Kalender
Aktivitet

Dato

Tid

Sted

Flugtskydning

Hver tirsdag

19.00

Skydebanen, Ejstrup

Arbejdsdag

16-09-18

09.00

Jagthytten Ndr.Nesgård

Lodtrækning

16-09-18

14.00

Jagthytten Ndr.Nesgård

07-10-18

08.30

Jagthytten Ndr.Nesgård

Fællesjagt (trampejagt) 21-10-18

08.30

Jagthytten Ndr.Nesgård

September

Foreningsbladet
Skovsgård Jagtforening

Oktober
Fællesjagt

November
Fællesjagt

03-11-18

08.30

Jagthytten Ndr.Nesgård

Fællesjagt

18-11-18

08.30

Jagthytten Ndr.Nesgård

08-12-18

08.30

Jagthytten Ndr.Nesgård

13-01-19

08.30

Jagthytten Ndr.Nesgård

December
Julejagt

Januar
Fællesjagt

Januar
2017

September 2018 www.skovsgaardjagtforening.dk
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Kære medlemmer…
Kære medlem
I år kan Skovsgård Jagtforening fejre 75 års jubilæum, hvilket vi fejrer med reception
og foreningsfest på Skovsgård Hotel lørdag den 8 september. Receptionen starter kl
11.00, hvor alle er velkomne. Der vil i løbet af dagen være nogle festlige indslag,
samt lidt godt til ganen. Hvis der er nogle som har pokaler eller andet spændende
som vedrører foreningen, må dette meget gerne medbringes, så alle kan se lidt historie om foreningen. Har du nogle effekter og ikke selv kan deltage, men gerne vil
fremvise det, må du meget gerne kontakte en fra bestyrelsen, så sørger vi selvfølgelig
for du får det igen efter festen. Se mere i indbydelsen inde i bladet.
Vi opfordrer alle til at møde op til en hyggelig dag med jagtkammeraterne, hvor der
vil blive rig mulighed for både at fortælle og høre nogle gode jagthistorier. Tag gerne
familien med.

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

Ellers er det også ved at være tid til at tage hul på jagtsæsonen, og mange er allerede
godt i gang. Vi afholder 6 jagter i løbet af sæsonen, som vi har gjort de sidste år, og
selvfølgelig også julejagten i december. Som noget nyt i år, vil der blive tilmelding
til alle jagter, tilmeldingen er af hensyn til planlægning og forplejning. Jagtudvalget
kan bedre planlægge jagten, hår vi ved hvor mange jægere og hvor mange hunde der
kommer. Vi håber tilmeldingskravet bliver taget godt i mod. Se mere inde i bladet.
I år vil der blive udloddet 10 riffellodder til foreningens revirer, efter samme system
som ved bukkejagten. Som noget nyt er der også riffellodder på de arealer der anvendes til fællesjagter, dog er lodderne lukket de dage der afholdes fællesjagter. Se mere
inde i bladet.
Også i år afholdte vi jagtfeltskydning for Danmarks Jægerforbund, hvor der deltog ca
220 skytter, dagen forløb planmæssigt og vejret var helt perfekt. Der skal lyde en
meget stor tak til alle hjælperne der gav en hånd med både på dagen, og i dagene op
til.
Husk at tilmeld jer foreningsfesten inden 25 august!

20 71 29 57
peterholm11.ph@gmail.com

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

Krage/skade konkurrence
Knæk og bræk

Husk at gemme ben fra nedlagte krager og skader,
og medbringe dem til foreningens generalforsamling, hvor de optælles, og der uddeles præmie til
den som medbringer flest ben.

Bestyrelsen
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Riffellodder
Riffellodder efterår 2018
Lodtrækning 16. september kl 14.00
Der vil i år blive solgt 10 riffellodder til efterårets jagt. Lodderne vil blive fordelt ved
lodtrækning blandt de fremmødte. Har du ikke mulighed for at møde op, kan du sende sms eller mail til Poul Hansen (30717181- poul.hansen@tdcadsl.dk). Overskydende lodder bliver fordelt blandt de der har tilmeldt sig og ikke mødt op.

Fællesjagt 8-10-17

Prisen på riffellodder er 1200,- pr. lod. Prisen er incl 1 stk råvildt. Hvis der skydes dåvildt koster det 500,- ekstra og kronvildt 1000,- ekstra.
Jagten vil ligesom bukkejagten blive afviklet i en turnusordning mellem de 10 jægere
der får jagten. Der vil være mulighed for at nedlægge 2 stykker klovbærende vildt på
alle 10 lodder, dog kun 1 stykke vildt pr. jæger. Når der bliver skudt vildt på et af
revirerne, falder den pågældende jæger ud af ordningen, og reviret fortsætter i turnus,
indtil der er nedlagt 2 stykker vildt på stykket.

Riffellodderne er lukkede på dage med fællesjagt i foreningen. Dette gælder alle lodder.

Richard i mosen

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

Aspirantskydning marts 2018
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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.
3

Udvalg

Bukkejagt 2018
Bukkejagten 2018 i Skovsgård Jagtforening, blev fordelt på 10 lodder. Der blev nedlagt 5 bukke under bukkejagten.
Christian Korsbæk

Riffeludvalg:
Kontakt:

Søren Røge

Jann Hornum

Skydeleder

30 11 72 13

Palle Andersen

Instruktør

23 27 50 46

Henrik Hornum

Instruktør

40 82 02 42

Egon Østergård

20 24 65 61

Flugtskydningsudvalg:
Kontakt:

Poul Hansen

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

Lilian Hansen

22 33 12 18

Henning Bach Nielsen

Afløser

24 25 47 64

Peter Holm

Instruktør

20 71 29 57

Hundeudvalg:
Kontakt:

Jann Hornum

30 11 72 13

Lars Ejnar Larsen

Instruktør

20 60 27 92

Fritz Hansen

Instruktør

20 71 63 51

Vildtplejeudvalg:
Kontakt:

Torben Iversen

Richard Andersen

22 16 79 26

Aske Andersen

20 49 42 68

Erik Tornøe

23 44 63 98

Bjarne Røge Jensen

22 33 12 18

Henning Bach Nielsen

24 25 47 64

Bladudvalg:
Kontakt:

Poul Hansen

30 71 71 81

Kenny Christensen

Webmaster

21 65 25 65

Jagtudvalg:
Kontakt:

Peter Holm

20 71 29 57

Jann Hornum

30 11 72 13

Stort tillykke med de flotte bukke.
4
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Trækjagt
Alle medlemmer i Skovsgaard Jagtforening har fri trækjagt på stort set alle foreningens arealer, dog kun til skovbryn, og ikke på jagten ved Bejstrup.
.
Trækjagten gælder følgende vildtarter:







Ænder
Gæs
Duer
Krager
Skader
Ræv

HUSK ÅBEN HUS

Ved trækjagt opfordrer vi til at tage hensyn til datoerne for fællesjagterne.

DEN 24 AUGUST KL 9 TIL 18
OG DEN 25 AUGUST KL 9 TIL 17

Kort over foreningens arealer kan udskrives fra foreningens hjemmeside, eller rekvireres ved at kontakte foreningens bestyrelse. Vi opfordrer til at deltage i fremvisningen af arealerne den 29. august (se side 9).
Trækjagten gælder kun for foreningens medlemmer, der må ikke tages gæster med.
Der må ikke drives jagt på andet vildt, end det ovenfor anførte.
Hunde skal så vidt muligt føres i snor til og fra reviret.

61
73

Tilmeld nyhedsbrevet på www.kragsfiskeriartikler.dk
12
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Fællesjagter
NYT !!

TILMELDING TIL ALLE JAGTER

Af hensyn til planlægning og morgenbrød, kræves der som noget nyt tilmelding
til alle jagter. Tilmelding til Peter Holm på tlf 21 71 29 57, gerne SMS., senest 2
dage inden jagten, dog senest 3 december til julejagten.

Til alle årets fællesjagter mødes vi i foreningens jagthytte, beliggende bag
ejendommen:
Nedre Nesgård , Nesgårdsvej 39, Ø. Svenstrup, 9460 Brovst
Jagterne afholdes følgende tider:
Søndag den 7. oktober. Der serveres grillepølser til frokost
Første jagt er gratis for nyjægere, både medlemmer og ikke medlemmer

Jagttegnsaspiranter ?
Niels Peter Myrup og Henrik Knudsen fra foreningen, havde i maj måned, børn fra
områdets børnehaver med på rågeregulering,. De sluttede dagen af med at tilberede
og spise de nedlagte råger, hvilket var til stor fornøjelse for alle parter. Stor tak til

Søndag den 21. oktober, trampejagt
Lørdag den 3. november
Søndag den 18. november
Lørdag den 8. december Julejagt med gule ærter.
Tilmelding senest d. 3 december
Søndag den 13. januar
Vi mødes til alle jagter kl. 8.30, hvor der serveres gratis rundstykker og dram.

Parole kl. 9.00
Husk at medbringe jagttegn, samt kaffe og madpakke til frokost, øl og vand kan
købes af foreningen.
Priser på jagter:
Første jagt, 130,- inkl.. Pølser
Julejagt, 175,- inkl.. Guleærter og en øl.
Øvrige jagter 100,Som medlem kan du invitere gæst med på jagterne, pris for gæsten er
jagtens normalpris, plus et tillæg på 50,-
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Arbejdsdag

Flugtskydning

SJF inviterer i efteråret til arbejdsdag

Vi afholder flugtskydning 4 tirsdage i september.

Vi mødes i Jagthytten på Ndr. Nesgård
Søndag den 16. september kl. 9.00
På dagen skal vi have gjort vores jagtrevirer klar til den kommende sæson. Der skal
blandt andet slås driverspor på nogle af revirerne. Eftersyn og eventuelle reparationer
af gangbroer, samt andre småopgaver.
Medbring derfor gerne værktøj, buskrydder, helst buskrydder med kniv m.m.
Vi håber at nogle af foreningens medlemmer kan afse lidt tid til at hjælpe når vi afholder arbejdsdagen. Det er en stor opgave
hvis udvalgene står alene med det praktiske
arbejde.
Mød op til en hyggelig dag med dine
jagtkammerater. Foreningen serverer pølser
og øl/vand til frokost.

I september er vi tilbage på skydebanen i Ejstrup
Adressen er: Sandmosevej 514, Ejstrup. 9460 Brovst

Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag

den 4. september
den 11. september
den 18. september
den 25. september

Alle dage starter skydningen kl. 19.00.
Til skydningerne vil grillen være tændt. Der kan
købes pølser, samt øl og vand.

Lej skydevognen

Vel mødt
Bestyrelsen

Traileren med kastemaskinen kan lejes, med eller uden instruktør. Alle medlemmer
kan leje kastemaskinen, der kan også arrangeres andre skydninger så som privat-,
firmaskydning eller polterabend.
Er det uden instruktør kræves der jagttegn af alle skytter som er med.

Dueregurering
Se priser på hjemmesiden.
Der vil i år være mulighed for at komme på dueregulering
Reguleringstilladelse skal medbringes, kontakt Peter Holm for mere info, kort mv.
Peter Holm
Tlf: 29 71 29 57
Mail: peterholm11.ph@gmail.com
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Henvendelse til:
Poul Hansen
Tlf: 30 71 71 81
Mail: poul.hansen@tdcadsl.dk
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Jubilæumsfest

Fremvisning

75 Års Jubilæum

Foreningen afholder fremvisning af vores arealer.
Onsdag den 29. august kl. 19.00. Vi mødes ved jagthytten på Nedre Nesgård.
Se kort over foreningens arealer på hjemmesiden under fanen ”jagt”

I anledning af Skovsgård Jagtforenings 75 års jubilæum
Afholder foreningen reception og foreningsfest
på Skovsgård Hotel
Lørdag den 8. september 2018
Der afholdes reception fra kl. 11.00 til 15.00, hvor der serveres lidt godt til ganen, og der vil blive mulighed for at se og høre
lidt om foreningens mange aktiviteter gennem de mange år.
Receptionen er gratis og kræver ingen tilmelding
Alle er velkomne til receptionen.
Hvis nogen har pokaler, trofæer eller andet, som vedrører foreningen, er de meget velkomne til at tage det med til fremvisning og evt. fortælle
historien. Der vil blandt andet være opstillet skydesimulator,
samt underholdning med jagthornsblæsning.
Kl. 18.30 afholdes der jubilæumsfest for foreningens
medlemmer med familie, hvor der serveres middag
i hotellets restaurant.
Pris pr. person 200,- (børn under 12 år, 125,-) excl. drikkevarer
Tilmelding nødvendig til foreningsfesten senest 25-8
på mail: foreningsfest@gmail.com
Betaling senest 25-8
til konto: 9070 1622082108 eller MobilPay 51 16 69 65
(skriv fest og navn i tekstfelt)
tilmelding er bindende ved betaling
Vi håber at se mange af vores medlemmer, samarbejdspartnere
og andre interesserede på dagen.

Vi aftaler på dagen, hvilke arealer der fremvises.

Rævejagt
Vi opfordrer alle medlemmer til at gøre en ekstra indsats
for at holde rævebestanden nede. Det gælder også på
foreningens egne arealer, hvor det som en del af den frie
trækjagt også er tilladt at skyde ræve.
Se mere om reglerne for trækjagt på side 12.

Billeder fra foreningens vildtkamera

Bestyrelsen
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