Marts 2019

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

Hvorfor lige et billede af en minigraver på forsiden af jagtbladet ? Jo, fordi
det viser at der er fuld gang i omlægningen af skydebanen på Stigsnæs.

www.sydvestjagt.dk
Deadline for stof til næste blad er den 1 September 2019
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Bestyrelsen
Formand, Revhus, JKF		
Lene Jensen		
tlf. 40948886
					vandkaersvej@godmail.dk		
Kasserer				Jørgen Lang			tlf. 21708205
					jhlang@email.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
Hundetræning				Kim Magnussen		tlf. 20741478
					kimtmagnussen@gmail.com
Jagttegn				Allan Bendtzen		tlf. 51274569
					ajben@slagelse.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. 62 tilmeldte så vi mangler måske dig ?
www.sydvestjagt.dk
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Formanden har ordet.

Så gik julen og vinteren er på hæld og foråret er lige om hjørnet. Vi
skal igang med flere projekter , så det er bare med at komme igang
med de ting vi har og få nye ideer.
   Jeg ser frem til at der er flere frivillige der melder sig på banen
så vi kan komme igang. Som medlemmer efterlyser i nogle nye
arrangementer så kom frem med ideer, så prøver vi at udfører dem.
Nå, men nok om det.
De arrangementer vi har holdt i efteråret, så som Jægeraften Biks og Banko - Jagt-gudstjeneste i Tårnborg kirke var der igen i år
rigtig god opbakning til og det er dejligt at se at der bliver støttet op om dem.
Og til jagterne i skoven var der igen fuldt hus. Det passede lige med at alle der ønskede at deltage, både ungjægere og nye medlemmer kom med.
Og så vil jeg igen gøre opmærksom på at alle jagterne på kommunens jorde foregår via lodtrækning på foreningens jægeraften ud fra de tilmeldinger der er afleveret ud fra foreningens September blad, så ikke noget med forfordeling af nogen.
Fra i år af er det Jægerrådet der kommer til at stå for lodtrækning og fordeling af pladserne.
Samtidigt bliver det et tilbud til alle kommunens jægere og altså ikke kun Syd-Vestsjællands jagtforenings medlemmer. Dette gælder dog kun ved alle regulerings jagterne og andejagterne. Det
er b.la. Kim Jepsen fra vores forening, der er formand for Slagelse Jægerråd, som forhandler med
kommunen om jagterne. Rådyrjagt i skoven og på golfbanen fortsætter som det plejer.
   Og så fik vi endelig en ny kasserer nemlig Jørgen Lang. Jørgen har i mange år været sekretær
for foreningens bestyrelse så han kender foreningen inde fra. Tak til Jørgen for at han sprang til.
Og tak til Lise for at hun holdt gang i regnskabet selv om hun var trådt tilbage.
Så kommer der lige et surt opstød: Vi syntes det kniber med opbakning og hjælp når der skal
laves noget i foreningen. Både på riffelbanen og lerduebanen er der en del medlemmer der knokler for at i kan komme og skyde. DE har brug for jeres hjælp. Så i stedet for at spørger “Hvad kan
foreningen gører for MIG” skulle du måske spørge “ Hvad kan JEG gøre for foreningen”. I kommer ind imellem med ønsker om nye arrangementer og det samme gør Danmarks Jægerforbund
og det er dejligt, men det kræver jeres hjælp at udfører det.
Det er let at står på sidelinjen og kritisere det som andre gør for foreningen. Trædes der lidt ved
siden af falder dommen hurtigt. Det er ikke fordi jeg er imod Facebook eller andre medier, men
det er for nemt at ytre sig negativt bag skærmen. Men nok om det.
P.S. Vi kan jo bruge noget af den energi til andre opgaver.
Og så er vi begyndt på skydebanen på Stigsnæs. Vi har taget det første spadestik ( der bliver
mange endnu), men mere om det inde i bladet.
Medlemstallet er nogenlunde stabilt. Vi har mistet en del medlemmer ved “naturlig afgang”
men der kommer da heldigvis også nye til og vi vil gerne ha’ flere endnu da foreningen består af
mange seniorer og det ville være rart med nye input fra unge medlemmer.
Med jægerhilsen
Lene Jensen
Formand
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Cafeteria Storebælt, Storebæltsvej 50, 4220 Korsør, Tlf.: 58383857

Hundetræning i Syd-Vestsjællands jagtforening.

Så lykkedes det  at finde en som vil stå for hundetræning i foreningen. Det er
Kim Magnussen. Kurset starter op intro uden hund den 30 marts fra kl. 14-16 i
revhuset som følges op af kursusstart søndag den 31 marts kl. 10. Sted for træning oplyses om lørdagen til info møde. Kim kan kontaktes på tlf. 20741478
eller på e-mail: kimtmagnussen@gmail.com for tilmelding.

Syd-Vest Sjællands Jagtforening
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Torsdag den 16 maj er der bukkemorgen i Revhuset. Der er gratis morgenbrød
og kaffe fra kl. 8.00 til 10.00. Skulle du være heldig/dygtig og få nedlagt en buk
denne morgen tager du den selvfølgelig med og den største der dukker op på
paraden belønnes med et par flasker vin. Derudover har man jo håneretten over
for de andre der måske ikke får en buk denne morgen. Billedet er fra Bukkemorgen i 2006 hvor Jørgen Klode leverede den største buk på paraden.

Henrik Jensen VVS
Tjærebyvej 30, 4220 Korsør
tlf:(+45) 5838 0255
fax: (+45) 5838 1017
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Melding fra skydebanen på Stigsnæs !!!!

Hej derude - Nu er det forår - der er ting der spirer og det samme gør de frø der
er strøet på skydebanen. Vi er blevet miljø godkendt - Vi kan gå i gang med
forbedring og udvidelse af skydebanen !!!
Et langt men godt træk med hjælp fra Jægerforbundet har betydet at vi stille
og roligt kan bygge først lidt om og forny vores jagt bane med nyt hus til side
og spids duer samlet - opsætning af betalingsanlæg - og så hurtigt som muligt
udvide med en spændende sporting bane. Det hele skal så tilpasses så det går op
med både økonomi og rigtig placering derude i forhold til naturen. En støjvold
vil temmelig sikkert blive etableret ud mod Stigsnæs og Klintevejen over de
næste 3 år.
Når vi nu starter op håber vi at der bliver sat fokus på opbakning fra jer alle
derude - Det betyder meget at banen bliver besøgt - og vi kan finde nye mulige
hjælpere til alt muligt - fællesskab og kammeratskab følges ad og vi kan virkelig
gøre området til noget godt og spændende for både os jægere/flugtskytter  hundefolk og naturelskere.
Vi får muligvis en stor chance for at på sigt at bygge et nyt fælles hus som kan
være samlingspunkt for flere aktiviteter end bare lige skydebanen - Her tænkes
Bue - skydning - Hundetræning o.a Dette projekt skal udarbejdes i samråd med
de nærmeste foreninger som vi tager kontakt til i løbet af året !!
Prøv nu noget - Gør nu noget - Kom og støt skydebanen - Vi hjælper unge jagttegnsaspiranter - Ældre der har fået grå stær - og så dem der bare har lyst til at
knalde !!!
Hilsen Skydeudvalget
Knæk og Bræk MVH : Per Pedersen
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Eftersøgning af dåvildt.
Af Jørgen Lang, Schweisshundefører
I de senere år er bestanden af råvildt reduceret flere steder i landet til gengæld er bestanden
af dåvildt steget. Dette medfører naturligvis også en ændring i vores eftersøgninger. Hvor jeg
tidligere havde langt flere råvildteftersøgninger er der nu væsentligt flere dåvildteftersøgninger.
En særlig ændring på eftersøgninger af råvildt kontra dåvildt er at man ikke altid kan se skudtegn
på dåvildt. Der er således langt flere tilfælde hvor dyrene bare løber væk og jægerne tror at der
tale om et forbiskud. På anskudstederne er jeg forbavset over så lidt der findes og man skal ofte et
stykke ud af flugtretningen før man finder de første schweissdråber eller pürschtegn.
Det er således min opfattelse af alle skud til dåvildt bør kontrolleres med en schweisshund hvis
dyret ikke umiddelbart kan findes.  Jeg har således i den forgangne jagtsæson haft en oplevelse
med en stor dåhjort under jagt i brunsten, hvor jeg var guide for en jæger, og selv sad ved siden af
jægeren med kikkert og i skudøjeblikket ikke kunne registrere et eneste skudtegn. På ansskudstedet fandt vi ikke umiddelbart noget men efter lidt søgen og med duft af brunsthjort i næsen fandt
vi hjorten, da havde løbet ca. 100 m inde den lå forendt med en ren bladkugle.
På en trykjagt, oplyste jægeren, at skud til en kalv formentlig var et forbiskud. Han havde set
kalven efter skuddet, den havde sat sig og var senere gået roligt fra stedet. Der var ikke fundet
noget på anskudstedet. Jeg må desværre ofte konstatere, at jeg kan være noget at en ”ulykkesfugl” at have med på jagt, da der næsten altid sker anskydninger når jeg er med. Da jeg prøver at
tjekke skuddet efter, viser det sig, at ansskudsstedet var markeret forkert af og der var tydelige
snithår og nogle få schweissdråber ca. 20 m væk. Dåkalven var forløbsskudt og blev aflivet efter
et sporarbejde på ca. 600 m.
På en bevægelsesjagt havde en skytte skudt til en fuldskuffel.  Ved afhentning af skytten kunne
en hjort ses stående på en bakketop ca. 300 m borte. Ved brug af kikkert var der tilsyneladende en
skade foran højre bagkølle. Hjorten blev stående og aflivning med fangstskud var ikke forsvarlig,
da der ikke var kuglefang uanset hvilken side af hjorten man var på. Jeg blev klar over, at det var
ikke så nem en opgave at få den aflivet som man umiddelbart skulle tro. Jeg kontaktede derfor
min schweisskollega som var et andet sted på terrænnet.  Han stillede sig i gærde som var en
mulig flugtretning og jeg nærmede mig hjorten i god vind direkte over en åben mark. Hjorten tog
flugten, da jeg ca. 150 m fra den men heldigvis havde mine hunde registret den og jeg slap dem
til hetz. Hjorten blev stillet efter ca. 1,3 km hetz af min bayer, hvor jeg fik den skudt. Hjorten var
waidskudt.
På en anden jagt havde en jæger afgivet 3 skud til dåvildt fra samme post og på samme sted.
Der var levet en då, som lå død på anskudstedet. Ved paraden bliv jægeren imidlertid i tvivl om
der var skudt forbi ved de 2 øvrige skud. Vi kører til anskudsstedet og hunden tager straks et
spor i flugtretningen. Efter et par hundrede meter, siger jægeren der jo ligger en død då her til
højre for os. Jeg siger straks, det er da underligt for hunden trækker jo mod venstre og den er
tilsy-neladende ligeglad med dåen, 5-6 m længere fremme var et sårleje, så i begge ”forbiskud”
var dådyrene ramt. 500 hundrede meter længere ud af sporet ved et sårleje lå en knoglesplit fra
skulderleddet. Vi måtte stoppe eftersøgningen på grund af mørke. Den følgende dag brugte jeg
næsten 4 timer uden at finde dyret. Dyret er formentligt blevet rejst fra sårlejet af en af de hunde
som var med i drevet, hvilket nok er årsagen til jeg ikke kunne finde dyret.
Der er min erfaring at jægere der har jaget råvildt, som begynder at jage dåvildt ofte fejlvurderer
skuddet og tror at der er tale om forbiskud, hvor man i stedet har ramt.
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April

Maj

1

1

1 Lerdueskydning

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5 Lerdueskydning

6

6

6

7

7 Lerdueskydning

7

8

8

8 Lerdueskydning

9

9

9

10

10

10

11

11

11

12

12

12 Lerdue sk. / Indsk. riffel

13

13

13

14

14 Lerdueskydning

14

15

15

15 Lerdueskydning

16

16

16 Bukkemorgen

17

17

17

18

18

18

19

19

19 Lerdueskydning

20

20

20

21

21

21

22

22

22 Lerdueskydning

23

23

23

24

24

24

25

25

25

26

26

26 Lerdueskydning

27

27 Indskydning riffel

27

28

28 Lerdue sk. / Indsk. riffel

28

29

29

29 Lerdueskydning

30 Opst. Hund

30

30

31 Hundetræning

31

30 marts

Opstart hundetræning. Se side 4.

7 april		
		
		
		

Lerduebanen på Stigsnæs åbner. Der skydes hver søndag 		
fra 9.00 til 12.00 frem til og med den 29 september og 			
fra den 2 maj hver onsdag fra 18.00 til 21.00 og frem til og med 		
den 28 august. Der skydes ikke Påskedag og Pinsedag.
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Juni

Juli

August

September

1

1

1

1 Lerdueskydning

2 Lerdueskydning

2

2

2

3

3 Lerdueskydning

3

3

4

4

4 Lerdueskydning

4

5 Lerdueskydning

5

5

5

6

6

6

6

7

7 Lerdueskydning

7 Lerdueskydning

7

8

8

8

8 Lerdueskydning

9

9

9

9

10

10 Lerdueskydning

10

10

11

11

11 Lerdueskydning

11

12 Lerdueskydning

12

12

12

13

13

13

13

14

14 Lerdueskydning

14 Lerdueskydning

14

15

15

15

15 Lerdueskydning

16 Lerdueskydning

16

16

16

17

17 Lerdueskydning

17

17

18

18

18 Lerdueskydning

18

19 Lerdueskydning

19

19

19

20

20

20

20

21

21 Lerdueskydning

21 Lerdueskydning

21

22

22

22

22 Lerdueskydning

23 Lerdueskydning

23

23

23

24

24 Lerdueskydning

24

24

25

25

25 Lerdueskydning

25

26 Lerdueskydning

26

26

26

27

27

27

27

28

28 Lerdueskydning

28 Lerdueskydning

28

29

29

29

29 Lerdueskydning

30

30

30

31 Lerdueskydning

31

30

27 april
16 maj		

Indskydning af riffel. Se side 15.
Bukkemorgen på revet. Se side 5.

1 september

Riffelprøve. Kontakt Ole Madsen for nærmere info. Tlf: 26494143
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Rådyrjagt i Skoven og på Golfbanen

Dyrejagten i efteråret på golfbanen var noget af en prøvelse. Der var 2. der skulle
se om de kunne skyde hver et dyr på golfbanen, men det gode efterårsvejr og
varmen gjorde det ikke nemt så trods mange forsøg det lykkedes kun at få skudt
1 dyr.
I skoven stod den på buejagt. Der var dyr i skoven og det blev til flere besøg derude, men da man med bue skal ind på 20- 25 meter, lykkedes det ikke at få skud
til nogen i denne sæson.

Kender du nogen der vil tage jagttegn ? Så se her.

Så lykkedes det at finde en underviser til jagttegnskursus i foreningen. Han hedder Allan Bentsen. Han starter op til efteråret eller foråret i klubhuset. Allerede
nu kan han kontaktes for info om forløbet. Han kan kontaktes på tlf. 51 27 45 69
eller på e-mail: ajben@slagelse.dk. Se mere i september bladet.
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Igen i 2018 deltog foreningen i Jagtgudstjeneste i Tårnborg Kirke. Der var en del
der overværede den men der er plads til endnu flere. Kirken var pyntet flot op
med diverse forskellige vildtarter og der var en flot vildtparade udenfor kirken.
Det var 3. gang vi arrangerede gudstjenesten sammen med Tårnborg kirkes præst
Nina Dyrhoff Nyegaard. Efter gudstjenesten stod den på fællesspisning af vildtgryde i konfirmationsstuen i præsteboligen. En rigtig hyggelig eftermiddag.

Efter gudstjenesten blev der serveret vildtgryde og menighedsrådet
gav øl, vin og vand til. Kommer du næste år ?
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Reguleringsjagt i Korsør skov
Der blev i 2018 afholdt 2 efterårsjagter i skoven. Ved lodtrækningen om deltagelse passede antallet som ønskede at deltage med det antal vi kunne værer
så det var fint. Den første jagt blev holdt den 8 november og den anden den 6
december. Der blev nedlagt 6 krikænder, 4 gråænder, 1 harer og 1 sneppe på
den første jagt og 2 krikænder, 2 gråænder, 12 fasaner og 2 harer på den anden
jagt. Midtvejs var der kakao såt med basser og vi sluttede af med gule ærter med
diverse tilbehør den første gang og flæskesteg, medisterpølse og sovs og kartofler
den anden gang som blev indtaget i spejderhytten. Nogle rigtig hyggelige dage
i skoven. Deltagelse i en skovjagt koster 220 kr. som dækker deltagelse i jagten,
swipstik, kakao såt og spisning. Det kan vist ikke gøres billigere. Lene og Anni
stod for forplejningen.
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Generalforsamling den 27. november 2018.
Se referat på www.sydvestjagt.dk

25 års jubilæum: Kristian Larsen og 40 års jubilæum: Jan Orup og Peter (roed)

Trapskydning
Bagduer
Højre sideduer
Spidsduer
Venstre sideduer

Sportingbane
Vores fremtidige lerduebane på Stigsnæs.
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Tak til vores sponsorer !!!

Ny jagtbane med betalingsanlæg - indkøb af nye maskiner til sporting er
hvad vi bl.a har nået også takket være jeres hjælp de senere år - Så hæng
på og lad os gøre det hele færdigt. Håber at alle vil støtte også i 2019:

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
Slagelse Pavacenter
Dalmose Køreskole v/ Bent Nielsen
Vognmand Finn Levå
Reklamecentret Slagelse
Borreby Gods og Teater
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
Kenneths Autolak Aps Fuglebjerg
Johnny B Hansen Alt i vvs Skælskør
Glumsø Slagtehus
O.P Total alt i nedrivning
MSV maskine og smedeværksted Skælskør
Murerm. Kim Larsen Ringsted
MM Steel Sørbymagle
Mogens Nielsen Kreatur Slagteri Herlufmagle
Torsbjergaard - grønt med Sjæl-- Eggelevlille.
Husk at støtte vores sponsorer . De støtter os.
Venligst skydeudvalget.
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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 2019 kan du indskyde som følger:

Lørdag d.27 og Søndag d.28 april kl. 8.00 – 12.00
Søndag den 12 maj kl. 8.00 – 12.00

HUSK, der er kun ET lod pr. indskyder, uanset om man indskyder flere gange. Lodtrækningen om bukken finder sted umiddelbart efter skydningen Søndag den 12 Maj.
For medlemmer af Syd-Vestsjællands Jagtforening er det gratis
at indskyde.
Alle andre kan også indskyde for 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.

16

Marts

2019

Syd-Vest Sjællands Jagtforening

