Uanset hvor godt vi som jægere skyder sker der anskydninger. Her er det at en
veltrænet hund er uundværlig. Hurtigt  vil vildtet blive fundet og aflivet. Selv ved
en jagt hvor fuglene er døde i “knaldet” er der
brug for en god hund til at finde vildtet i moser
og sivområder.
Det er snart mange år siden vi har haft hundetræning på programmet. Det prøver vi nu at ændre på. Allerede til august sender vi Kim Magnussen på hundeinstruktørkursus så vi til foråret
i 2019 kan starte hundetræning op i foreningen.
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Skydeudvalgsmøde referat og beslutninger fra Tirsdag d. 30 Januar 2018 !!
Fremmødte. Lene og Gert Jensen - Per Pedersen og Bent Sverke .
Sidste år blev lidt dårligere i omsætning ( Regn og regn ) stort service på vores
maskiner - gode faste arrangementer - og så alligevel et pænt overskud på ca 25.kg
. Her også tak til vores sponsorer
Der bliver lavet en ny vagtplan for 2018 hvor nogle stykker fra Skælskør Jagtforening har meldt ud at de hjælper os. - Super godt. Mere samarbejde ---Vi holder en arbejdsweekend og forbereder ny sæson d.4 marts Skal nok reparere lidt på de gamle skure - men ikke mere en nødvendigt . Nyt projekt skal kortægges i det nye år så vi ser tiden an.
Holder nok et fælles møde med Hashøj Jagtforening og Skælskør Jagtforening om
et muligt fælles samarbejde omkring udvikling af banen og hele området.
Der arbejdes intens på etablering af ny sporting bane - Vi har et pænt tilskud
liggende og der skal arbejdes videre på et godt og grundigt projekt der kan bære og
leve op til de krav der stilles. Vi har Jægerforbundet med og der sættes turbo på i år.
Der skal bruges mange midler så alle gode ideer og rare tilskud er velkommen.
Klubmesterskab har ikke været nogen succes så i stedet lige som sidste år slutter vi
af den sidste søndag i september med lidt længere åben og div præmier ved lodtrækning.
Vi håber at der er mange unge der ude vi kan hjælpe - og de så kan hjælpe os - Vi
trænger virkelig til flere instruktører - banevagter - Frivillig hjælp over en bred kam
- med et godt kammeratskab og hygge som betaling.
Vores sponsorer er guld - De støtter med et beløb eller deltager fysisk med ydelser
vi alle nyder godt af . Håber alle er med og nye dukker op !!
Bent og kantinen sørger fortsat for kort og patron salg - Ny liste omkring serier og
forbrug af patroner tages i brug - også af hensyn til miljø regnskab.
Mobil pay : Der er oprettet nummer til banken - så ok - ellers kontant - ingen
Dankort terminal eller kort indbetaling p.t
Indkøb af lerduer i samarbejde med Sandved - Måske vi kan opbevare selv i den
gamle lade vi har fået .
Skydeudvalget er pr. 30 /1 sammensat af : Poul E Olson - Per Pedersen - Karsten
Nagel - Martin Holm - Gert Jensen .
På udvalgets vegne Per Pedersen.
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Fra skydebanen på Stigsnæs !!
Året 2017 blev historisk for vores lille skydebane ude på
Stigsnæs. Med en ny kontrakt og lejeaftale med Slagelse
kommune 30 år frem har vi nu mulighed for at udvikle
banen til et større trækplaster med udvidelse af en sportingbane som det første. Modernisering af den gamle
bane og måske tiltag som bue bane og fælles klub aktiviteter med andre foreninger omkring os - vil der blive
arbejdet målrettet på. Der er sat arbejde i gang omkring
ny miljø godkendelse i samarbejde med Jægerforbundet
og først når alt her er på plads - påbegyndes de nye anlæg. I år lukker vi op som normalt og vi vil kunne skyde
på jagtbane og trap. Håber på vi måske sidst på sæsonen
kan prøve lidt sporting maskiner af fra trap banen.Det er
Billede fra Sporting bane i
vigtigt at vi får en masse unge ud - Her vil vi gerne
Hagested Gislinge Jagtforening
tilbyde alt den instruktør hjælp som der er brug for.
Måske åbne nogle ekstra dage hvor der ikke kommer andre. Skælskør Jagtforening
hjælper i år med nye instruktører som vi i fælles samarbejde fik uddannet sidste år. De vil
være banevagter frivilligt sammen med vore egne.
Vi deltager igen i år med 2- 3 hold i gl. kreds 25 som vi jo står for - og igen i år lægger
vi bane til en skydning. Ellers skydes der jo søndage fra 8/4 til 30/9 fra 9.30 til 12.00 og
tillige onsdage fra 18.30 til 21.00
Der vil ud over på div. lørdage  kunne søges om arrangement  for private eller firmaer -  
hvor vi hjælper til med instruktører og kantinen kan levere mad og drikke efter ønske. Kan
også være enkelte hverdage. Bestilling min. 5 uger før til Poul Erik eller Per. Så meld dit
firma eller dig og nogle venner privat til et arrangement en lørdag i løbet af sæsonen  - og
vi vil hjælpe med det hele. Sponsorer med over 10 deltagere gratis baneleje.
Skydeudvalget har besøgt Hagested Gislinge Skydebane  ved Tuse og har her fået inspiration og gode ideer til etablering af sportingbane m.m . Tak til specielt Leif Hansen derfra
for god hjælp og skydning.
Der ligger et lille hus på Madevejen på vej ud til banen med en god lade bagtil. Den har vi
fået lov at bruge og huset tages der så beslutning om senere. Her og omkring er det tanken
at oprette fælles klubhus og en evt. buebane m.m
Lokalplan for området skal på plads inden så den del bliver fase 2 og må vente lidt.
Vi er fra skydeudvalget meget optimistiske med fremtiden - men beder samtidig til at alle
der kan og vil - lige fra private til virksomheder vil bakke op om banens fremtid til gavn
for ungdommen og alle der vil lære at skyde og dermed sikre færre anskydninger og mere
sikkerhed med skydevåben. Vi vil gøre vores til at samle alle kræfter til dette store fælles
projekt.
Venligst fra Skydeudvalget.
Per Pedersen.
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Tak til vores sponsorer !!! fra 2017
Vores eksistens - vores bane er sikret mange år frem - I har været en stor
hjælp og vi håber I alle bliver da der er nye store udfordringer på vej.
Tusind tak for støtten i 2017 til :
PBR 2013 / Smede Jensen
Skælskør Vinhandel
Sørens Blikkenslager Forretning A/S
Dalmose Elservice
Boeslunde Røgeri v Benno Hansen
Josk Aps Byggevirksomhed
Ent. Michael Andersen Skælskør
HP. Christensen og sønner Slagelse
Brd.K Hansen A/S  Skælskør
Slagelse Camping og Outdoor Slagelse
Gustav Kjerulff A/S Kia Slagelse
Lundemøllen Fuglebjerg
Dalmose Køreskole v/ Bent Nielsen
Vognmand Finn Levå
Reklamecentret Slagelse
Borreby Gods
Tømrerfirmaet Metlon Aps
Baran Beklædning/ Jagtudstyr Flakkebjerg
Palle Maler Sørbymagle
B.E. Auto Oreby
Time Vision Slagelse Alt i revision og rådgivning
Bo ´s Biler og Båd service
PaP Holding Aps
Kenneths Autolak Aps Fuglebjerg
Johnny B Hansen Alt i vvs Skælskør
Glumsø Slagtehus
O.P Total alt i nedrivning
MSV maskine og smedeværksted Skælskør

Husk at støtte vores sponsorer . De støtter os.
Venligst skydeudvalget.
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