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Generalforsamling 2018
Efter velkomst ved formanden, var de godt 50 fremmødte enige om at Knud Hansen igen i
år skulle lede slagets gang. Han gik straks over til punkt 2, formandens beretning:
Formandens beretning
Året 2017 forløb stort set lige ud
af landevejen. På flugtskydningsbanen havde vi en jævn strøm
af skytter hver træningsaften.
Derudover havde vi forskellige
arrangementer for firmaer der
i stedet for at køre gocart, ville
prøve kræfter med lerduerne.
Det var bl.a. firmaer som Würth,
Henri Lloyd, Café Evald, Zetor
Traktorer samt et jagtkonsortie.
Vi har haft et møde med Silkeborg Jagtforening angående opsætning af betalingsbokse på
standpladserne. Det vil afhjælpe specielt S. J. da de mangler folk til at passe banerne, men
på længere sigt vil det også gavne os, da vi jo ikke helt er årsunger mere, og aldrig ved om
vi i fremtiden kan være heldige at finde afløsere med mod på at passe banerne.
Vi havde en repræsentant fra Due/Matic ude og give et tilbud, der lød på ca. kr. 50.000,-,
hvoraf vi må forvente et tilskud fra Jægerforbundet på ca. det halve. Vi har dog sat det i
bero, da vi fra vor forening ønsker akustisk udkald sammen med boksene, og det viste sig at
Due/Matic ikke kunne levere denne løsning. Vi vil i år indhente tilbud fra andre leverandører, da vi ved det findes på markedet.
Samtidig indhentede vi tilbud
på en sportingbane. Det ville
løbe op i ca. kr. 180.000,- bare
i maskiner. Hertil kommer så
maskinhuse, hvilket kan blive
et problem, da vi tidligere fra
kommunen har fået at vide man
ikke ønsker flere bygninger i
det åbne land. For vores vedkommende haster det ikke med
sådan en bane, da vi har meget
run på travbanen, og tror at vi
bare flytter denne skydning til en
eventuel sportingbane.
Lidt malurt i bægeret har der også været, idet vi i løbet af april/maj havde besøg af ubudne
gæster hele fire gange. Et er at de stjal sodavand og pølser fra fryseren, hvad der er mere
...fortsætter på side 7
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Hvad kan
vi gøre
for dig?
www.korsbakke.dk forhandlere, der støttes af Bridgestone,
First Stop er et netværk af professionelle
verdens største dækproducent.
I Danmark er vi p.t. 45 forhandlere og i Europa ca. 2.000 forhandlere i 23 lande!

NYT foto på vej
Velkommen til First Stop Silkeborg
- din lokale dækspecialist

Quick Center Stagehøjvej 16 8600 Silkeborg Tlf. 86 80 69 60 quick-center@mail.dk
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irriterende er at de ryddede pokalskabet med alle vore trofæer, som kun har værdi for
foreningen, og ikke er en krone værd for tyveknægtene. For at undgå gentagelser i fremtiden, har vi overvejet at opsætte et vildtkamera et strategisk sted. Ikke for at få et billede af
nummerplader eller omstrejfende tyveknægte, men for at se hvor mange dyr vi får besøg af
når vi ikke er på banen.
Der har selvfølgelig også været gang i riffelskydningen. Det fortæller John om i hans beretning senere, men jeg kan dog oplyse at vi har fået endnu en riffelinstruktør, så bare kom an,
vi har et stærkt hold klar.
Præmie- og pokalskydning er jo et fast islæt på flugtskydningsbanen, men er der nogle der
har nye ideer til andre skydninger så er vi modtagelige.
Vi havde igen en hyggelig dag ved den årlige fiskekonkurrence ved Resenbro Put & Take,
hvor Michael igen havde sørget for mange flotte sponsorpræmier. En event vi selvfølgelig
kører videre med i år.
Sidste år på generalforsamlingen, stemte et flertal for at give vildtspillet en ekstra chance
efter et mindre underskud i 2016. Det viste sig at være på sin plads, da vi kom ud med et
overskud på kr. 6.000,-, så salen er bestilt igen til den første mandag i november i år.
Med hensyn til medlemmer er vi gået en smule tilbage, hvilket er en tendens i stort set
resten af landet. Alt i alt har vi pr. 31/12-2017 265 medlemmer, hvor vi for få år siden havde
rundet 300.
Økonomisk set har det været et udmærket år. Vi har vendt et underskud i 2016 på kr.
12.000,- til et overskud i 2017 på godt kr. 17.000,-. Det gennemgår kassereren om lidt i
fremlæggelse af regnskabet.
Jeg vil slutte beretningen med at takke vore sponsorer, annoncører og de frivillige, der har
været behjælpelige i årets løb.
Aflæggelse af regnskab
Kasserer Michael Jacobsen kunne bekræfte formandens ord, om et overskud på små kr.
20.000,-, og efter at have gennemgået de forskellige poster, tage imod fortjent bifald fra
forsamlingen.
Flugtskydning v/Ernst Pedersen
Ernst kunne berette om en tilfredsstillende sæson. Dog kunne kan godt have ønsket sig at
flere havde mødt op til Pokal- og Mærkeskydning.
Riffelskydning v/John Christensen
John kunne fortælle om en travl sæson med små hundrede asprianter, der skulle til riffelprøve. Med hensyn til indskydning af riffel er der plads til forbedring, så opfordringen lyder:
Kom nu på banen inden næste bukkesæson.

...fortsætter på side 9
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Rågeprøven
For at kunne deltage i rågereguleringen
i Silkeborg, skal du først bestå en lille
prøve.
Dato: Torsdag d. 26. april kl. 16.30-19.
Sted: Sejs/Svejbæk Skytteforenings
skydebane v/Hårup
Indskydning fra 25 m. bane.
Pris: kr. 100,Ansvarlig:
Allan Louring
Tlf. 20 73 18 80

Hos Bøssemager A. H. Larsen
tilbydes præcisionsarbejde
af højeste kvalitet

Hos A.H.Larsen er det mester selv som

Tilbyderlaver
præcisionsarbejde
alle opgaver lige fra almindeligt
vedligehold, reparationer, monteringer
af højeste
kvalitet: reparationer,
renoveringsopgaver,
syrebruneringer,
varmbruneringer,
ligesom jeg tilbyder
monteringer,
renoveringsopgaver,
custom-projekter, hvor det ønskede
syrebruneringer,
varmbruneringer
våben bygges fra
bunden.
og custom-projekter
Er lagerførende i diverse
reservedele f.eks. til:
Baikal, Colt, Marlin,
Ylditz, S&W, Mossberg,
Herrington & Richardson,
Remington,Savage m.m.

Kontakt: 2183 4545 • Web: ahlarsen.dk
8

Bladet v/Kaj Nymann
I sidste års udgave af vort lokalblad, havde vi fået et par artikler med fra jagter i Afrika.
Dette faldt i god jord hos mange medlemmer, og Kaj efterlyste flere oplevelser fra ind- og
udland. Takket være trofaste annoncører løber bladet økonomisk rundt.
Valg af formand
Kaj var på valg og modtog genvalg for de næste to år, men meddelte også at det til den tid
vil være på sin plads med forandring.
Valg af bestyrelse
På valg var Finn Hoffmann, Michael Jacobsen og Kim Andersen, der alle modtog genvalg.
Valg af revisor
På valg Erling Thomsen, som også fortsætter.
Eventuelt
Da der ikke var indkomne forslag, gik man over til eventuelt med kåring af årets buk.
Pokalen tilfaldt Per Pedersen med en buk skudt ved Hinge. Den mest særprægede havde
Vejvad Jr. medbragt, og flotteste udenlandske tilhørte Kim Andersen.

Formanden bad herefter om ordet, for at
udnævne H.C. til æresmedlem, som tak for
en stor indsats på flugtskydningsbanen.
Efter en hurtig og problemfri generalforsamling, kastede folk sig over dagens ret, som
var stegt flæsk med persillesovs.
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Tilmeld dig
vores nyhe
dsbrev

Kr. O. Skov A/S
Jagtartikler og Hårde Hvidevarer

WWW.KOSKOV.DK

Strædet 2, 7441 Bording • Tlf. 86 86 11 77 & 86 86 10 10 • www.koskov.dk
Å B N I N G S T I D E R : Mandag-torsdag 9.00-17.30 • Fredag 9.00-19.00 • Lørdag 9.00-13.00
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Jagt for nye jægere
Vi kan nu tilbyde en jagtdag for nyjægere/nye medlemmer.
Finn Hoffmann har tilbudt at lægge areal til en dagjagt i hans skønne terræn ved Thorning.
Her er der mulighed for både fuglevildt, harer og rådyr.
Dagen er sat til lørdag d. 13. oktober kl. 10.00.
Prisen er kr. 100,- og tilmelding skal ske til Kaj Nymann på tlf. 40 29 59 12.
Da der er begrænsede pladser går det efter først-til-mølle princippet.

Tilbud til jagtkonsortier
og andet godtfolk
Lej flugtskydningsbanen i Christianshøj en lørdag inden jagtsæsonen. Vi stiller mandskab,
patroner og lerduer til rådighed, med mulighed for grill.
Benyt jer af denne chance til virkelig at få sving i bøssen.
Ring til Kaj Nymann på tlf. 40 29 59 12 og hør nærmere om arrangementet. Det er billigere
end du tror!

Bukkekaffe
Så nærmer den 16. maj sig, og selvfølgelig står vi klar med kaffe og rundstykker fra kl. 9.00.
Så når du nu er oppe alligevel, så kig forbi ude på flugtskydningsbanen.
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Den førende leverandør til køkkenog møbelindustrien i Danmark
OL Beslag A/S - Bergsøesvej 2 - 8600 Silkeborg
Tlf. 86 81 31 11 - Fax 86 81 31 49 - www.ol-beslag.dk

Bedre og billigere
Verdens bedste skydestok!

Since 2007

Torvet 10 B · 8600 Silkeborg
Tlf. 86 82 25 26
www.christoffersenguld.dk
Reparationer udføres på eget
værksted

Gammel pris 1.049 kr, nu 999 kr.
Få fuldt navn eller initialer på vores
opdateret frontplade.
Anmelderrost, 100% rustfri, dansk
produceret og yderst rejsevenlig.
Pris med navn: 999 dkr. + fragt.

Se mere på: www.ph-jagt.dk
www.facebook.dk/phjag
Tlf: +45 26 29 09 58
Der tages forbehold for trykfejl og ændringer
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Drivjagt i Polen
Fortalt af John Kristensen:
På anden dagen af min drivjagt i de store polske skove, kom jeg ud for en meget sjov hændelse.
Jeg bliver fulgt ud til en kæmpe stor mose af en af de polske drivere, hvor jeg skal stå som
bagpost. Jeg har som sædvanlig min trebenede stol med, da der godt kan gå en rum tid
inden drevet er færdig. Jeg prøver min stol af i det våde terræn, og synes det er godt nok.
Jeg sætter mig ned, hvorefter de to bagerste ben synker i med det resultat at jeg ligger på
ryggen i den våde jord, og den polske driver er ved at dø af grin. I samme sekund kommer
en 10 ender kronhjort ud fra skoven, og den polske driver hiver mig op i nakken så jeg kan
komme til at skyde. Men jeg er lidt forvirret, og det første skud går under hjorten og også
det andet. Nu er hjorten ved at nå den modsatte ende og tæt på skoven, så jeg tænker at jeg
må tage mig sammen, for ellers er den væk. Da jeg skyder med et Aimpoint sigte og hjorten
er ude på 120 meter, er jeg noget presset, men det tredje skud sidder godt på bladet og
hjorten forender 20 meter derfra.
Den hjort vil jeg huske hele mit liv.
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Indelukkets Spisested
Åhaveallé 9c
8600 Silkeborg
Tlf. 86 82 61 79

Alt til dit kæledyr
foder og tilbehør

Jagtkammerater mødes!

Leverandør til dem, der kan smage forskel!
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Vind gavekort
Mød op til vor åbningsskydning på flugtskydningsbanen tirsdag d. 3. april fra kl. 18.00,
og vær med i lodtrækningen om et gavebevis på kr. 500,- til brug på patroner og skydekort
på S.O.J’s træningsaftener.

Præmieskydning
Vor populære præmieskydning løber af stablen tirsdag d. 1. maj kl. 18.00.
Udover de mange flotte sponsorpræmier, er hovedpræmierne igen i år 1 stk. gavekort på kr.
1.500,- og 1 stk. på kr. 500,- til Kr. O. Skov i Bording.
Husk at alle præmier udloddes ved lodtrækning på skydekortene, så alle har lige store chancer for at nappe en præmie med hjem.
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Super jagt i Skotland
Endelig afgang til Skotland d. 16/10 kl. 13.05 fra Esbjerg lufthavn, dog lidt forsinket.
Efter at personalet har smidt vores bagage ind i flyets lastrum, er vi enige om, at vores rifler
skal tjekkes med indskydning. Undtagen ET, det er gjort hjemme, så det er ok.
Vi lander i Aberdeen efter en god tur over Vesterhavet. Nu mangler vi bare at blive tjekket
og kontrolleret, inden vi slippes løs. Tommy havde lejet den fineste bil, men problemet var
bare, at de havde placeret rat og pedaler i den forkerte side. Det er ikke noget problem, siger
Tommy, det klarer jeg. Heldigt for ET+PH! Efter at have kørt lidt i den gale side, kommer
vi på rette kurs. Vi får provianteret i et supermarked og kører derefter 2,5 time, før vi ankommer til jagthytten i bælgravende mørke. Vi får anvist sovepladser og tømt bilen og er nu
klar til jagt næste morgen.
Vi havde fået anvist vores pladser, så vi tog hurtigt af sted udstyret med pandelamper. En
dejlig morgen! Derefter hjem til en førsteklasses morgenmad, hvor der ikke manglede noget. Godt Tommy! På jagt om aftenen igen.
Efter morgenmaden pakkede vi bilen, og derefter kørte vi i ca. 30 min. til ”Dell Estate”,
hvor vi skulle på jagt efter højlandshjort den næste dag. Da vi ankom til stedet, blev vi taget
godt imod af Collin, som fik os indkvarteret. Senere blev der da lige tid til en godnat bajer.
Næste morgen får vi også hilst på Collins søn, Scott. Efter bilen var læsset med bjerggeden,
kørte vi. Tommy blev hjemme for at gå på jagt der. Vi andre tog med far og søn. Efter en
køretur på 15 min. blev Marcus og Scott enige om, at de skulle gå sammen. Vi gamle måtte
tage bjerggeden og køre så langt op som muligt. Men inden vi nåede så langt, fik Collin øje
på en hjort, og den skulle ET skyde, men det blev en misser. Øv! Marcus og Scott rendte
rundt uden at puste og stønne. Vi tog derimod bjerggeden op mod toppen, og heldigt for
os med den dårlige KONDI. Sikken en udsigt, og alle de krondyr! Hold da kæft. Jeg fik nu
muligheden for at skyde en hjort på ca. 300 meters afstand, men skød desværre over. Det
blev den flotteste jagtdag for mig. Wauw, men ingen hjort til mig. Det viste sig, at Marcus
havde skudt en flot 12 ender. Tillykke! Tommy skød en Billy. Det er en slags ged. Tillykke!
Næste dag tog Scott, ET og PH mod toppen igen. Heldigvis i bjerggeden så langt vi kunne
køre. Denne dag var der overskyet, men stadig flot – sikke en udsigt. Vi vadede rundt og
så dyr alle steder. Fantastisk! Pludselig fik vi øje på en flok dyr i en dal, og samtidig kom
tågen væltende ind over området. Sigtbarheden var pludselig kun ca. 75 meter. Vi lagde os,
da Scott sagde, at de ville komme op derovre. Vi gjorde os klar, og han fik ret. Først kom
en hind, og lidt efter kom hjorten. Efter at den var kommet helt op, kunne vi se den klart og
tydeligt. BANG! Den gik ned i skraldet. Super! Min første højlandshjort. En flot 6 ender.
Efter den var blevet brækket, gik vi stille og roligt ned. Der var tåget, så det var godt, at vi
havde en med, som var stedkendt. Vi nød lige lidt vand, inden vi fortsatte ned over, men
pludselig fik vi øje på et par hjorte, og Scott spurgte ET, om han ville skyde en. YES! Jeg
fortsatte nedover og fulgte vejen. Efter ca. en halv time hørte jeg et skud, jeg stoppede, tog
en pause og fortsatte mod bilen, som blev større og større. Pludselig blev jeg indhentet af
ET, som fortalte, at det var en forbier igen. Det er godt, at man ikke er med i SAUER klubben!
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Efter nedstigningen sad vi så og ventede på, at dyrene
skulle komme ned for at æde, men det gjorde de ikke.
Scott havde taget bjergeden op for at hente min hjort,
og efter ca. 1 time satte vi os et andet sted for at vente
på ham. Vi kiggede op mod bjerggeden, da vi hørte
den komme, og hvad så jeg. En flot højlandshjort! ET
ville ikke skyde den, så det måtte jeg jo gøre. Efter ca.
½ time lykkedes det. En flot 10 ender.
En super flot natur og en hård jagt. Jeg var træt en hel
uge efter, men det var det hele værd. Mange tak for en
rigtig god og hyggelig uge til Tommy, Marcus og ET.
Paul

Riffelskydning
Skal du op til riffelprøven, eller er det indskydning der står på programmet, så har du her
vore skydetider på banen ved Pankas:
Torsdag d. 5. april kl. 17-20
Torsdag d. 12. april kl. 17-20
Torsdag d. 19. april kl. 17-20
Søndag d. 22. april kl. 09-16
Torsdag d. 26. april kl. 17-20
Torsdag d. 3. maj kl. 17-20
Jægerforbundets riffelprøve:
Søndag d. 6. maj kl. 8-16
Udover vore 5 instruktører der står klar til at servicere dig, er bøssemageren på banen de
fleste dage.
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Pokal- og mærkeskydning
Da alle vore pokaler blev stjålet sidste år, stiller vi op med et helt nyt sæt. Så kom
på banen tirsdag d. 19. juni – måske er du den første til at få indgraveret dit navn
i en af de seks nye funklende trofæer.
Sidste års vindere blev:
- Per Riemenschnerider (Old boys)
- Holger Buch-Larsen (Veteran)
- H.C. Andersen (Super veteran)
- Frank (Vildt pokal)
Herudover blev der uddelt skydemærker i div. metaller.

Juleskydning
Lørdag d. 8. december skyder vi igen om juleænder og rødvin, så kryds allerede
nu denne dag af i kalenderen.

Vildtspil
Vi har reserveret den store sal i Lunden d. 5. november til årets store vildtspil,
hvor der spilles om då og råvildt, samt grydeklare fasaner og ænder.
Kom i god tid, da der er rift om pladserne. Dørene åbnes kl. 18 og spillet går igang
kl. 19.
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Familiefisketuren
I alt 45 stænger var i år tilmeldt konkurrencen, fordelt på 20 børn og 25 voksne.
Mit generelle indtryk var at der var god plads rundt om søen, men at fiskene ikke
var så bidelystne som vi kunne have tænkt os. Der blev hevet 6 fisk op af hver sø.
Vi har i den forbindelse allerede aftalt at vi i 2018 prøver at fremrykke mødetidspunktet, så vi fisker fra kl. 9-12. Altså en time tidligere.
I år kæmper vi om fiskenes gunst søndag d. 10. juni fra kl. 9.
Vi lover masser af præmier og godt vejr, så tag familien, naboen og venner samt
deres børn med. Så kan det ikke blive meget bedre. Vi ses - Michael.

Kommunemesterskab
i flugtskydning d. 9. juni
I år er det vores forening der afholder ovenstående mesterskab.
Pokaler og medaljer i følgende rækker: Mesterrække, A-række, Oldboys (fra og
med det år man fylder 50), Veteran (fra og med det år man fylder 60), Damerække
og Junior.
Arrangementet foregår på banen i Christianshøj. Indskrivning fra kl. 10-13.
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