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SILKEBORG OG OMEGNS JAGTFORENING

Foreningens bestyrelse
Kaj Nymann, formand
Ahornvej 2, Salten
8653 Them
Tlf. 40 29 59 12
E-mail: kajnymann@hotmail.com
Finn Hoffmann, næstformand
Elkærvej 5
8600 Silkeborg
Tlf. 86 84 14 30 / 61 27 84 30
E-mail: oz7yy@mail.dk
Michael Jacobsen, kasserer
Hjortgårdsvej 19, Voel
8600 Silkeborg
E-mail: mj@firmajacobsen.dk
Ernst Pedersen
Skovbakken 4
8883 Gjern
Tlf. 86 87 55 66 / 30 81 24 77
E-mail: flugtskyd@soj.dk
Per Riemenschneider
Vestervænget 29
8600 Silkeborg
Tlf. 40 17 37 94
E-mail: pr@perb.dk
Per Pedersen
Richtersvej 16
8600 Silkeborg
Tlf. 29 48 09 60
Jens Chr. Madsen
Frejasvej 47
8600 Silkeborg
E-mail: jensm69@outlook.dk

Suppleanter
Paul Haugaard
Kim Andersen
Flugtskydningsudvalg
Ernst Pedersen
Riffeludvalg
John Christensen
Tlf. 86 85 56 70 / 29 66 60 71
E-mail: joel@fiberpost.dk
Hundeudvalg kontaktperson
Hans Schougaard
Tlf. 86 84 78 11 / 21 27 78 11
Redaktionsudvalg
Kaj Nymann
Hjemmeside
Nicolai Pedersen
E-mail: sojagt@gmail.com
Ansvarlig over for
presseloven: Kaj Nymann

Få meddelelse om
ekstraordinære arrangementer
pr. e-mail.
Tilmelding: pr@perb.dk
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Vi er måske ikke de bedste? “Vi lyder bare altid sådan”

Kom og prøv f.eks.

PERB HAR DEN HELT
RIGTIGE JAGTBIL
I FORRETNINGEN

Suzuki Vitara 1,6
DOHC, 120 HK.
Ejerafgift kr. 1.200/år,
18,9 km/l, 123 g Co2/
km fra kr. 191.990 +
levering kr. 3.880 og
metallak kr. 5.000

Suzuki S-Cross 1,6
DOHC, 120 HK.
Ejerafgift kr. 1.200/år,
18,5 km/l, 125 g Co2/
km fra kr. 196.990 +
levering kr. 3.880 og
metallak kr. 5.000

Ford Kuga 1,5
EcoBoost, 150 HK.
Ejerafgift kr. 2.380/
år, 16,1 km/l, 143
g Co2/km fra kr.
287.530, *fra kr.
207.960 + levering
kr. 3.880 og metallak kr. 5.350

Mazda CX-5 2,0
SKYACTIV-G, 165
HK. Ejerafgift kr.
1.780/år, 16,7 km/l,
139 g Co2/km fra
kr. 314.160, *fra kr.
229.993 + levering
kr. 3.880 og metallak kr. 6.695

Kejlstruphøjvej 2
8600 Silkeborg
Tlf.: 87 22 10 10
perb.dk - ford.perb.dk
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*ved køb af gul-plade-bil inkl. moms

Vi glæder os til at se dig, og husk at
fortæl os om din interesse for jagt, så
du kan komme med i Per B’s jagtklub!

INVITATION!
Som det fremgår af forsiden til dette blad, har vores forening bestået i 90 år.

Det Skal Fejres!
Derfor inviteres alle medlemmer, annoncører, sponsorer samt venner af foreningen hermed
til en uformel reception på flugtskydningsbanen i Christianshøj

Lørdag den 28. maj kl. 12.00
Foreningen er vært med lidt godt fra grillen, bestående af helstegt pattegris og grillet
oksekød med tilbehør.

Jubilæumsskydning!
Der vil fra kl. 9.00 til kl. 12.00 være mulighed for at deltage i en lille jubilæumsskydning
om eftertragtede præmier.

Tilmelding!
Mød op og vær med til at fejre vores gamle forening på behørig vis.
Grundet indkøb af mad og drikkevarer er tilmelding nødvendig til Kaj Nymann,
Tlf. 40 29 59 12 / kajnymann@hotmail.com.

Vi glæder os til at se dig.
Kaj Nymann
Formand

Virkelige jægere fra dengang.
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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!

NY T 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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Generalforsamling 2016
Aftenen startede med at forsamlingen mindedes vores mangeårige medlem Christian
Lynggaard, der gik bort her i starten af det
nye år.
Herefter gik man over til første punkt på
dagsordenen, nemlig valg af dirigent. Valget
faldt ikke uventet på Knud Hansen, der straks
gav ordet til formanden med formandens
beretning.
Punkt 2: Formandens beretning
2015 har stort set været et rigtig godt år for vores forening. Når jeg nøjes med at sige stort
set, skyldes det at vores kasserer Thomas Foldagers helbred begyndte at skrante i foråret,
og derfor ikke har kunnet deltage i samme omfang som normalt. Det er også grunden til at
han ikke er tilstede i aften, samt grunden til at han ønsker at udtræde af bestyrelsen og samtidig stoppe som kasserer. Thomas har været en samvittighedsfuld og pertentlig kasserer, en
post han har bestredet de sidste 12 år. Derudover har han trofast solgt skydekort og patroner
på flugtskydningsbanen lige så længe som de fleste kan huske tilbage. Også vildtspillet og
diverse arrangementer har han været dybt involveret i.
Jeg skal hilse fra Thomas og sige, at han er ved godt mod, og lover at vi ikke slipper for at
se ham på skydebanen en gang imellem. Thomas er jo æresmedlem, og har desuden fået
Danmarks Jægerforbunds aktivitetstegn for ekstraordinært arbejde for foreningen.
Herfra skal endnu engang lyde en stor tak til Thomas med ønsket om god bedring.
Flugtskydning
At det har været et godt år for foreningen, skyldes ikke mindst at vi på flugtskydningsbanen
lavede et overskud på 40.000 kr. Det er 10.000 kr. mere end vi har ligget på de sidste mange
år. Grunden hertil skyldes dog ikke at der kommer flere til vores skydeaftener, her ligger vi
rimelig konstant; men mere ved udlejning af banen til Jagtskolen, samt at bilfirmaet Per B.
har genoptaget en populær skydning for de af deres kunder, der har hang til jagt.
Som noget nyt udvidede vi skydesæsonen med en måned, ved også at skyde i september.
Det var så stor en succes, at vi fortsætter med dette igen i år.
Vi har selvfølgelig også holdt præmieskydning, hvor alle kan være med uanset hvilket
niveau man er på, da præmierne udloddes ved lodtrækning på skydekortene. Her er udover
masser af sponsorpræmier, en hovedpræmie på 1.500 kr. på et gavekort til Kr. O. Skov.
Også pokal og mærkeskydning blev afholdt, og vi sluttede
af med en gang juleskydning om ænder og rødvin. Her
kunne vi dog godt ønske os lidt større opbakning selv om
vi er bevidste om at dette finder sted midt i jagtsæsonen.
Bukkekaffe
Bukkekaffen blev som vanlig indtaget d. 16. maj i klubhuset med hvad dertil hører, dog knap så mange bukke som
før set.
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Rågeprøven
For at kunne deltage i rågereguleringen i
Silkeborg, skal du først bestå en lille prøve.
Dato: 28. april fra kl. 18.00
Sted: Sejs/Svejbæk Skytteforenings
skydebane v/Hårup
Indskydning fra 25 m. bane.
Pris: 100 kr.
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
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Fisketuren
Fisketuren var som sædvanlig godt besøgt. Der var
masser af fisk og flotte præmier. En tradition vi fortsætter i år den 12. juni.
Vildtspillet
Vi var meget spændte på om vi kunne leve op til forrige års succes, hvor overskuddet kom op på 8.500 kr.
Det startede ikke for godt, idet vores mangeårige
leverandør af fuglevildt, dagen før vildtspillet meddelte
at han ikke kunne levere en eneste fasan! Det kunne betyde at vi måtte aflyse i 12. time; men takket være Finn
Hoffmanns søgen, fandt han en leverandør i nærheden
af Næstved, der kunne levere 250 stk. fasaner, plukket,
cacumeret og grydeklare, så Finn startede Mercedesen
og nåede tilbage inden spillet begyndte.
Trods det at vi skulle betale en femmer mere pr. fugl end vi normalt gør, blev det en god
aften med fyldt sal og et pænt overskud på 7.000 kr. og mon ikke mange var glade for at
slippe for at skulle hjem og plukke fjerkræ.
Til orientering har vi bestilt ænder og fasaner hos samme leverandør til d. 31. oktober.
Riffel
John vil aflægge beretning om riffelskydningen senere med bl.a. nye skydetider, hvilket jeg
er spændt på, da John har luftet tanken om at de måske får tildelt andre skydetider, hvilket
jeg ikke håber er sandt.
Vi indførte sidste år en e-mail ordning, hvor man bliver
varslet om forestående begivenheder, og har du endnu
ikke tilmeldt dig denne service, kan du henvende dig til
Per Riemenschneider.
Jeg vil slutte her, med en stor tak til vores annoncører,
der er medvirkende til at bladet hviler i sig selv økonomisk, samt tak til sponsorer og aller der gi’r et nap med
når det er tiltrængt.
Punkt 3: Aflæggelse af regnskab
I Thomas Foldagers fravær, gennemgik Kaj det omdelte regnskab, der viste et overskud for året på godt
26.000 kr.
Dette må forsamlingen have været tilfreds med, da det
ikke efterfølgende udløste spørgsmål eller bemærkninger, udover et anerkendende bifald til resultatet.
Punkt 4: Udvalgsformændenes beretning
Ernst Pedersen kunne, som formanden var inde på,
berette om en flot flugtskydningssæson med god
opbakning til div. aktiviteter.
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Riffel v/John Christensen
Også her kunne meldes om en travl sæson, med 114 indskydninger og en del aspiranter til
riffelprøven, hvor alle i øvrigt bestod.
Der var dog lidt malurt i bægeret, idet foreningen i år er sat ned i skydetimer af administratoren af riffelbanen. Det vil der blive arbejdet på at få normaliseret, da John ikke mener, at
de kan nå at køre alle igennem med de nye tider.
Bladet
Kaj Nymann kunne fortælle at bladet økonomisk hviler i sig selv, grundet velvillige annoncører.
Som de tidligere år efterlyser man billeder og indlæg, da det meget nemt bliver det samme
år efter år. Så frem med kameraet, så du kan få dine billeder i vores blad.
Jægerrådet
Kaj fortalte at der inden for jagtforeningerne i Silkeborg Kommune, var oprettet et jagtudvalg, der skal arbejde for mere jagt i kommune- og statsskove.
Per Pedersen er vores repræsentant i dette udvalg.
Punkt 5: Valg af formand
Kaj Nymann genvælges for de næste 2 år.
Punkt 6: Valg af bestyrelse og suppleanter
På valg er Finn Hoffmann, Michael Jacobsen og Jens Chr. Madsen. Alle modtager genvalg.
Suppleant Per Pedersen indtræder i bestyrelsen i stedet for Thomas Foldager. Som ny suppleant vælges Kim Andersen.
Punkt 7: Valg af revisor
Her kom et forslag fra salen om ikke Erling Thomsen ville være et oplagt valg, da han i
det civile netop er revisor. I vores mangeårige revisor Ole Østergaards fravær, blev Erling
enstemmigt valgt.
Herfra skal lyde en stor tak til Ole Østergaard
for sin indsats de sidste mange år.
Punkt 8: Behandling af indgåede forslag
Da der ingen forslag forelå, gik man over til ...
Punkt 9: Eventuelt
Herunder hører uddeling af årets bukkepokal,
som gik til Kim Klode og årets sjoveste til ... ja,
det bliver i familien, nemlig Pia Klode.
Det flotteste udenlandske trofæ udløste 2 flasker vin til
Paul Haugaard.
Afslutningsvis takker Knud Hansen for god ro og orden,
hvorefter det vi alle havde ventet på, nemlig Indelukkets
uovertrufne stegte flæske med tilbehør, blev serveret.
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Kom til bukkekaffe
2. påskedag
Igen i år inviteres alle bukkejægere og andre
morgenfriske til bukkekaffe i klubhuset på skydebanen i Christianshøj. Vi har kaffen klar fra
kl. 9.00, så kig forbi med eller uden buk.

Næsen for langt fremme.

Skydebanen Pankas
Torsdag
Torsdag
Søndag
Torsdag
Torsdag

7/4 2016
14/4 2016
17/4 2016
21/4 2016
28/4 2016

Torsdag

7/4 2016

17.00-20.00
17.00-20.00
09.00-15.00
17.00-20.00
17.00-20.00
Kun med lyddæmper.

Bøssemager Anders Hatting vil være på banen de fleste af skydedagene.
Jægerforbundets riffelprøve
Søndag
24/4 2016 09.00-16.00
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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!

9 års fødselsdag
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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Vores jagtinteresserede kunder
har en fordel!
Er du jagtinteresseret og er du kunde hos Per B er det er god idé at fortælle
om din interesse så det kan blive noteret.
Vi inviterer på forskellige jagtarrangementer, når der er nyheder, eller
bare når vi vil have en god dag sammen med andre jægere.
I 2015 blev det til to af slagsen, lørdag den 29. august på skydebanen
med masser af hygge og lerdueskydning, præmier og mad, og i november måned en aften med udstilling af
jagtudstyr/-tilbehør og biler.
På Christianshøj skydebane i august startede vi allerede kl. 8 med kaffe og rundstykker, udlevering af skydekort og holdinddeling. Efter frokost kl. 13 blev der
uddelt præmier, og hen under eftermiddagen gik vi hver til sit.
Den 12. november 2015 bød vi kunder og SOJ medlemmer til en aften i jagtens
tegn. Bla. fordi vi lige havde en bil, der med fordel kunne bruges til at køre i terrænet med, og til de helt rigtige penge.
Bilen blev folieret i en flot mat mosgrøn farve og udstyret med et skab til riflen.
Det blev vores ”Hunter edition by Per B”. Denne aften lavede vi en udstilling med
forskelligt jagtudstyr og smart beklædning til gode priser og samtidig var der en
konkurrence om at vinde gavekort til brug v/Kr. O. Skov. Maden vi serverede i november bar præg af en ”vild” aften med små hjemmelavede delikatesser og dertil
den helt rigtige vin, serveret af Vinspecialisten v/Ludovic Riauté.
Stemningen til disse arrangementer er
altid i top, for det er jo hyggeligt og
afslappende at være sammen med kunderne på den måde.
Så husk, hvis du er kunde hos Per B, så
fortæl os at du interesserer dig for jagt,
og du vil blive inviteret med næste gang!
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Indelukkets Spisested
Åhaveallé 9c
8600 Silkeborg
Tlf. 86 82 61 79

Frø til vildtager!
Foder og seler til hunde

Jagtkammerater mødes!

Leverandør til dem, der kan smage forskel!
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IGEN I ÅR
kæmpe vildtspil
afholdes i “Lunden”
Vestergade – Silkeborg

31. oktober 2016 kl. 19.00
Sæt allerede nu kryds i kalenderen, så du ikke går glip af denne
aften. Spillet starter kl. 19.00, men allerede kl. 18.00 åbnes døren, så
du kan få dig en god plads og købe dig en jægerpølse og en øl eller
vand – samtidig åbnes for salg af spilleplader.
I pausen spilles der amerikansk lotteri om vinpræmier.

Vel mødt!
Paul viser flaget!
Riffelinstruktør og indehaver af P.H.
Jagt, Paul Haugaard, deltog i februar
måned for første gang i europas største
jagtudstilling, der foregik i Dortmund i
Tyskland.
Pauls primære ærinde var at promovere
hans firbenede skydestok, som i dag sælges over hele verden via internettet.
En tilfreds Paul kunne efter hjemkomsten erklære at det ikke var sidste gang
han deltog her.
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KIG IND TIL OS
Vi er
kendt for
den gode
service.
Vi har
altid en
masse gode
tilbud.

O

prettet
Jagtartikler og Hårde Hvidevarer
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
www.koskov.dk
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Fisketuren 2016

SOJ vil hermed invitere dig, familien og venner til vores fiskearrangement som
denne gang vil blive afholdt ...

søndag den 12. juni 2016 fra klokken 10-13
... på selvsamme sted som sidst, nemlig Resenbro Put and Take.
Jonas vil igen sørge for at der er rigeligt med fisk. Held, dygtighed, vejr og vind
vil så afgøre om vi skal slå de forrige års udbytte? Der forefindes stadig alle faciliteter med toilet, læ, rensekøkken, grejautomat osv.
Grillen vil også blive tændt så der kan købes vores berømte jægerpølser, øl eller
vand for en flad ti’er.
Gør klar til at iklæde jer det rette outfit inklusive højt humør og sæt et stort kryds
i kalenderen allerede nu! Husk at oplevelsen og økonomien kan få et stort spark
bagi hvis alle lige hiver et par ekstra hoveder med på fisketur.
Som sædvanlig vil vore sponsorer også gøre det muligt at hive en præmie i land til
dem der lander fisk. Så vel mødt til en fantastisk fiskedag i det bedste selskab!
P.B.V. Michael – gerne tilmelding på 2032 0931.

Næste nummer udkommer i marts 2017
Artikler og andet stof til bladet må være redaktionen
i hænde senest 1. februar 2017.
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Opstart flugtskydning
Silkeborg Jagtforening står i år for åbningsskydningen. Det sker lørdag den 2. april,
hvor alle selvfølgelig er velkomne.
Vi starter selv ud tirsdag den 5. april kl. 19.00.
For at gøre det ekstra attraktivt at være med fra starten, udlover vi et gavekort til en
værdi af 500 kr. til køb af patroner og skydekort til vores skydeaftener. Gavekortet
udtrækkes ved lodtrækning på alle skydekortene fra jagtbanen.
Så vel mødt til en hyggelig flugtskydningssæson!

Præmieskydning
Tirsdag den 26. april
fra kl. 18.00
Igen i år vil der være chance for at
få en af de attraktive sponsorgaver
med hjem, og husk at det ikke kræver at du er eliteskytte, da præmierne udloddes ved lodtrækning
på skydekortene.
Hovedgevinsten er igen et gavekort på 1.500 kr. til Kr. O. Skov,
og ligeså 2. præmien på 500 kr.

Pokal og mærkeskydning
Foreningens pokal og mærkeskydning afholdes tirsdag den 21. juni fra kl. 18.00.
Husk at du skal have gået mindst 4 runder på jagtbanen i løbet af april-maj-juni for
at kæmpe med om pokalerne. Du har samtidig automatisk mulighed for at skyde dig
til et flugtskydningsmærke i henholdvis MESTER, GULD, SØLV eller BRONZE.
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Revision 1 yder god personlig service til små og mellemstore
virksomheder, Revision 1 er behjælpelig med:

Bogføring • Årsrapporter • Budgetudarbejdelse
Skatterådgivning • Selskabsstiftelse • Generationsskifte
Økonomisk rådgivning • Ledelsesrådgivning • Momsregnskab

Revision 1 · Toldbodgade 13 · 8600 Silkeborg
v/Reg. revisor, cand.merc.aud. Erling Thomsen
Tlf. 86 80 37 11 · Fax. 86 80 37 55 · mail@revision1.dk
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