Kalender
Aktivitet

Foreningsbladet

Dato

Tid

Sted

26-02-18

19.30

Jagthytten Ndr.Nesgård

Hundetræning

11-03-18

10.00

Skydebanen, Ejstrup

Hundetræning

18-03-18

10.00

Skydebanen, Ejstrup

Hundetræning

25-03-18

10.00

Skydebanen, Ejstrup

Hundetræning

28-03-18

18.30

Skydebanen, Ejstrup

Februar
Generalforsamling

Skovsgård Jagtforening

Marts

Husk indberetning af vildtudbytte!

April
Flugtskydning

03-04-18

19.00

Skydebanen, Ejstrup

Hundetræning

04-04-18

19.00

Skydebanen, Ejstrup

Flugtskydning

10-04-18

19.00

Skydebanen, Ejstrup

Hundetræning

11-04-18

19.00

Skydebanen, Ejstrup

Flugtskydning

17-04-18

19.00

Skydebanen, Ejstrup

Hundetræning

18-04-18

19.00

Skydebanen, Ejstrup

Riffelskydning

21-04-18

10

Nr.Miler

Flugtskydning

24-04-18

19.00

Skydebanen, Ejstrup

Hundetræning

25-04-18

19.00

Skydebanen, Ejstrup

Riffelskydning

28-04-18

10.00

Nr. Miler

NB. Hundetræning kan enkelte aftener foregå andre steder, hvilket aftales fra gang til gang
Husk indberetning af krage– og skaderegulering!

Julejagt 2014

Parade 13-10-2012
16

20-11-2017

Februar 2018 www.skovsgaardjagtforening.dk

Kære medlemmer…
Vi ønsker alle vores medlemmer og deres familier et godt nytår!

Skovsgård Jagtforening
Formand:

Peter Holm
Canada 11
9460 Brovst

Næstformand

Poul Hansen
Sandgade 6
Skovsgård
9460 Brovst

Kasserer:
Sekretær:

Kenny Christensen
Olaf Ryes vej 4
Skovsgård
9460 Brovst

Endnu en jagtsæson er nu gået på hæld, og vi begynder allerede nu at glæde os til
næste sæson starter, med nye spændende oplevelser og masser af aktiviteter.
Det har været en spændende sæson, med flot tilslutning til foreningens aktiviteter, vi
kan som forening være meget stolte af den tilslutning og opbakning der er til vores
tiltag og arrangementer.
2018 bliver også et spændende år, hvor foreningen har 75 års jubilæum.
I den forbindelse søger vi gammelt materiale, som billeder, avisudklip og lignende.
Så har du noget liggende, eller ved hvor der er noget der evt. kunne være interessant
at vise frem til arrangementet, vil vi meget gerne låne det.
Også hvis nogen har gode historier om foreningen og fra foreningens aktiviteter, vil
vi meget gerne høre om det.
Vi ser frem til at se vores medlemmer og mange andre interesserede til vores jubilæumsarrangement på Skovsgård Hotel i september 2018. Der følger mere information
på generalforsamlingen og i næste foreningsblad

Næste aktivitet i foreningen er generalforsamling, hvor foreningen byder på en hyggelig aften, hvor du kan høre mere om hvad der er sket i foreningen det forgangene
år, og om hvad der kommer til af ske hen over det næste år. Foreningen byder på øl
og vand, samt kaffe og brød efter generalforsamlingen.

Til slut vil vi sige tak til alle som har deltaget i vores arrangementer, lige fra riffelskydning til hundetræning. Særligt skal der lyde en stor tak til medlemmerne af de
forskellige udvalg, og til de mange hjælpere ved afholdelsen af jagtfeltskydningen.
Uden jer var der ingen forening!

30 71 71 81
poul.hansen@tdcadsl.dk

21 65 25 65

kc.privatmail@gmail.com

Jann Hornum
Vestergade 24
9690 Fjerritslev

30 11 72 13
jannhornum@gmail.com

Torben Iversen
Attrupvej 31
Attrup
9460 Brovst

25 60 05 21
tassobandit@hotmail.com

Suppleanter:

Bjarne Røge Jensen
Aske Andersen

Revisorer:

Per Jørgensen
Henrik Knudsen

Suppleant:

Niels Peter Myrup

Generalforsamling afholdes i Jagthytten v/Ndr. Nesgård
Mandag den 26. februar, kl. 19.30
Dagsorden medfølger bladet

20 71 29 57
peterholm11.ph@gmail.com

Med håbet om endnu et godt år i Skovsgård Jagtforening!
Knæk og bræk
Bestyrelsen

5-11-2017
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Hundetræning
Hundetræning starter i år søndag den 11. marts kl. 10.00 på flugtskydebanen ved
Ejstrup strand, Sandmosevej 514, Ejstrup. 9460 Brovst.
Alle jagthunderacer kan deltage, dog ingen krav til at de bruges til jagt.
Vi træner 13 gange i alt. De første tre gange er om søndagen kl. 10.00 og derefter
første onsdag kl 18.30 og der efter kl. 19.00.

Vigtigt vedr. foreningsbladet
Vi har på generalforsamlingen, i samråd med foreningens medlemmer, besluttet at
foreningsbladet fra januar 2018, ikke længere vil blive sendt med posten.
Bladet vil fra januar 2018 kun blive sendt til foreningens medlemmer på mail, det er
derfor meget vigtigt vi får opdaterede mailadresser på alle medlemmer.
ALLE medlemmer bedes derfor sende en mail til, post.sjf@gmail.com, mærket ”blad
og dit navn” i emnefeltet.

Prisen for kurset er 500 kr.
Husk at medbringe lovpligtig hundeforsikring og vaccinationsattest.
Med venlig hilsen
Hundeudvalget

Hvis vi ikke har modtaget din mailadresse inden januar 2018, kan bladet læses eller
downloades på foreningens hjemmeside.
Har du ikke mulig for at se eller modtage bladet elektronisk, kontakt
Kenny Christensen, kontaktoplysninger bagerst i bladet.

Bladet udkommer fremover kun på mail !

Spørgsmål og tilmelding til:
Peter Holm
Tlf.: 20 71 29 57

Samlet program
Søndag
Søndag
Søndag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag

11. marts
18. marts
25. marts
28. marts
4. april
11. april
18. april
25. april
2. maj
9. maj
16. maj
23. maj
30. maj

10.00
10.00
10.00
18.30
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

3. juni

09.00

Afslutning
Søndag

SMS-Service
Tilmeld SMS service, og modtag informationer og påmindelser om diverse aktiviteter i foreningen.
Servicen er helt gratis

For at tilmelde sig skal man blot sende en sms til 20 71 29 57
(Peter Holm) med teksten: ”Info-SJF dit navn”
Du vil herefter modtage aktuelle nyheder fra foreningen.

De bedste hunde kan deltage i Rold Skov Match, yderligere information gives på
kurset.
Hundeudvalget
14
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Riffelskydning
Der skydes på riffelbanen Nr. Miler ved Fjerritslev. Udnyt muligheden for at indskyde og træne til den kommende sæson. Vores instruktører vil hjælpe og give gode råd.
Husk at riffelskydning er for alle, så tag gerne jagtkammeraten med.

Udvalg
Riffeludvalg:
Kontakt:

Har du spørgsmål, så kontakt riffeludvalget (se side 9)

Skydeleder

30 11 72 13

Palle Andersen

Instruktør

23 27 50 46

Henrik Hornum

Instruktør

40 82 02 42

Egon Østergård

Program
Lørdag
Lørdag
Fredag
Lørdag

Jann Hornum

20 24 65 61

Flugtskydningsudvalg:

21. april
28. april
04. maj
12. maj

10.00-16.00
10.00-16.00
14.00-20.00
10.00-16.00

Kontakt:

Riffeludvalget

Aspirantskydning på riffelbanen

Poul Hansen

Skydeleder

30 71 71 81

Kenny Christensen

Instruktør

21 65 25 65

Torben Iversen

Instruktør

25 60 05 21

Richard Andersen

Instruktør

22 16 79 26

Ole Hansen

22 20 36 38

Egon Østergaard

20 24 65 61

Bjarne Røge Jensen

22 33 12 18

Henning Bach Nielsen

24 25 47 64

Hundeudvalg:
Kontakt:

Peter Holm

Instruktør

John Kristensen

20 71 29 57

25 21 72 01

Lars Ejnar Larsen

Instruktør

20 60 27 92

Per Jørgensen

50 42 10 74

Poul Arne Svanborg

22 35 66 05

Rasmus Bach Nielsen

23 98 85 12

Erik Tornøe

23 44 63 98

Bjarne Røge Jensen

22 33 12 18

Jeppe Bach Nielsen

22 93 01 26

Peter H. Nielsen

40 46 19 45

Poul Hansen

30 71 71 81

Vildtplejeudvalg:
Kontakt:

Bladudvalg:
Kontakt:

Kenny Christensen

Webmaster

21 65 25 65

Torben Iversen

25 60 05 21

Peter Holm

20 71 29 57

Jann Hornum

30 11 72 13

Jagtudvalg:
Kontakt:
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Ræveregulering
Vi opfordrer til at benytte foreningens opstillede skydestiger til ræveregulering i februar, det er ifølge jagtloven tilladt at regulere ræv i perioden 1. - 29 februar.
Der er på foreningens arealer opstillet
et antal skydestiger, for udlevering af kort, send en mail til:
poul.hansen@tcdadsl.dk

Lej skydevognen
Skydetraileren, som indeholder 2 nikkedukkekastere samt 1 kaninkaster, kan lejes
med eller uden instruktør. Der kan også arrangeres andre skydninger som privat-,
firmaskydning eller polterabend.
Lerduer og patroner kan købes af foreningen.
Priser:
Leje af traileren for en hel dag:
For medlemmer: 500 kr.
For ikke medlemmer: 700 kr.
Patroner: 35 kr. pr. kasse (25 skud)
Lerduer: 150 kr. pr. kasse (200 duer)
Kaninduer: 180 kr. pr. kasse (160 kaninduer)
Er det uden instruktør kræves der jagttegn af alle skytter som er med.
Henvendelse til Kenny Christensen på tlf. 2165 2565 for nærmere info.

2017/18
Indberetning af vildtudbytte
Vigtigt! Husk der er nye r egler for indber etning af vildt.
Det er nu et krav at indberette, hvad enten du har nedlagt vildt eller ej, ellers er det
ikke muligt at generhverve jagttegn for den kommende sæson.
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Krage/Skade konkurrence
Husk at der traditionen tro, på Skovsgård Jagtforenings generalforsamling d. 26. februar, er optælling og afgørelse af krage/skade konkurrencen. Alle medlemmer opfordres til at medbringe ben fra deres nedlagte krager og skader fra
denne jagtsæson.

Jægerrådet Jammerbugt
Jægerrådet Jammerbugt er en sammenslutning af alle jagtforeninger i Jammerbugt.
Vi er et bindeled mellem jægerne og kredsbestyrelsen i Danmarks jægerforbund. Der
er 18 jagtforeninger i vores kommune og et af formålene med jægerrådet er
at Fremme et godt kammeratskab mellem medlemmerne i kommunen. I Jægerrådet
arrangeres aktiviteter som foredrag, ture og lignende. Arrangementerne er for alle
interesserede.

Der uddeles en flot præmie til den, der medbringer fleste ben.
Kommende arrangementer.

Første rådyr og første sneppe

Den 15. marts, inviter er Jammerbugt Jægerråd til et spændende og lærerigt arrangement, hvor vi får besøg af konsulent Peter Smærup fra Danmarks Jægerforbund, der
vil komme med et spændende indlæg om lokkejagt på ræv -en gammel jagtform i nye
klæder. Peter Smærup er også villig til en generel snak omkring rævejagt.
Vi får også besøg af et par erfarne schweisshundefolk, nemlig Søren Kibsgaard og
Jan Nezda, der vil fortælle om schweisshundearbejdet generelt – udkald til eftersøgninger relateret til jagt, trafik og tog. Søren og Jan vil også komme med velmente
forslag og råd til hvordan det gode samarbejde, der allerede er mellem schweisshundeførerne og jægerne, kan optimeres.
Der vil i forbindelse med mødet blive serveret kaffe/te og rullepølsemadder.
Mød op og få ny inspiration og viden til gavn for både dig og vildtet. – Vil glæder os
til at se dig!
Arrangementet afholdes kl. 19:00 i Sports- og Kulturcenteret, Damengvej 2, 9460
Brovst. Pris 60 kr./person. Ingen tilmelding nødvendig.

Den 18. April vil der vær e en tur til Ingstr up sø hvor Kur t Thomsen vil vise os
rundt i området omkring søen og fortælle om hans projekt og om biotopforbedringer
på hans arealer. bla. faunastriber som forbedrer biodiversiteten og pasning af disse.
Der vil komme nærmere information om turen senere. Følg med på vores hjemmeside og på Facebook.
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2017/18

Flugtskydning
2017/18
Forårets flugtskydning starter i år tirsdag d. 3. april kl. 19.00
Der er flugtskydning hver tirsdag kl. 19.00, i april, maj og juni måned.
Der vil blive afviklet jagtskydning, skeetskydning og forskellige former for skydninger fra foreningens skydevogn, som evt. kan kombineres med kaninkasteren.
Alle maskiner vil være at finde på banen hver tirsdag.
Til alle skydninger er der uddannede instruktører på banen, så mød op og få finpudset skydefærdighederne.
Skydningerne foregår på foreningens bane, Sandmosevej 514, Ejstrup. 9460 Brovst
Der kan dog arrangeres skydninger på andre tidspunkter, kontakt da
Kenny Christensen.
Har du spørgsmål, så kontakt Kenny Christensen på tlf. 2165 2565
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