Marts 2021

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

Alder er ingen hindring på skydebanen, bare man har sit eget gevær med. Denne
unge dame var med sin far på banen ved Stigsnæs og hjalp ham med at sende
duerne afsted ( måske var det også hende og ikke hendes far der ramte dem )

www.sydvestjagt.dk
Deadline for stof til næste blad er den 1 september 2021

2

Marts

2021

Syd-Vest Sjællands Jagtforening

Syd-Vestsjællands Jagtforening

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
Jægerrådsformand i 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. 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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Formanden har ordet.
Ja, så er vi nået marts udgaven af bladet år 2021.
Men som alle ved kunne vi jo desværre ikke afholde alle
de arrangementer vi ville da coronanen satte en stopper
for det meste.
Dog kunne vi godt arrangerer rådyrjagt på golfbanen
og i skoven og det gjorde vi så. Det har dog ikke været
nogen succes, da dyrene var få og derfor skulle der ikke reguleres. Det var det
samme begge steder. Så vi håber at år 2021 bliver bedre.
Vi har også fået rævejagten på golfbanen sammen med regulering af krager og
råger.
Vi fik da holdt jægeraftenen i Slagelse Outdoor på Karolinevej under de restriktionerne der var gældende på det tidspunkt, så det gik rigtig godt.
Generalforsamlingen havde vi planlagt skulle være i Kulturhuset i Korsør da der
var bedre plads, men måtte aflyses på grund at forsamlingsforbudet blev sat ned
til 10. Så vi må se hvad vi kan gøre i år 2021.
Men selvom generalforsamlingen blev aflyst er der alligevel uddelt årsnåle år
2020.
Æresmedlem Carl 0. Andersen
50 år Jørgen Lang
40 år Michael Pedersen
25 år Jørgen Klode
TILLYKKE med dem.
Så vil jeg lige tilføje at der er kommet en del nye medlemmer så det er da rigtig
godt. Og nogle er gået bort. Men jeg håber vi står sammen i denne corona tid og
får år 2021 til at glide smertefrit, selvom det er træls.
Og vi er stadig åbne få nye ideer. Vi sender nogle af vore medlemmer på
skydeinstruktør kursus i år, så vi kan få lidt flere hjælpere på lerduebanen.
Og til vil jeg lige sige tak til alle for god ro og orden.
Med jægerhilsen
Lene Jensen (Formand)
P.S. Pas godt på jer selv og hinanden Tak.
Og en stor Tak til vore sponsorer til Bladet.
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Lidt billeder fra
Jægeraftenen hos
Outdoor i Slagelse.
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Bukkemorgen i revhuset

Søndag 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.

Hundetræning.

Hundetræningen i 2020 kørte over 8 gange og vi startede 8 . Der var en som
faldt fra da hun også gik i politihundeforeningen og syntes det var for meget med
træning begge steder.
Der var stor fremgang fra start til slut på alle hunde, man kunne nemt se at alle
var ihærdige med træningen.Der var et godt sammen hold og flere mødes stadig i
hundeskoven om søndagen til samvær og leg. Alle var tilfredse både med træningen og arealerne som Kim og Charlotte stod for. Vi fik meget ros fra de forskellige hundeførere og de var meget tilfredse med det de lærte og fik at arbejde med
undervejs.
  Jeg takker også foreningen for at det var muligt at vi fik sat noget i gang. Jeg
håber også at der kunne være en mulighed for at vi i foreningen kunne lave en
dag hver 14 dag eller mindst en gang om måneden hvor vi jægere kunne mødes
med hunde og lave noget fælles træning, som kunne gavne alle hunde og ejere
samt give noget socialt i foreningen. Nærmere herom senere vi Facebook.
Jeg må jo nok erkende at der er mange jagthunde som godt kunne trænge til at
blive trænet uden for jagtsæsonen så de er klar når jagtesæsonen starter.
Hilsen Kim Magnussen
Hundetræner i Sydvestsjællands jagtforening
20741478
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Hjorteforvaltning og brunsthjorte
Af Jørgen Lang

Vildtforvaltningsrådet arbejder for tiden på en anden forvaltning af afskydning af hjorte,
da man mener, at der er for få store gamle hjorte i hjortebestandene i Danmark. De arbejder dels med at indføre et mindste arealkrav for afskydning af hjorte større end spidshjorte eller ved samforvaltning på større arealer. Man kan mene om dette hvad man vil,
men jeg vil gerne berette, om hvad jeg har oplevet dels på min egen jagt og som guide for
hjortejægere på et gods med stor bestand af dåvildt og dermed også mange hjorte.
Det påstås, at jagt på brunsthjorte er nemt for de går rundt og brøler og har ikke noget
andet end brunst i hovedet, så man høre hvor
de er og så det bare gå og ud og skyde dem.
Min erfaring med brunstjagt på dåhjorte er
dog noget anderledes.
Dåvildets adfærd er, at det er hjortene der går
til brunstpladerne og dåerne opsøger hjorte på
brunstpladserne, i modsætning til kronvildtet
hvor det er hjorten som samler et harem af
hinder som han holder sammen på. Kronvildtet har brunsttid sidst i september og dåvildtet
i oktober måned.
Det er normalt pladshjorten som brøler på
brunstpladsen og det er stort set altid en stor
ældre hjort og derfor den man gerne vil have
skudt. Skal man pyrsche disse hjorte ville
man erfare at der er et større antal hundyr
og kalve omkring hjorten og der yderligere
befinder sig en del yngre hjorte omkring
disse. Der skal blot være et dyr der opdager
ens tilstedeværelse, så flygter hele flokken.
Formår man at pyrsche disse vil man få en naturoplevelse uden lige, med slagsmål mellem
hjorte og hvad dertil hører direkte fra 1. par- Fra januar 2021, jeg skød den på Bavelse.
ket. Det kræver en hel del tålmodighed og kendskab til vildtets affærd at pyrsche brunsthjorte. Den hjort hvor det tog længst tid, havde vi inden for en afstand af 200m i ca. 4
timer før der kunne afgives skud til den. I et andet tilfælde pyrschede vi en hjort i ca. 3
timer hvor der var et andet dyr der opdagede os og alle forsvandt. En halv time efter fandt
vi en ny hjort som blev skudt efter ca. en times pyrsch.
Man skal være godt skydende, da det ikke er usædvanligt at der skydes forbi, dels på
grund af hjortefeber eller man efter en længere intensiv jagt er begyndt at blive træt samt
at brunsthjorten er i meget bevægelse og kun står stille kort tid af gangen. Eftersøgninger
og kontrol af skud en meget krævende opgave for en schweisshund, da sporet er midt i
virvar af sporfært fra mange dyr.
Det skal anføres, at ovenstående oplevelser kun sker hvis der er en bestand med
mange hjorte og de store brunsthjorte har typisk en alder på 6-8 år.
>>> side 10
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April

Maj

Juni

1

1 Skærtorsdag

1

1

2

2 Langfredag

2 Lerdueskydning

2 Lerdueskydning

3

3

3

3

4

4 Påskedag

4

4

5

5 2.Påskedag

5 Lerdueskydning

5 Grundlovsdag

6

6

6

6 Lerdueskydning

7

7 Riffel inds.

7

7

8

8

8 Riffel inds.

8

9

9

9 Lerdueskydning

9 Lerdueskydning

10

10

10

10

11

11 Lerdueskydning

11

11

12

12

12 Lerdue/ Riffel inds.

12

13

13

13 Kr. himmelfart

13 Lerdueskydning

14

14

14

14

15

15

15

15

16

16

16 Lerdue/ Bukkem.

16 Lerdueskydning

17

17

17

17

18

18 Lerdueskydning

18

18

19

19

19 Lerdueskydning

19

20

20

20

20 Lerdueskydning

21

21

21

21

22

22

22

22

23

23

23 Pinsedag

23 Lerdueskydning

24

24

24 2. Pinsedag

24

25

25 Lerdueskydning

25

25

26

26

26 Lerdueskydning

26

27

27

27

27 Lerdueskydning

28

28

28

28

29

29

29

29

30

30 Bededag

30 Lerdueskydning

30 Lerdueskydning

31

11 april		
		
		
		
7 april
16 maj		

31

Lerduebanen på Stigsnæs åbner. Der skydes hver søndag
fra 9.00 til 12.00 frem til og med den 26 september og 		
fra den 5 maj hver onsdag fra 16.00 til 21.00 og frem til og
med den 29 august. Der skydes ikke Påskedag og Pinsedag
7 april, 8 og 12 maj indskydning af riffel. Se side 11.
Bukkemorgen på revet. Se side 6..
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Juli

August

September

1

1 Lerdueskydning

1 Lerdueskydning

2

2

2

3

3

3

4 Lerdueskydning

4 Lerdueskydning

4

5

5

5 Lerdueskydning

6

6

6

7 Lerdueskydning

7

7

8

8 Lerdueskydning

8 Lerdueskydning

9

9

9

10

10

10

11 Lerdueskydning

11 Lerdueskydning

11

12

12

12 Lerdueskydning

13

13

13

14 Lerdueskydning

14

14

15

15 Lerdueskydning

15 Lerdueskydning

16

16

16

17

17

17

18 Lerdueskydning

18 Lerdueskydning

18

19

19

19 Lerdueskydning

20

20

20

21 Lerdueskydning

21

21

22

22 Lerdueskydning

22 Lerdueskydning

23

23

23

24

24

24

25 Lerdueskydning

25 Lerdueskydning

25

26

26

26 Lerdueskydning

27

27

27

28 Lerdueskydning

28

28

29

29 Lerdueskydning

29 Lerdueskydning

30

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.
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   Der er således flere store yngre
hjorte på 3-6 år på terrænet men
disse skånes til de bliver ”gamle
nok”.
Det er en kendt erfaring, at har man
mange store hjorte på sit terræn, skal
de største hjorte skydes inden eller i
brunsten, da mange ellers ville dø
efter brunsten. Dette skyldes formentlig, at de bliver meget stresset
og det er en meget stor belastning
at være meget aktiv 24 timer i døgnet samtidig med at de stort set ikke
tager føde til sig i en måned.
Skudt i oktober 2019, fra Frejlev, Lolland

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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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 2021 kan du indskyde som følger:

Onsdag d.7 april og Onsdag d.12 maj kl. 18.00 – 21.00
og Lørdag den 8 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 Onsdag 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.
Obligatorisk riffelskydeforløb se side 15
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Melding fra skydeudvalget.
Her når jagtnyt lander hos jer medlemmer er det lidt usikkert om vi får lukket
skydebanen op som vi plejer - og i hvilket omfang - i forhold til Corona ???
Se corona reglerne på www.jaegerforbundet.dk. Visse ting kan være svære at
styre på vores bane så derfor kan åbningen forsinkes men vi gør hvad vi kan.
Vi satser på den første søndag i April - Efter påsken - søndag d. 11 April kl.
9.00 med de restriktioner der måtte være.
Tanken er at udvide vores åbninger over året med en udvidelse af skyde tiderne
på onsdage fra Maj til og med September. Vi vil her holde åbent fra klokken
16.00 til 21.00 og det for at lokke især jagttegnelever og uøvede til de første
timer for at lette trykket på især jagtbanen. Det er lidt tidskrævende at undervise
og hvis man her skal have en god oplevelse skal der ikke være for meget stress
på. De faste gæster vil også blive glade for et bedre flow og vi kan også opfordre
til at alle bruger både sporting og trap banen så vente tiderne bliver så minimale
som muligt.
Søndage bliver nok stadig med samme tid fra 9.00 til 12.00 - Det siger miljøtilladelsen lige umiddelbart. Vi vil forsøge at
forlænge med en time
eller to - og ellers vil
det også være muligt at
booke hold til firma og
privat arrangementer
primært lørdage - men
ikke udelukket andre
dage. Der skal bestilles i
god tid.
Vores bane er nu “ lukket inde “ af en støjvold
som er meldt færdig her
til vores åbning. Et fantastisk velfungeret projekt der sikrer meget mindre støj
til gavn for alt det der er på den anden side hvor der også er tilført en ny vej via
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Klintevej ud til skydebanen.
Vi skal have pyntet lidt på den gamle lade der er blevet stående til opbevaring
m.m og håber via lidt hjælp via fonde og puljer at vi kan få plantet volden lidt til.
  Bag due og trap baner mangler at blive flyttet ud mod volden ca.  10 meter og
med nye anlagte huse. Vi forventer at det står klar til næste sæson 2022 - og så
håber vi på tålmodighed i forhold til at enkelte duer kan krydse hinanden til arbejdet er gjort færdigt. Og ellers vil alt fungere som det plejer - næsten.
Der kommer nok lidt nye ansigter ( dog allerede kendte ) - i kantinen og
blandt instruktører og hjælpere er der også tilmeldt nogle nye. Alle - tror jeg vil
bestræbe sig på at give både faste - samt gæster og nye kunder en god oplevelse.
Vi har jo også stadig ønsker som at lave et større og bedre klubhus med bedre
toilet - og bedre mødefaciliteter til kurser o.a . Ja - så sponsorer med fast skilt
er en stor hjælp hvert år. Der skal også bruges materiel til at passe de store nedfaldsområder som jo skal ryddes jævnligt så vi lever op til miljøhenvisninger og
krav i den forbindelse. Der er nok at se til !!!
Omkring udvidelse af vore bane - Ny sporting bane - Jordvold og ny vej har
der været et fantastisk samarbejde med :
Jægerforbundet : Hvor vi siger stor tak til Morten Thim og Jan Rygaard som har
støttet og tegnet fra første færd omkring alle de nye anlæg samt støjvolden.
RGS Nordic med Direktør Jens Arre Nohr - Formand Henrik og lille Keld fra
Dalmose som har kørt titusind vis af tons jord til en vold der er lavet på rekord
tid.
Duematic - og her især Søren som altid tager telefonen - har været en god samarbejdes partner omkring alle maskiner og anlæg.
Mange tak til Bent og Annette der takker af i kantinen efter mange år !!
----------------------------Det vigtigste er dog alle jer - vores trofaste flugtskytter - nye som gamle - uden
jer ingen bane. - Så kom bare og gi den gas hele 2021 - Fra det øjeblik Corona
og andet skidt bliver skudt i sænk. Vi er klar !!!
Fra hele skydeudvalget

Venligst

Per Pedersen.
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Tak til vores sponsorer !!!

Ny jordvold er gjort færdig - Og vi er klar til at lukke op når vi får muligheden. Der er hele tiden udfordringer så det er vigtigt at alle I gode
sponsorer er med.

Tusind tak for hjælpen i 2020 til :
PBR 2013 / Smede Jensen
Skælskør Vinhandel
Sørens Blikkenslager Forretning A/S
Dalmose Elservice

Baran Beklædning/ Jagtudstyr Flakkebjerg
Palle Maler Sørbymagle
B.E. Auto Oreby

Boeslunde Røgeri v Benno Hansen

THN Revision Alt i revision og rådgivning

Josk Aps Byggevirksomhed

Kenneths Autolak Aps Fuglebjerg

Ent. Michael Christensen Skælskør

Johnny B Hansen Alt i vvs Skælskør

HP. Christensen og sønner Slagelse

Glumsø Slagtehus

Brd.K Hansen A/S Skælskør

O.P Total alt i nedrivning

Slagelse Camping og Outdoor

MSV maskine
Skælskør

Gustav Kjerulff A/S Kia Slagelse
Lundemøllen Fuglebjerg
Dalmose Køreskole v/ Bent Nielsen

og

smedeværksted

MM Steel Sørbymagle
Mogens Nielsen Kreatur Slagteri

Vognmand Finn Levå

Herlufmagle og Torsbjergaard grønt
med Sjæl

Reklamecentret Slagelse

Eggelevlille. Skælskør Auto Elektro
Aps

Borreby Gods og Teater
Tømrer og Industrimontage Brd.
Bjørnsen Aps

Husk at støtte vores sponsorer . De støtter os.
Venligst skydeudvalget.
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Obligatorisk riffelskydeforløb.
Det skal man have inden man kan gå op til riffelprøven. Det tager ca. 2 timer og
koster 300 kr tilmelding til Ole Madsen på tlf 26494143 eller sms.
onsdag
14/4  18 - 21
onsdag
21/4  18 -21
onsdag
19/5  18 - 21
onsdag
09/6  18 - 21
onsdag
30/6 18 - 21
Vi har bedt om riffelprøve enten 24/4 eller 25/4  men ved endnu ikke om det
bliver der.
Se mere om prøven på Jægerforbundets hjemmeside www.jaegerforbundet.dk

Henrik Jensen VVS
Tjærebyvej 30, 4220 Korsør
tlf:(+45) 5838 0255
fax: (+45) 5838 1017
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