Marts 2020

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

I regn og pladder arbejdes der på at færdiggøre skydebanen på Stigsnæs.
Her er det et af husene der skal bruges i forbindelse med sportingbanen.

www.sydvestjagt.dk
Deadline for stof til næste blad er den 1 September 2020
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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		
						
Bestyrelsen, Flugtskydning		
Per Pedersen			
tlf: 20838171
					p.mkanstrup@hashojnet.dk			
Bestyrelsen, Strandjagt		
Kristian Larsen		
tlf. 27265683
Bestyrelsen				Carlo Olsen			tlf: 20341970
					skelvind01@gmail.com
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
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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Jeg vil begynde med, at fortælle lidt om byggeriet på lerduebanen ved Stigsnæs. Vi har fået alle maskinhusene til kastemaskinerne sat på plads her i vinterperioden,så det går fremad,
men Per skriver en længere beretning omkring det hele. Jeg
skriver bare for at fortælle at det ligger ikke stille vi skal være
færdig til åbningen.
Så har vi holdt Jægeraften hos Baran i Flakkebjerg, og det
var rigtig godt besøgt, og lodtrækningerne til de forskellige arrangementer i efteråret blev også trukket.
Biks og banko med fuldt hus, rigtig god aften og god stemning. Gudtjeneste i Tårnborg
kirke forløb også som det plejer ca. 33 personer til spisning i konfirmandstuen.
Vi har fået Carsten Søvang til at stå for regulering af krager på golfbanen sammen med
dem der blev udtrukket på jægeraften
Så er der skudt 1 stk. råvildt på Golfbanen, derefter besluttede vi at der ikke skulle skydes
flere iår da det er småt med råvildt derover. Der er fældet rigtig meget på golfbanen sidste
år så råvildet har søgt andre steder hen, men vi håber på at vildtet kommer tilbage når det
får noget fred, Og i skoven har vi også haft jægere ude og der blev skudt 1 stk. råvildt med
bue, og så sendte vi en jæger derud med riffel som har skudt 1stk. råvildt, og hvorfor med
riffel, jo såmænd fordi der kun var en bue-jæger med i lodtrækningen, og der skulle skydes
mere end 1 stk. råvildt. Derfor.
Der var 8 jægere med hunde med på andejagt i Søskær mose i december, men der var
ikke så mange ænder, vejret var for godt.
De to jagter i skoven der bliver afholdt trækker fulde huse hver gang. Der bliver hygget,
snakket og spist, så det kan ikke andet end blive en god dag.
Referatet fra generalforsamlingen er inde i bladet,så læs om det der.
Lige et par ord omkring jubilæums nålene: Hvis I ved hvornår i skal have jubilæums
nåle så kontakt mig inden generalforsamlingen for det er der uddelingen foregå. Det er
noget rod når der kommer flere efter generalforsamlingen og fortæller at de også skulle
ha jubilæums nål. Fra foreningens side er der ikke mulighed for af finde ud af hvornår I
forskellige skal have nålene da der gik rod i det da vi blev slået sammen i år 1992.
Så nu tramper vi ikke mere i det,det er op til jer selv nu.
Tak for det.
Og ellers er alt som det plejer, men igen er der nogle derude der har nye ideer er de
velkomme til at kontakte mig.
Og lige til sidst har vi fået en mindeplade til ære for Poul-ErikOlsson, der i tidernes morgen stiftede lerduebanen på Stigsnæs.
Tak for ro og orden i foreningen.
Med jægerhilsen
Lene Jensentformand
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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 2012 . I 2019 var det Magnus Albertsen der leverede den største buk.

Henrik Jensen VVS
Tjærebyvej 30, 4220 Korsør
tlf:(+45) 5838 0255
fax: (+45) 5838 1017
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Generalforsamling 21. november 2019 i Magleby Forsamlingshus

Jubilar:
40 år Karsten Nagel
50 år Ole Madsen – Per Madsen - Gert Jensen
60 år Jørgen Aaslo

Lene overrakte dipolmer og nåle til de 2 jubilarer der var til stede, nemlig: Ole Madsen og
Gert Jensen. Tillykke til alle.
Beretning fra formand.
Jeg har været formand i 2 år, det har været spændende og en prøvelse både med kommune og
andre ting men der har været gode folk indover, der havde lidt mere forstand på tingene end mig.
Man kan ikke bare sidde på sin flade, der er også noget der skal ses til i marken. Jeg beretter ikke
så meget fra udvalgene, det gør de selv. Jeg syntes det er rart, at de selv tager ansvar for det de
selv laver mens jeg selv er lidt i baggrunden. Vi har mistet nogle medlemmer som er bortgået
af naturlige årsager, men der er kommet nye til og det er positivt at vi prøver om det ikke kan
fortsætte med et stigende antal medlemskaber. Det er ikke nogen ung forening, så vi skal se om
vi kan få yngre kræfter ind men Rom blev ikke bygget på en dag. Vi har nogle arrangementer i
hele efteråret som er godt besøgt og det er positivt. Gudstjenesten var godt besøgt med ca. 40 personer. Jægeraften hos Baran i Flakkebjerg var også godt besøgt og så fik vi 2 gavekort til jagterne
i skoven. De øvrige arrangementer er beskrevet i vores lille gode blad.
Beretning fra udvalg
Flugtskydning. Henrik læste beretning op fra Per Pede.......

Hele beretningen kan læses på www.sydvestjagt.dk
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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 2020 kan du indskyde som følger:

Søndag d.26 april og Lørdag d.02 maj kl. 8.00 – 12.00
og Onsdag den 13 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 13 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.
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April

Maj

1

1

1

2

2

2 Indsk. riffel

3

3

3 Lerdueskydning

4

4

4

5

5 Lerdueskydning

5

6

6

6 Lerdueskydning

7

7

7

8

8

8

9

9

9

10

10

10 Lerdueskydning

11

11

11

12

12

12

13

13

13 Lerdueskydning/ riffel ind.

14

14

14

15

15

15 Lerdueskydning

16

16

16 Bukkemorgen

17

17

17 Lerdueskydning

18

18

18

19

19 Lerdueskydning

19

20

20

20 Lerdueskydning

21

21

21

22

22

22

23

23

23

24

24

24 Lerdueskydning

25

25

25

26

26 Lerdueskydning/ riffel ind.

26

27

27

27 Lerdueskydning

28

28

28

29

29 Lerdueskydning

29

30

30

30

31

5 april		
		
		
		
26 april
16 maj		

31

Lerduebanen på Stigsnæs åbner. Der skydes hver søndag
fra 9.00 til 12.00 frem til og med den 27 september og 		
fra den 6 maj hver onsdag fra 18.00 til 21.00 og frem til og
med den 26 august. Der skydes ikke Påskedag og Pinsedag
Indskydning af riffel. Se side 7.
Bukkemorgen på revet. Se side 5..
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Juni

Juli

August

September

1

1 Lerdueskydning

1

1

2

2

2 Lerdueskydning

2

3 Lerdueskydning

3

3

3

4

4

4

4

5

5 Lerdueskydning

5 Lerdueskydning

5

6

6

6

6 Lerdueskydning

7 Lerdueskydning

7

7

7

8

8 Lerdueskydning

8

8

9

9

9 Lerdueskydning

9

10 Lerdueskydning

10

10

10

11

11

11

11

12

12 Lerdueskydning

12 Lerdueskydning

12

13

13

13

13 Lerdueskydning

14 Lerdueskydning

14

14

14

15

15 Lerdueskydning

15

15

16

16

16 Lerdueskydning

16

17 Lerdueskydning

17

17

17

18

18

18

18

19

19 Lerdueskydning

19 Lerdueskydning

19

20

20

20

20 Lerdueskydning

21 Lerdueskydning

21

21

21

22

22 Lerdueskydning

22

22

23

23

23 Lerdueskydning

23

24 Lerdueskydning

24

24

24

25

25

25

25

26

26 Lerdueskydning

26 Lerdueskydning

26

27

27

27

27 Lerdueskydning

28 Lerdueskydning

28

28

28

29

29 Lerdueskydning

29

29

30

30 Lerdueskydning

30

31

31

30

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.
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Rådyrjagt i Skoven og på
Golfbanen

På billedet er det Ole madsen med sin buk, men det
kunne lige så godt være Per Madsen.
( det er det måske også?)

På Golfbanen var Per Madsen
heldig(dygtig) at komme på skudhold af en rå med sin bue og han
fik nedlagt denne. Godt gået.I Skoven var det så Ole Madsen der var
heldig(dygtig) at komme på skudhold af et lam med sin bue og han
fik nedlagt dette. Godt gået. Derudover fik Kristian Larsen også et lam,
dog med riffel. Tillykke med det til
alle tre.

Biks og Banko i Revhuset

Den 22 oktober var der Biks og Banko på i
Revhuset. Som sædvanligt var der et flot fremmøde. Hele 75 deltog denne aften. Det var en
blandig af jægere, lystfiskere og modelbyggere som alle holder til i Revhuset. På billedet
er det Uffe fra lystfiskerne der leder efter de
rigtige banko kort.

Jægeraften hos Baran beklædning i Flakkebjerg

Ved jægeraftenen den 24 oktober var der fyldt op hos Baran Beklædning i Flakkebjerg. Stod man lige og manglede et nyt sæt jagttøj var der massere at vælge
imellem. Der var 7 bukkeopsatser på paraden. Her skulle der stemmes om størst,
mindst og sjovest. Til slut blev der trukket lod om de forskellige efterårs jagter i
Skoven og på Golfbanen.
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Igen i 2019 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 4. gang vi arrangerede gudstjenesten sammen med Tårnborg kirkes
præst, Nina Dyrhoff Nyegaard, og Kirke Stillinge jagthornsblæsere. Efter gudstjenesten stod den på fællesspisning af vildtgryde i konfirmationsstuen i præsteboligen. En rigtig hyggelig eftermiddag.
Cafeteria Storebælt, Storebæltsvej 50, 4220 Korsør, Tlf.: 58383857
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Reguleringsjagt i Korsør skov

Der blev i 2019 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 7 november og den anden den 5 december. Der blev nedlagt 5 krikænder, 3 gråænder, 1 due, 5 fasaner og 2 sneppe
på den første jagt og 3 krikænder, 3 gråænder, 8 fasaner og 1 hare 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

Der holdes parole inden jagten. Næsten midt i det øverste billede er Louis som
bla. har blæst ved alle vores jægeraftner. Han drog desværre til de evige jagtmarker i februar måned. Ære være hans minde

Da man er igang med skovning i lystskoven, sammenholdt med det våde efterår, blev der
godt brug for gummistøvler på jagterne
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Referat fra skydeudvalgsmøde d. 29 Januar 2020 hos Per P !!

Til stede var Karsten Nagel - Gert Jensen og Per Pedersen Afbud Martin Holm !!
Sæsonen 2019 blev beskrevet som den bedste nogensinde . Udviklingen af banen blev skudt i
gang - og vi samlede jagtbanen på et mindre område - med nyt hus samlet til højre - venstre og
spids duer. Opsætning af opsamlings net til spids duer og nyt betalingsanlæg installeret på alle
stande. Samlet gav dette bonus så udviklingen af banen kan fortsætte. Bagduer og trapbane skal
flyttes i løbet af de næste par år.  
Der bliver lavet en vagtplan hvor alle fra sidste år har lovet at fortsætte og et par ekstra på - som
så tager instruktør opgaven når vi holder åbent - Ud over er der nogle frivillige som hjælper med
alt muligt. Der vil være en samling af alle frivillige inden opstart af banen.
Miljøgodkendelse og Politigodkendelse er der styr på - og udvidelse af skyde tider kommer i takt
med støjdæmpning af banen. Så 2020 vil være som den plejer !! Med åbent søndag formiddage fra
April til September med -- og onsdage aften fra maj til august med - udover bestilte arrangementer
div. fredage - lørdage !!

Opstart af den nye sportingbane sker officielt lørdag d. 4 April med udvalget / instruktører og indbudte fra dem der har været med i projektet fra starten !! Søndag
åbner vi med morgenkaffe og holder lidt længere åbent - til max kl 15.00

Alt dette omkring banen har kunnet lade sig gøre fordi der også er blevet bevilliget midler fra div.
Fonde - Jægerforbundet og ikke mindst Slagelse Kommune samt et par private.
Ang. Støjvold - Den er miljø godkendt og kan startes op her i starten af 2020 - RGS Nordic
varetager dette projekt og rydder op på vores gamle bane med affald - lige som de rydder den gamle
grund for alt hvad vi beder om og anlægger parkeringspladser m.m Bag volden laves der ny vej
ind til skydebanen og de evt. nye faciliteter der måtte komme.
Vi mangler stadig nogle som vil deltage i et godt fællesskab og evt. tage instruktør uddannelse
- dette betaler foreningen for - Hjælp til oprydning nogle gange over sæsonen og andet frivilligt
arbejde.
Omkring sponsorer henvender vi os til alle dem der i forvejen er med og ser gerne nye. Denne
hjælp har været og er stadig en stor del af alt det der er sket - og det fremtiden må bringe. - Her kan
vi ikke takke nok .
  Kortsalg og regnskab køres af Bent Sverke der ligeledes sælger patroner og ud fra det hele afleverer alt det der går ind og ud fra kassen - til Jørgen Lang som er kasserer.
Indkøb af lerduer foregår i samarbejde med Sandved så vi opnår en bedre rabat. Vi vil dog i år få
leveret tættere på skydebanen så transporten bliver mindre. Per P. sørger for dette. Patroner købes
hos Baran i Fuglebjerg der matcher en god aftale. Udvalget bestemmer prisen pr. æske inden opstart . Lige som prisen på serier vil blive bestemt. Her vil vi nok læne os op ad det de andre baner
tager. Skydeudvalget er reduceret ved Poul Erik Olsons bortgang ( ære være hans minde )
Og ellers har Martin Holm sat sig lidt på stand by grundet sygdom m.m . Resten af udvalget Gert
- Kost - Per har ikke umiddelbart tænkt sig at ændre noget på sammensætning- med mindre der fra
bestyrelse eller ude fra bliver stillet krav hertil.
Kantinen er aftalt som de sidste år passet af Bent Sverke der kører den med salg af øl og vand
m.m og er til rådighed ved de arrangementer skydebanen måtte have. Bent styrer som tidligere
nævnt kortsalg m.m til selve banen. Der skal tjekkes levering af vand som Poul Erik ellers altid
har håndteret. Udvalget håber på en god sæson og håber alle vil være med at give god reklame for
den nye sportingbane og ellers bare møde og bakke op selv - til gavn for det gode fællesskab !!
Fra skydeudvalget Venligst Per Pedersen.
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Omkring Poul Erik Olson !!!

Som de fleste nok ved mistede vi en kær ven d. 2 November sidste år. Poul Erik havde
igennem en længere periode gået og beklaget sig over hovedpine og svimmelhed.

  Han slog det lidt hen og nævnte i flæng at han nok var ved at krepere. Han var dog aktiv
lige til sæsonen sluttede dog med formindsket styrke og i oktober blev han indlagt og fik
konstateret en tumor med kræft i hjernen. Efter kort tids sygdom døde han hjemme som
ønsket og fik en smuk bisættelse hos naboen som jo var kirken.
Poul Erik startede med nogle medarbejdere for sjov skydebanen hvor den er i dag . Det
var først i halvfjerserne på en gammel oprydningsplads og grund tilhørende det gamle
raffinaderi. Man startede lidt med håndkastere og fik så sat et par maskiner op som man
også spændte med håndkraft . Bent Mortensen som startede Norisol var med at sponsere
den første del af det lille klubhus og her er der mange hyggelige stunder at se tilbage på.
Banen udviklede sig med årerne og flere og flere kom til og den gamle Skælskør Jagtforening var nu med at drive banen og i sammenlægningen i 1992 blev det Sydvestsjællands Jagtforening der tog over og har drevet banen siden og med Poul Erik ved roret
indtil han lukkede sine øjne sidste år. Poul Erik var nøjsom og sparsommelig og var med
at bygge en fin kapital op som banen nu har nydt godt af med udvidelse over de sidste par
år. Poul Erik glædede sig over at der var andre der gerne ville hjælpe til og overlod mere
og mere nøglen til resten af skydeudvalget . Til sidst glædede han sig til at den nye sportingbane skulle komme - og i denne stund er det synd at ikke han skulle få lov at opleve
banen fornyet og sikret lang tid frem.
Ud over at passe skydebanen og have den næsten som sin egen institution så passede
han også jagten både for raffinaderiet og senere Haldor Topsø og deres jagtklub. Poul Erik
brugte adskillige timer som ubetalt og på den måde faktisk betalte lejen for banen. Med
gamle Vagn og Martin Holm masede han i over 40 år med det han holdt så meget af. Han
var indtil det sidste lun og med spøjse og sjove historier. Han vil blive husket i mange år
for sit gode kammeratskab omkring fodbold - jagt ture - hygge på skydebanerne - i campingvognen der hjemme . Han var ligesom en far - og morfar for hans afdøde kone Ingers
datter og børn.
Tak for den fine indsats til gavn for et stort fællesskab - Du vil altid blive husket Og der vil på skydebanen blive opsat en lille mindeplade som tak !
Ære være dit minde .
Fra skydeudvalget
Venligst Per Pedersen.
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Tak til vores sponsorer !!!

Ny Sportingbane bliver indviet d. første weekend i April 2020

Her har I sammen med Fonde m.m været en væsentlig faktor for at det har kunnet lade sig
gøre - Der er et stykke vej endnu for at blive helt færdige så vi håber I bliver også i 2020.
Tusind tak for hjælpen i 2019 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
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 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
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 og Torsbjergaard
Grønt med Sjæl-- Eggelevlille.

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