Marts 2022

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

Vildtparade foran Tårnborg kirke ved jagtgudstjenesten i 2021.

www.sydvestjagt.dk
Deadline for stof til næste blad er den 1 september 2022
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Bestyrelsen
Formand, Revhus, JKF		
Lene Jensen		
tlf. 40948886
					vandkaersvej@godmail.dk		
Kasserer				Jørgen Lang			tlf. 21708205
					jhlang@email.dk
Bestyrelsen				Carlo Olsen			tlf: 20341970
					skelvind01@gmail.com
Bestyrelsen				
Kim Nøhr Magnussen		
tlf. 20741478
					kimtmagnussen@gmail.com
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				Kenneth Jensen		
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 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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Formandens beretning
Lad mig begynde med at fortælle at det har været et godt år for
foreningen. Alt er gået stille og roligt, d. v.s. der har været et par
opgaver til mig ang. medlemmer som skulle løses. Det blev gjort
og nogle opgaver vedr. jægerrådet, som vi følger med i.
Og så har Kim Magnussen gjort klar til opstart af hundetræning med start år 2022, men han laver selv reklame for opstart og
tilmelding i bladet og i medierne.
Så har vi haft lodtrækning til alle jagterne. Dyrejagten i skoven og golfbanen er ikke gået
som vi håbede på. Der var bare ingen dyr til afskydning hverken i skoven eller på golfbanen, og så alligevel blev der en buk til ungjæger Jeppe på golfbanen men ellers ikke.
De to jagter i skoven blev afholdt med fuldt hus igen, så det går godt med dem og vi
havde nogle rigtige gode dage.
Men der var også 2 andejagter der skulle afholdes, men når der ingen ænder er blev de
ikke til noget.Vi har ellers været der ude flere gange om ugen og kigge men nej, desværre.
Så har vi haft generalforsamling i nov. 2021. Men vi savner lidt større fremmøde så
måske år 2022, så der er mulighed for at finde flere der godt kunne tænke sig at komme
med nye ideer og input.
  Og hvad der sker på skydebanen v/stigsnæs, jo, vi flytter og bygger nye skydehuse, men
det skriver udvalget selv om i bladet.
Og dem der var på valg ved generalforsamligen blev valgt igen. Med untagelse af Kim
Jensen han træk sig efter flere år i bestyrelsen Tak for samarbejdet, så Kim Magnussen
Hundudvalget kom i bestyrelsen i stedet og Kenneth fra Skælskør kom ind i stedet for
Kristian han er flyttet til Holbæk.
Jægeraften i oktober blev afholdt hos Jagtagenten i Slagelse.
Der var en del der kiggede forbi. Han havde lavet en konkurrence blandt de besøgende så
de fik noget med. En rigtig hyggelig aften
Så har vi igen i år afholdt biks og banko med rigtig stor opbakning som det plejer, rigtig
godt.
  Jagtgudtjenesten i Tårnborg kirke, var igen et tilløbs stykke med 25 personer til spisning
bagefter, rigtig godt.
I kirken var hornblæserne igen på plads, det lyder bare godt
  En stor tak til dem og præst Nina som lægger lokale til spisningen.
Så slutter jeg for denne gang, med håb om et godt år uden corona.
Med jægerhilsen
Lene Jensen ( formand)
P.S. Pas godt på jer selv og hinanden TAK
En stor tak til vore sponsore til bladet og  til de arrangemener vi laver.
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Hundetræning 2022
Opstart af hundetræning (Jagthunde) i Syd-Vestsjællands Jagtforening.
Medlemmer af Syd-Vestsjællands Jagtforening tilbydes hundetræning på klubbens arealer ved skydebanen Madevejen 75, Stigsnæs 4230 Skælskør på lørdage
kl. 11:15 med start lørdag d. 12 marts. Der er planlagt 8 træningsgange.
  Træningen vil have et jagtmæssigt fokus og der trænes efter Jægerforbundets
etisk regelsæt med positiv indlæring, motivation og forstærkning af ønsket adfærd
via ros. Hunden skal have grundfærdighederne på plads og træningen skal ses som
en fællestræning, hvor hundefører og hund kan komme og træne med andre hunde,
så der kan alt efter niveau og ønsker trænes forskellige øvelser. Der vil være uddannet jagthundeinstruktører til stede under træningen.
Der overordnede mål med træningen er sikre, at vi har nogle gode jagthunde med
på jagt. Mød op med din jagthund og bidrag med at få et godt hundefællesskab i
Syd-Vestsjællands Jagtforening.
Tilmelding foretages ved at møde op på træningspladsen når der trænes.
Pris 75 kr. pr gang.
For yderligere information kontakt træner :
Kim Nøhr Magnussen, tlf. 2074 1478 – kimtmagnussen@gmail.com
eller træner Jakob Egeskjold tlf. 2326 0060 – jakob@egeskjold.net  
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BEMÆRK! - BEMÆRK!
Det er sidste gang at Jagtnyt bladet fra Syd-Vestsjællands jagtforening
kommer i din postkasse. Fremover vil den kun ligge på vores hjemmeside www.sydvestjagt.dk.
Hjemmesiden er flyttet over under Jægerforbundet (men med samme
adresse www.sydvestjagt.dk.). D.v.s. at man tilgår den på samme
måde som idag.
Vi har indtil nu haft vores egen SMS sender men den forsvinder samtidigt med at hjemmesiden flyttes. Derfor er det MEGET vigtigt at du
går ind på den nye side og melder dig til nyhedsbreve fra foreningen så
vi kan gøre dig opmærksom på når der sker nyt, plus når bladet “Jagtnyt” ligger klar til læsning. Om du vil melde dig til kun som SMS
bruger (mobiltelefonnummer) eller du også melder dig til med E-mail
adresse har ingen betydning da alle modtager samme besked som vil
være link til nyheden på hjemmesiden.

MEN ! MEN!
Skulle der være nogen som gerne stadig vil have “Jagtnyt” bladet
i postkassen, kan de enten ringe til mig på tlf. 40 94 88 86 eller
skrive en mail til mig på vandkaersvej@godmail.dk og aftale det.
Hilsen
Formanden
Lene Jensen
tlf: 40 94 88 86
e-mail: vandkaersvej@godmail.dk
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April
Maj

Lerdueskydning

18

Lerdueskydning

31

Lerduebanen på Stigsnæs åbner søndag den 3 april. Der skydes fra
kl. 9.00 til 12.00 hver søndag undtaget påskesøndag og pinsesøndag frem til og med den 30 oktober.
Lerduebanen på Stigsnæs åbner onsdag denn 4 maj. Der skyder fra
kl. 16.00 til 21.00 hver onsdag frem til og med den 31 august.
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August

September
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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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På generalforsamlingen
blev der uddelt årsnåle
til:

Vagn Nielsen 60 år
Lene Jensen 50 år
Henrik Justesen 40 år.
Tillykke til Dem.

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 2022 kan du indskyde som følger:

Onsdag d.20 april klokken 18.00 til ??

Der kommer flere indskydningsdage men vi har endnu
ikke fået dem på plads. Så, gå ind på vores hjemmeside:
sydvestjagt.dk,
eller facebook side: Sydvestsjællands jagtforening
HUSK, der er kun ET lod pr. indskyder, uanset om man indskyder flere gange. Lodtrækningen om bukken finder sted umiddelbart efter den sidste skydningen og meldes ud på hjemmeside og
Facebook.
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.
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Nyt fra Lerduebanen på Stigsnæs.
  En ny sæson på skydebanen står for døren og vi lukker op med en officiel åbning
med vores Borgmester Knud Vincent -  samt flere vigtige personer der har betydet
meget i forhold til fremtidssikring - indretning og udvidelse af vores skydebane.
Støjsikring med den store jordvold sammen med RGS som også er repræsenteret.
Hen over de sidste par måneder har en lille gruppe fra bestyrelsen arbejdet rigtig

Der knokles på højtryk for at gøre skydebanen klar til åbningen den 3 april.
mange timer på at etablere de to sidste nye huse til bagduer og trapbane så den sidste fase af et stort projekt nu er på plads - ligesom den gamle lade har været under
lidt ombygning så den kan huse lerduer og materiel her i første omgang.
Villige bueskytter fra de lokale foreninger kan stadig henvende sig til ekstra indretning her og en evt. bane i arealer omkring laden.
Vi satser på at vi ser corona som overstået så vi igen kan mødes mange til en
masse hyggelige stunder på vores bane. Vi holder åbent som vanligt alle søndage i
April og frem til Oktober med som vi har udvidet med. Alle søndage fra kl 9.00 til
12.00. Alle onsdage fra maj til og med August fra kl. 16.00 til 21.00 . Håber på at
se en masse unge og nye jagttegnselever vi kan hjælpe til prøve m.m
Da vi har lidt ekstra søndage med lidt længere skyde tid vil disse blive annonceret
lidt tid inden. Vi har åbent for firma arrangementer o.a. hen over sæsonen så man
kan henvende sig til undertegnet og helst i god tid da vi også skal annoncere disse.
Husk at I år med er der lukket i Påsken og til Pinse de to søndage.
Kantinen vil blive passet igen af Lene og Anni og der vil være et stabilt hold af
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instruktører som vil hjælpe alle efter behov. Prisen på serier vil ikke stige en hel
masse da duerne er indkøbt til aftalt pris. Kun en lille justering her - hvor patroner
til gengæld er et åbent emne da vi ikke kan lave en fast aftale her. Vi vil finde og
tilbyde billigst muligt i forhold til leverandører.

Kom ud og vær med at åbne vores “nye skydebane“ sammen med vores Borgmester o.a søndag
den 3 April fra kl 9.00
Der vil være kaffe og brød ( Så længe lager haves ). Vi holder åbent til kl. 14.00.
Fra Skydeudvalget venligst
Per Pedersen.
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Jagtgudstjeneste i Tårnborg kirke 2021.
Igen i 2021 deltog foreningen i Jagtgudstjeneste i
Tårnborg Kirke. Der var faktisk mange 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 5. gang
vi arrangerede gudstjenesten sammen med Tårnborg
kirkes præst, Nina Dyrhoff Nyegaard, og Kirke Stillinge jagthornsblæsere. Efter guds-tjenesten stod den
på fællesspisning af vildtgryde i konfirmationsstuen i
præsteboligen. En rigtig hyggelig eftermiddag.

Henrik Jensen VVS
Tjærebyvej 30, 4220 Korsør
tlf:(+45) 5838 0255
fax: (+45) 5838 1017
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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
Vestsjællands Gas -Vvs og Blikkenslagerforretning Aps
Glumsø Slagtehus
O.P Total alt i nedrivning
MM Steel Sørbymagle
Mogens Nielsen Kreatur Slagteri Herlufmagle
Torsbjergaard - grønt med Sjæl-- Eggelevlille
Skælskør Auto Elektro
Trelleborg Grøn Service Slagelse.

Husk at støtte vores sponsorer . De støtter os.
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