Kalender
Aktivitet

Dato

Tid

Sted

April
Hundetræning

Hver onsdag 19.00

Skydebanen, Ejstrup

Flugtskydning

Hver tirsdag

Skydebanen, Ejstrup

Riffelskydning

Lør. 21-04-18 10.00-16.00

Nr. Miler

Infomøde Rågereg.

Lør. 21-04-18 14.00

Nr. Miler

Riffelskydning

Lør. 28-04-18 10.00-16.00

Nr.Miler

Arbejdsdag

Søn. 29-04-18 9.30

Jagthytten Ndr.Nesgård

Lodtrækning

Søn. 29-04-18 14.00

Jagthytten Ndr.Nesgård

Flugtskydning

Hver tirsdag

Skydebanen, Ejstrup

Hundetræning

Hver onsdag 19.00

Se hjemmesiden

Riffelskydning

Fre. 04-05-18 14.00-20.00

Nr. Miler

Riffelskydning

Lør. 12-05-18 10.00-16.00

Nr. Miler

Bukketræf

Ons. 16-05-18 08.00

Jagthytten Ndr.Nesgård

Flugtskydning

Hver tirsdag

Skydebanen, Ejstrup

Afsl. Hundetræning

Søn. 03-06-18 09.00

Jagthytten Ndr. Nesgård

Jagtfeltskydning

Lør. 16-06-18 Info følger

Tranum Skydeterræn

19.00

Foreningsbladet
Skovsgård Jagtforening

Maj
19.00

Juni
19.00

April 2018
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Kære medlemmer…

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

Kære medlem
Vi starter nu op på en ny og spændende sæson, med masser af aktiviteter i foreningen, hvor nogle allerede er gået i gang. Både hundetræning og flugtskydning er allerede startet op, så mød endelig op og få nogle hyggelige og lærerige stunder med
dine jagtkammerater. Også den næste generation af jægere er kommet godt fra start,
og har været på skydebanen, hvor de er blevet instrueret i både sikkerhed og skydeteknikker, så de er godt rustet til både jagtprøve og til haglskydeprøven.
2017 rundede vi af med generalforsamling, hvor der var et flot fremmøde. Der var
genvalg til alle i bestyrelsen, og de enkelte udvalg fortsætter også næsten uden ændringer. Det er skønt vi har så mange aktive medlemmer, der ikke er bange for at
give en hånd med hvor det er nødvendigt. Fiduspokalen gik i år til Egon Østergaard,
Egon er meget aktiv i foreningen, og er at finde til stort set alle vores aktiviteter, tillykke til Egon, og en stor tak fra foreningen for din venlighed og tjenstvillighed.
I 2018 har Skovsgård Jagtforening 75 års jubilæum. For at fejre jubilæet, afholdes
der reception og fest på Skovsgård Hotel, den 8. september. Receptionen vil blive
afholdt om eftermiddagen, hvor der vil være forskellige aktiviteter for hele familien,
og om aftenen vil der blive afholdt en jubilæumsfest med spisning. Bestyrelsen og
aktivitetsudvalget, er i fuld gang med at planlægge den store dag, og der vil komme
mere information senere. Men sæt allerede nu, kryds i kalenderen den 8. september.
Den 16. maj afholdes der sædvanen tro bukketræf i jagthytten, så mød gerne op til en
kop kaffe, både med og uden buk, det er altid en hyggelig formiddag, hvor der udveksles gode historier og oplevelser.
Der vil også i år være mulighed for at købe et bukkelod til foreningens bukkejagt. I
år er der 9 bukkelodder, og der er mulighed for at nedlægge 2 bukke på hvert lod,
dog stadig 1 buk pr. jæger, læs mere om bukkejagten inde i bladet.
Også i år afholder vi Danmarks største jagtfeltskydning, som i år er den 16. juni, og
som vi plejer, vil vi meget gerne have en masse hjælp til arrangementet, så har du tid
og lyst til at hjælpe, tilmeld dig gerne allerede nu til Peter Holm. Vi skal bruge ca. 30
hjælpere på dagen, og dagene op til, og der er masser at tage fat på.
Vi håber at se dig til vores mange aktiviteter og arrangementer

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

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

Knæk og bræk
Bestyrelsen

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.
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Hundetræning

Sæsonen 2017/18

Hundetræning er startet op for denne sæson, men der er stadig plads til flere deltagere
Prisen for kurset er 500 kr.
Se flere informationer om hundetræning generelt, samt mødested for de enkelte træningsdage på hjemmesiden.
Husk at medbringe lovpligtig hundeforsikring og vaccinationsattest.
Forårets program:
Dag

Dato

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

Afslutning
Søndag
3. juni

Tidspunkt
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

09.00

De bedste hunde kan deltage i Rold Skov Match, yderligere information gives på
kurset.
Hundeudvalget
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Flugtskydning

Udvalg
Riffeludvalg:

Flugtskydning hver tirsdag i april, maj og juni kl. 19.00.
Første skydning er den 3. april kl. 19.00

Kontakt:

Jann Hornum

Skydeleder

30 11 72 13

Palle Andersen

Instruktør

23 27 50 46

Adressen er: Sandmosevej 514, Ejstrup. 9460 Brovst

Henrik Hornum

Instruktør

40 82 02 42

Der vil være mulighed for at skyde skeet og jagtskydning.

Egon Østergård

Foreningens topmoderne skydetrailer, med tilhørende kaninkaster vil også være at
finde på banen til alle skydninger

20 24 65 61

Flugtskydningsudvalg:
Kontakt:

Poul Hansen

Skydeleder

30 71 71 81

Kenny Christensen

Instruktør

21 65 25 65

Vi opfordrer alle nye, såvel gamle medlemmer til at benytte foreningens nye skydeanlæg. Det giver god træning, og der er altid god stemning i klubhuset.

Torben Iversen

Instruktør

25 60 05 21

Richard Andersen

Instruktør

22 16 79 26

Der kan dog også arrangeres skydninger på andre tidspunkter.

Ole Hansen

22 20 36 38

Har du spørgsmål, så kontakt
Poul Hansen på tlf. 30 71 71 81

Egon Østergaard

20 24 65 61

Bjarne Røge Jensen

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:

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

Poul Hansen

30 71 71 81

Bladudvalg:
Kontakt:

Kenny Christensen

Webmaster

21 65 25 65

Jagtudvalg:
Kontakt:
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Peter Holm

20 71 29 57

Jann Hornum

30 11 72 13
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Bukketræf
Traditionen tro afholdes der på præmieremorgenen bukketræf i jagthytten.
Vi håber selvfølgelig at kunne præsentere en buk eller to på paraden.
Vi mødes den 16. maj kl. 8.00
Nesgårdsvej 39
9460 Brovst

Der vil blive serveret kaffe og rundstykker. Pris 30,Vel mødt
Jagtudvalget

Erik Tornøe 16. maj 2017

Aktivitetsudvalg
Aktivitetsudvalget består af, Søren Christensen, Henning Bach Nielsen og
Erik Tornøe.
Har du en god ide til en aktivitet, kontakt en af foreningens bestyrelsesmedlemmer.
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Ræveregulering
Vi har det seneste års tid observeret en stor tilvækst i rævebestanden på foreningens
jagtarealer. Det har resulteret i langt færre fasaner på efterårets fællesjagter og vi
ønsker derfor at regulere bestanden.
Da vi udsætter en del fasaner, er det nødvendigt med en aktiv indsats i rævereguleringen, hvis vi skal have glæde af disse fasaner på efterårets fællesjagter.

Jagtfeltskydning
Jagtfeltskydning lørdag den 16. juni 2018
Igen i år afvikler Skovsgaard Jagtforening jagtfeltskydning for Danmarks Jægerforbund, det sker i år lørdag den 16. juni, hvor der også i år vi være mulighed for bjørneprøve.
Banerne består i år af 10 standpladser, og vi forventer igen et deltagerantal på ca. 250
skytter. Vi har brug for mange frivillige til at hjælpe denne dag, så har du lyst til en
hyggelig dag med gode jagtkammerater, så meld dig som hjælper til Peter Holm,
eller til en af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

I henhold til Bekendtgørelsen om
Vildtskader er det tilladt at regulere
rævehvalpe ved grav i perioden 1.
juni - 31. august.

Da vi samtidigt skal bemande cafeteriet og stå for strandvagten, kræver det mindst 30
hjælpere fra foreningen. Alt hjælp er velkommen, også hvis man kun har mulighed
halvdelen af dagen, formiddag eller eftermiddag.
Hvis ikke du har mulighed for at hjælpe til selve skydningen, kan vi også bruge hjælp
til at lave skiver mandag den 11. juni, eller klargøring af baner fredag den 15. juni.
Søndag den 17. juni kan vi også bruge et par mand til hjælpe med oprydning.

Vi vil derfor opfordre foreningens
bukkejægere til at afskyde rævehvalpe, hvis lejligheden byder sig, når man alligevel
er afsted efter bukken.

Rågeregulering

Vi hører gerne fra dig, inden mandag den 28. maj,
af hensyn til planlægningen
Kontakt Peter Holm
20 71 29 57
peterholm11.ph@gmail.com

Også i år har foreningens medlemmer mulighed for at deltage i rågeregulering.
For at deltage i rågereguleringen, skal du tilmelde dig til Martin Hansen,
på tlf. 22 23 21 56 eller på mail: mh@mhjagt.dk.
Der afholdes informationsmøde og fælles indskydning
den 21. april kl 14.00, på riffelbanen i Nr. Miler.
For de skytter der skal deltage i rågereguleringen, er det et krav at deltage i den fælles indskydning, efter informationsmødet.
Bemærk krav til våben. Salonriffel kaliber 22 LR, std. ammunition, eller godkendt
luftgevær, 5,5 mm med udgangshastighed på minimum 200 m/sek.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Matin Hansen.
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Generalforsamling 2018

Bukkejagt
Igen i år udlover Skovsgård Jagtforening bukkelodder til foreningens medlemmer.
Der vil blive udlovet 9 bukkelodder til sommerjagten på buk.
Prisen på bukkelodder er i år 1200,- pr. lod.
Vi forventer rigtig gode muligheder for spændende jagtoplevelser på de arealer som
vi har udvalgt til sommerens bukkejagt, og naturligvis også gode chancer for at nedlægge buk. Der blev sidste år nedlagt 3 bukke, og observeret flere bukke på alle revirene.
Bukkejagten vil blive afviklet således at der laves en turnus-ordning mellem de 9
jægere der får jagten. Der vil i år være mulighed for at nedlægge 2 bukke på alle 9
lodder, dog kun 1 buk pr. jæger. Når der bliver skudt buk på et af revirerne, falder
den pågældende jæger ud af ordningen, og reviret fortsætter i turnus, ind til der er
nedlagt 2 bukke på dette stykke.
Mere info til lodtrækningen
For at deltage i lodtrækningen, skal man møde op:
Den 29. april kl 14.00, i jagthytten på Ndr. Nesgård
OBS.

Lej skydevognen
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.

Ønsker du et bukkelod og ikke har
mulighed for at møde op, kan du sende en
mail til Poul Hansen på
poul.hansen@tdcadsl.dk,
dog vil de fremmødte have førsteret på
lodderne. Tilmelding på mail senest den
27. april.
Der er opsat et antal skydestiger, som frit
kan benyttes at bukkejægerne.

Pris pr. dag
500,- for medlemmer og
750,- for ikke medlemmer.
Duer og patroner kan købes af foreningen.
Patroner: 40,- pr. kasse (25 skud)
Lerduer: 170,- pr. kasse (200 stk)
Kaninduer: 170,- pr. kasse (160 stk)
Henvendelse til Poul Hansen.
Tlf. 30 71 71 81
For mere info.
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Riffelskydning
Der skydes på riffelbanen Nr. Miler ved Fjerritslev. Indkørsel fra Havvejen, og følg
skiltene. 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.
Har du spørgsmål, så kontakt riffeludvalget (se listen i bladet)

Program
Dag
Lørdag
Lørdag
Fredag
Lørdag

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

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

Arbejdsdag
I forbindelse med forårsklargøring af vores revirer, afholder vi en arbejdsdag.
Den 29. april kl 9.30.
Vi mødes i jagthytten på Ndr. Nesgård.
Der er masser at tage fat på, så mød op og få en hyggelig dag sammen med dine jagtkammerater. Foreningen byder på en øl/vand og grillpølser til frokost.
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