September 2020

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

www.sydvestjagt.dk
Deadline for stof til næste blad er den 1 marts 2021
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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
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. Der er
p.t. 61 tilmeldte så vi mangler måske dig ?
www.sydvestjagt.dk
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Formanden har ordet.
Jeg vil denne gang starte med et andet oplæg. Vi startede ud i
foreningen, som vi plejede, MEN det blev stoppet af CORONAEN i marts måned så bestyrelsesmøderne blev aflyst, men
var der noget tog vi det over telefonen og skydebanen på Stigsnæs måtte også udskyde åbningen til senere. Max 50 personer,
hvor alle forbehold blev overholdt det var meget mærkeligt
og meget tid gik med, at overholde reglerne omkring det, men
det gik ok, så gik det nemmere da der blev åbnet op for 100
personer. Og der er stadig forbehold med sprit og hansker på banen.
Kim Magnussen er så småt begyndt med hvalpetræning d. 13-8-2020 med 7 hvalpe, så er
vi i gang.
Bukkemorgen d. 16-5-2020 blev aflyst, men vi håber at gøre det igen d. 16-5-2021.
Skovudvalget: Billeder fra bukkejagterne i skoven og på golfbanen er inde i bladet.
Og så er der vore arragementer i løbet af efteråret:
Jagtgudtjeneste i Tårnborg kirke har vi aflyst.
Biks og banko i Revhuset har vi aflyst.
Jægeraften i outdoor center på Karolinevej i Slagelse torsdag den 22 oktober kl.19 ( der er
masser af plads så covid-19 reglerne overholdes) hvor der er lodtrækning til de forskellige
jagter. Blanketterne er bagerst i bladet med tilmelding.
Generalforsamling den 19 november. Den er henlagt til Kulturhusets Cafe, Skolegade 1,
4220 Korsør, i stedet for Revhuset. Her er mere plads så vi kan overholde Coronareglerne.
Og så har vi både krager og råger til regulering fra 2021 på golfbanen, men rågerne skal
reguleres med luftbøsse cal. 5,5.
Men der bliver ingen regulering på ræv på golfbanen.
Og lad nu vær med at bruge tid på medier og tlf. og spørge HVORFOR.
Det er en afgørelse mellem Golfbanen og Kommunen, så der har jægerrådet ingen indflydelse omkring det. Jægerrådsformand Kim Jepsen har fået alle datoer på jagterne i
skoven, andejagterne og reguleringjagterne på Golfbanen af kommunen for år 2020-2021.
Han står også for lodtrækningerne på jægeraften til alle jagterne. Det gør vi ikke selv, da
misundelse er noget være noget fra andre foreninger i Slagelse Kommune.
P.S. Hvis I desværre ikke kan komme til jægeraften i Slagelse, er jeres chancer ikke spildt.
Istedet kan I sende blanketten til mig eller ringe og sige hvad i ønsker så sørger jeg for at
I deltager i lodtrækningen, eller giver en kammerat, der skal til jægeraften, sedlen med.
I kan også sende en SMS med navn og tlf.nr. og hvad i ønsker at deltage i. Er der nogen
af jer der skal ha´jubilæumsnål i år, så gi´et ring til mig. Har I andre ting på hjertet der har
interesse så giv et kald.
Støt nu op om det der sker i foreningen, gode ideer og frivillig hjælp er vi med på. Tak
for ordet.
Med jæger hilsen Lene Jensen (formand)
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Generalforsamling 19. november 2020, kl. 19.00
i Kulturhusets Cafe, Skolegade 1, 4220 Korsør

Generalforsamlingen er henlagt til Kulturhuset p.g.a. Corona reglerne,
da der er mere plads end i Revhuset.
Dagsorden
1
Valg af dirigent og stemmetællere.
2
Beretning fra formand
Lene Jensen
3
Beretning fra udvalg
		
Flugtskydning		
Per Pedersen
		
Strandjagt		
Kristian Larsen
		
Husudvalg		
Lene Jensen
Riffel
Ole Madsen
Hundetræning
Kim Magnussen
		
Vildtudvalg		
Gert Jensen
4
Regnskab.			
Jørgen Lang
5
Indkommende forslag.
6
Fastsættelse af kontingent for år 2022
7
Valg til bestyrelsen
				Kim Jensen, 			modtager genvalg
				Jørgen Lang, 			modtager genvalg
				Per Pedersen, 			modtager genvalg
				Carlo Olsen,			modtager genvalg
9
Valg af suppleanter
Kim Magnussen,
modtager genvalg
				Anders Nielsen,		modtager genvalg
10

Valg af revisorer

Danny Hedegaard Sørensen, modtager genvalg
Steen K. Madsen,
modtager genvalg

11
Valg af revisorer suppleanter
			
Finn Jensen , 			
modtager genvalg
				Jørgen Klode,			modtager genvalg
12 Eventuelt
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Så blev det dagen hvor vi fik startet op i foreningen med et hvalpemotivations hold. 8
hvalpe i alderen 9 uger til 9 måneder er der på holdet.
Det var en fin start, med skønt vejr og nogle ihærdige hundeejere som fik forskellige ting
at arbejde med og nogle trætte hunde med hjem, da der også var tid til legetime
Timen sluttede med hjemmebagt kage og kaffe som Charlotte havde lavet
Nu er vi i gang og 2 gang gik også rigtig godt man kunne allerede se en forskel fra sidst
både med at de mindste var vokset men ikke mindst at det de træner på hjælper.
Hilsen Kim Magnussen.

Henrik Jensen VVS
Tjærebyvej 30, 4220 Korsør
tlf:(+45) 5838 0255
fax: (+45) 5838 1017
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Bukkejagten i Korsør lystskov 2020.
Som den heldige vinder af jagtforeningens lodtrækning, om en jagt i Korsør lystskov, er her et lille resume.
Det var ikke fordi, at der var vildt mange bukke at vælge i mellem og jeg skulle
da også afsted 5 gange inden det blev lykkens gang. Og så alligevel…
…Denne lille buk, som ses på billederne var, hvad det blev til.
Jeg havde haft bukken i kikkerten ad flere omgange. Jeg havde bemærket, at den
gik dårligt, specielt når den skulle bevæge sin ned ad bakke. Den havde heller
ikke fået ”fejet” endnu og den så virkelig tynd ud. Det var en trist syn.
Jeg tænkte, at den nok havde været ude at ”lege” med en bil og havde taget for
stor skade til at den kunne få sig en værdig tilværelse.
Så jeg tog en beslutning om, at den skulle ikke lide mere end højst nødvendig.
Derfor valgte jeg, at skyde den.
Da jeg fik den vejet, ja så var der blot 9 kg dyr, så det var vist godt, at den kom
væk af dage.
En lidt trist historie, men med et godt reguleringsarbejde
Med venlig hilsen
Kim Jensen

Sidst i bukkejagten og stadig i bast.		

Stor blodudtrækninger på køllen.
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22 oktober
19 november

Jægeraften hos Outdoor Center, Karolinevej i Slagelse.		
Generalforsamling. Se mere på side 5.

11 april 2021
05 maj 2021
16 maj 2021

Opstart på lerduebanen. Der skydes fra 9.30 til 12.00.
Der skydes nu også om onsdagen fra 18.30 til 21.00.
Bukkemorgen på revet.

05 november og 3 december: Jagt i skoven. Se mere på side 15.

Syd-Vest Sjællands Jagtforening

September

2020

Februar

Marts

April

Maj

1

1

1 Skærtorsdag

1

2

2

2 Langfredag

2 Lerdueskydning

3

3

3

3

4

4

4 Påskedag

4

5

5

5 2. Påskedag

5 Lerdueskydning

6

6

6

6

7

7

7

7

8

8

8

8

9

9

9

9 Lerdueskydning

10

10

10

10

11

11

11 Lerdueskydning

11

12

12

12

12 Lerdueskydning

13

13

13

13

14

14

14

14

15

15

15

15

16

16

16

16 Bukkemorgen/
Lerdueskydning

17

17

17

17

18

18

18 Lerdueskydning

18

19

19

19

19 Lerdueskydning

20

20

20

20

21

21

21

21

22

22

22

22

23

23

23

23

24

24

24

24

25

25

25 Lerdueskydning

25

26

26

26

26 Lerdueskydning

27

27

27

27

28

28 Palmesøndag

28

28

29

29

29

30

30 Bededag

30 Lerdueskydning

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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Jægeraften torsdag den 22 oktober kl 19.00 hos
Slagelse Camping og Outdoor Center
Karolinevej 2C, 4200 Slagelse
Forretningen har som altid rigtige gode tilbud denne aften. Kom og gør
en god handel og få en sludder, både med personalet men også med
dine jagtkammerater og andre jægere som kommer denne aften.
Medbring dit trofæ af din forårs råbuk til bedømmelse. Der er præmie
til  størst, mindst og sjovest. Der vil også blive trukket lod om de forskellige jagter i Korsør skov og på Golfbanen, Det er de blanketter der
er bag i bladet. Husk at medbringe dem. Vi ses.

Cafeteria Storebælt, Storebæltsvej 50, 4220 Korsør, Tlf.: 58383857
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Bukke skudt i Korsør skov og på Korsør golfbane.
Dyrene er skudt efter lodtrækning blandt dem der indskød riffel på Magleø.

   Ole Madsen skød denne buk torsdag morgen i Korsør Lystskov med buen Den
gik et skridt da han lod pilen gå, så den er ramt lidt langt tilbage. Ringede til
Jørgen Lang der kom med hunden. Bukken var gået ca. 150 meter og lå forendt .
Tillykke med den .

  Efter 5 år på golfbanen med andre
Onsdag den 27 maj lykkedes det Kim
heldige jægere,blev det Mandag d. 18/5 Ahlstrøm, guidet af Gert Jensen, at
Gert Jensen tur. Stort tillykke
nedlægge denne flotte buk på Golfbanen. Tillykke med den.
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Status på skydebanen september 2020 !!
Corona - har udsat ting og sager mange steder og ligeledes måtte vi udskyde
åbningen af skydebanen med en længe ventet ny sportingbane.
Vi skulle have indviet med en stor officiel åbning med folk fra kommunen - fra
Jægerforbundet - Rgs. Nordic og flere som har været en del af det nye projekt !!
Vi måtte vente med at lukke op til først i juni hvor forsamlings reglerne så var på
plads. Og fra dag et kom der bare gang i den !!
Den nye sportingbane fik en super opstart - selv om der lige skulle passes ting til
-samtidig blev der skudt mere på jagtbanen - og selv trap banen er der run på - så
vi kan ikke få armene ned.

Der kommer mange nye der skal til haglprøver og i det hele taget vil prøve at
skyde og det har givet en udfordring i forhold til vente tid - specielt på jagtbanen  !!
Vi skal hjælpe alt det vi kan - og samtidig skal køen heller ikke blive for lang.
Det bliver der gjort noget ved - med udvidet skyde tider til næste år. Her vil vi
prøve at adskille netop nye og elever så de ikke stopper jagtbanen for meget.
Mere her om inden vi starter op næste år.
  Det sociale - ja hyggen under og efter skydning skal der holdes fast i  -    så lige
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meget hvem vi er - og hvor vi kommer fra så kan vi hygge omkring kantinen
med en øl eller vand om det så er ude eller inde - Det giver et godt  fællesskab -   
Vi lover at når vi starter den nye sæson op - så er vi klar til de udfordringer der
kommer og vi vil sætte fokus på at alle skal få en god oplevelse - minimere
ventetid og leve op til service omkring instruktion og hjælp til det der sker på
banen.

Vi er glade for den tilslutning der har været og vil bygge videre for en god bane
med den energi vi nu har !!  
Det store voldanlæg som er i gang vil også være med at skabe ro omkring støj og
tilgang til banen. Det hele bliver grønt og venligt og vi kan så begynde at bygge
videre på tankerne omkring bue bane - hundetræning m.m med en ny vej ind til
skydeområdet.
Tak til alle der har bakket op - Tak til instruktører og hjælpere - Vi giver den gas
sammen igen til næste år   - God jagt sæson !!!   
                                                              Venligst skydeudvalget  Per Pedersen  !!    
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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
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
MM Steel Sørbymagle
Mogens Nielsen Kreatur Slagteri Herlufmagle
Torsbjergaard - grønt med Sjæl
Eggelevlille
Skælskør Auto Elektro      
Husk at støtte vores sponsorer . De støtter os.
Venligst skydeudvalget.
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Tilmeldingsblanket til lodtrækningen om deltagelse i Jagt i
Korsør skov Torsdag den 5 november. Pris 220,00 kr.
Medl.nr: ___________________
Navn: _____________________________________________
Adresse: ___________________________________________
Tlf.: _______________________________________________
Tilmeldingsblanket til lodtrækningen om deltagelse i Jagt i
Korsør skov Torsdag den 3 december. Pris 220,00 kr.
Medl.nr: ___________________
Navn: _____________________________________________
Adresse: ___________________________________________
Tlf.: _______________________________________________
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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

Tilmeldingsblanket til lodtrækningen om Buejagt i Korsør skov (Kræver Buejagttegn).
Ønsker du det skudte dyr er prisen 30,00 kr. pr kg.
Medl.nr: ___________________
Navn: _____________________________________________
Adresse: ___________________________________________
Tlf.: _______________________________________________
Tilmeldingsblanket til lodtrækningen om deltagelse i Riffeljagt i Tårnborgparken på efterårsdyr.
Ønsker du det skudte dyr er prisen 30,00 kr. pr kg.
Medl.nr: ___________________
Navn: _____________________________________________
Adresse: ___________________________________________
Tlf.: _______________________________________________
Tilmeldingsblanket til lodtrækningen om deltagelse i Reguleringsjagt på krager Tårnborgparken.
Medl.nr: ___________________
Navn: _____________________________________________
Adresse: ___________________________________________
Tlf.: _______________________________________________
Tilmeldingsblanket til lodtrækningen om deltagelse i 2 andetræk i Korsør skov.
(Bliver placeret mellem jul og nytår)
Medl.nr: ___________________
Navn: _____________________________________________
Adresse: ___________________________________________
Tlf.: _______________________________________________
Nærmere besked pr. tlf. Hilsen Lene Jensen

GRATIS

GRATIS
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