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Slagter Bo sørger for
- at ryge deres dyrekølle
- at Lave vildtspegepølse
- gule ærter
- madpakken
Julsøvej 74, Sejs – 8600 Silkeborg – Tlf. 86 84 64 24 – www.slagterbo.dk

BRANDING
ONLINE
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OFFLINE

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
Bødkersmindevej 22
8620 Kjellerup
Tlf. 86 84 14 30 / 61 27 84 30
E-mail: oz7yy@mail.dk
Michael Jacobsen, kasserer
Hjortgårdsvej 19, Voel
8600 Silkeborg
Tlf. 20 32 09 31
E-mail: mj@firmajacobsen.dk
Ernst Pedersen
Skovbakken 4
8883 Gjern
Tlf. 86 87 55 66 / 30 81 24 77
E-mail: ernst@bremsecenteret.dk
Per Riemenschneider
Vestervænget 29
8600 Silkeborg
Tlf. 40 17 37 94
E-mail: pr@perb.dk

Suppleanter
Paul Haugaard
Dennis Christensen
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
Flemming Stenholt
E-mail: sojagt@gmail.com
Ansvarlig over for
presseloven: Kaj Nymann

Per Pedersen
Richtersvej 16
8600 Silkeborg
Tlf. 29 48 09 60
E-mail: per.pedersen@silkeborg.dk
Kim Andersen
Sølystvej 28
8600 Silkeborg
Tlf. 40 77 84 10
E-mail: kim.silkeborg@point-s.dk

Få meddelelse om
ekstraordinære arrangementer
pr. e-mail.
E-mail: mj@firmajacobsen.dk
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Østergade 16, 8600 Silkeborg | Tlf. 86 80 08 88 | CVR: 25151356 | www.jagtogfisk.dk

VI STØTTER
LOKALSPORTEN
I SILKEBORG
Hos Via Biler gør vi det nemt for dig at
være bilejer. Kig forbi vores afdelinger i
Silkeborg, hvor vi forhandler og servicerer
Toyota, Ford, Mazda & Suzuki.

Via Biler | Ford, Mazda & Suzuki
Kejlstruphøjvej 2
8600 Silkeborg
87 22 10 10
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Via Biler | Toyota
Thrigesvej 1
8600 Silkeborg
87 24 87 00

silkeborg@viabiler.dk
www.viabiler.dk

®

Formanden har ordet!
Så gik endnu et år med covid 19. Trods det er vi sluppet nådigt igennem 2021, med kun et
par ændringer i programmet.
Den ene var en forsinket generalforsamling, og så valgte vi at annullere årets vildtspil.
Bortset fra disse par bump på vejen, har vi haft et positivt og givende år med god opbakning
til vore forskellige tiltag.
Her tænker jeg først og fremmest på flugtskydningsbanen,
hvor der har været en jævn strøm af skytter hele sæsonen.
Som sidebemærkning kan nævnes, at vores forening har
forbrugt ca. 82.000 lerduer.
Rart var det at se en del nye ansigter, der hurtigt fandt
til sammen med det faste stampersonel og bidrog til det
sociale samvær, som vi jo vægter højt, så alt i alt blev 2021
et mere end godkendt år.
Vi stod også for at afholde kommunemesterskaberne i
flugtskydning. Her var mødt en halvhundrede mand op fra
diverse jagtforeninger, og Silkeborg og Omegns Jagtforening tog titlerne i hver sin ende af skalaen, idet Christoffer Toft vandt juniorrækken, og Lars Hansen tog sig af
superveteranklassen.
Vor traditionelle præmieskydning var som sædvanlig en stor succes, og med hjælp fra vore
trofaste gavmilde sponsorer, var der præmier til alle.
Vinderen af hovedpræmien, et gavekort af værdi 1.500 kr., blev Michael Langvad. Som
sædvanlig blev alle præmier udloddet ved lodtrækning på skydekortene, så der var lige
store chancer for alle.
På riffelbanen melder vore
dygtige instruktører om nogenlunde samme aktivitetsniveau, men at der er plads
til flere skytter.
Så opfordringen herfra lyder:
Få nu indskudt din riffel
under kyndig vejledning, så
du med god samvittighed
kan gå på bukkejagt, når
den tid kommer.

... fortsætter på side 7
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Hvad kan
vi gøre
for dig?
www.korsbakke.dk

v/ Lars L. Nielsen
Navervej 25 • 8600 Silkeborg
Tlf. 86 82 81 55 • info@villys.dk
www.villys.dk
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Årets jagt hos Finn Hoffmann var en succes, hvad angår vejrliget, en fantastisk flot dag med
forventningsfulde jægere, og trods det lidt magre udbytte (en sneppe), tror jeg at det er en af
de dage man vil mindes som godkendt.
Michael havde igen inviteret til familiefiskeri i Resenbro Put and Take, og som sædvanlig
var der flotte præmier til store og små fisk.
Vi sluttede året med en gang juleskydning, hvor Søren og Christian fra Virklund Fritidscenter
havde sponseret de flotte kornfede landænder.
Så et år er gået med masser af aktivitet, og vi glæder os til at ta’ hul på et nyt.
Vi ses!
Kaj
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Borgergade 37
8600 Silkeborg
Tlf. 86 80 52 02

Luise Kvist
Borgergade 37
Tlf. 8680 5202
info@blomsterbutikken-kvisten.dk

www.blomsterbutikken-kvisten.dk

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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Coronajagt
Af Kim Andersen
Efter vi har siddet i isolation hele julen/nytår trængte vi til at komme ud, så derfor vælger vi at
tage på jagt den 2. januar om morgenen.
Det startede en frostklar morgen, og jeg havde inviteret konen med... som også trængte til at
komme lidt ud.
Vi sidder i tårnet 35 min. før skydetid i 2 graders frost.
Efter ca. 15 min. spotter jeg en rå og to lam på ca. 400 meters afstand og de forsvinder over en
bakketop.
Da der er gået en halv times tid, spørger konen, om vi skal blive siddende, eller om vi skal gå
efter det ene af lammene.
På grund af kulden vælger vi at gå efter dyrene, så hun kan få blodtilførslen tilbage i fødderne
igen.
Vi går ca. 300 meter, da vi får øje på dem ca. 100 meter ude... dog kan jeg ikke afgive skud på
grund af kuglefang, så vi vælger at gå 60 meter til venstre, og da vi kommer op over bakketoppen, står det mindste lam lidt til højre med fin kuglefang.
Jeg får konen op foran mig og vi går stille og roligt frem mod dyret over et par gange.
Da vi er ca. 80 meter fra, prøver jeg at tage riflen op, men kan ikke hode den stille da jeg ikke
har min skydestok med... så siger til konen: ”Jeg skal bruge din skulder, hvis jeg skal skyde.”
Resolut siger hun det er ok, men da højdeforskellen er for stor, må jeg stå i bredstående stilling.
Hun tager fingeren i øret, og da dyret vender siden til lader jeg kuglen gå, og hører straks
anslaget og ved det er ramt.
Konen siger: ”Den ramte du da vist ikke”, da hun så kuglenedslaget i jorden, og dyrene løb
ind i skrubbet.
Jo, jo den ligger dernede... tænkte jeg, men da jeg kommer nærmere er der intet dyr at se,
så jeg vælger at gå hen hvor skrubbet starter og følger kanten tilbage mod konen. Da jeg er
næsten ud for hende, ser jeg lammet ligge stendødt inde i krattet.
Jeg får brækket dyret, og som vane spiser jeg altid et stykke af leveren... (det skal hun også)!
Efter lidt tøven smager hun og siger, det smager ok, men lidt af jern.
En dejlig oplevelse sammen med konen, som er blevet så hooked på det, at hun vil tage jagttegn i nærmeste fremtid.
Knæk og bræk
Andersen
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K.O. Skov A/S - Strædet 2 - 7441 Bording
Tlf. 86 86 11 77 - Fax 86 86 25 66

www.koskov.dk

Flugtskydningsbanen
Vi starter den nye sæson tirsdag den 5. april kl. 18.00.
Mød op denne aften og vær med i lodtrækningen om et gavekort af værdi 500 kr. til brug på
krudt og kugler på vore træningsaftener.
Der vil som sædvanlig være pølser på grillen, samt kolde drikke til favorable priser.
Så bank rusten af bøssen og kom og få trænet sving og foranhold med ligestillede ivrige
jægersmænd.
Vi ses!
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KALENDER 2022
Det sker i din jagtforening!
Marts
Mandag d. 14.

Generalforsamling

April
Tirsdag d. 5.
Tirsdag d. 12.
Tirsdag d. 19.
Tirsdag d. 26.
Torsdag d. 28.

Flugtskydning
Flugtskydning
Flugtskydning
Præmieskydning
Rågeprøve

Maj
Tirsdag d. 3.
Tirsdag d. 10.
Mandag d. 16.
Tirsdag d. 17.
Tirsdag d. 24.
Tirsdag d. 31.

Flugtskydning
Flugtskydning
Bukkekaffe
Flugtskydning
Flugtskydning
Flugtskydning

Juni
Tirsdag d. 7.
Søndag d. 12.
Tirsdag d. 14.
Tirsdag d. 21.
Tirsdag d. 28.

Flugtskydning
Fiskekonkurrence
Flugtskydning
Pokal og mærkeskydning
Flugtskydning

Juli
Tirsdag d. 5.
Tirsdag d. 12.
Tirsdag d. 19.
Tirsdag d. 26.

Flugtskydning
Flugtskydning
Flugtskydning
Flugtskydning
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August
Tirsdag d. 2.
Tirsdag d. 9.
Tirsdag d. 16.
Tirsdag d. 23.
Tirsdag d. 30.

Flugtskydning
Flugtskydning
Flugtskydning
Flugtskydning
Flugtskydning

September
Tirsdag d. 6.
Tirsdag d. 13.
Tirsdag d. 20.
Tirsdag d. 27.

Flugtskydning
Flugtskydning/mærkeskydning
Flugtskydning
Flugtskydning/afslutning

November
Mandag d. 7.
Lørdag d. 12.

Vildtspil
Dagjagt

December
Lørdag d. 10.

Juleskydning

NB. Da vi på nuværende tidspunkt ikke har fået skydetider til
riffelbanen, bedes du holde dig orienteret på hjemmesiden
og Facebook.
Det er i skrivende stund ikke 100% sikkert at vi kan leje
banen, da den er under ombygning. Du hører nærmere!
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JAGTHORNSBLÆSNING
TILBYDES
Tilbydes til jagter, parole/parade, fester,
jubilæer, kirkelige handlinger med mere.
Solo eller op til 8 mand.
Fürst Plesshorn eller Parforcehorn.
Kontakt Lars Mogensen
Telefon 61 16 78 44
Mail
larsmog@outlook.dk

Bedre og billigere
Verdens bedste skydestok!

Since 2007

Torvet 10 B · 8600 Silkeborg
Tlf. 86 82 25 26
www.christoffersenguld.dk

Få fuldt navn eller initialer på vores
opdateret frontplade.
Anmelderrost, 100% rustfri, dansk
produceret og yderst rejsevenlig.

Reparationer udføres på eget
værksted
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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Fisketuren 2021
En masse glade ansigter – uden masker...
får man at se, når man møder op med SOJ til årets fiskekonkurrence. Tørvejr, 15 grader,
drivende skyer, lidt rigeligt vind men alt i alt rigtigt godt fiskevejr, havde vi søndag den 13.
juni hos Resenbro Put and Take, hvor der var tilmeldt 31 stænger.
Der var bred enighed om, at det var en fantastisk dag. Selvom fiskene ikke helt var hjemme.
Vi fik trukket 17 fisk op til grillen, hvilket er på niveau med de sidste gange med flere
stænger tilmeldt. Af de 17 blev de 6 landet fra den store sø med en vægt fra 1,3 kg. Dagens
største blev fanget af Danny og vejede 4,370 kg. En rigtig flot fisk sammen med titlen –
årets SOJ lystfisker 2021.
Som altid var der flot opbakning fra vore sponsorer, der gjorde det muligt at have nogle
flotte præmier til alle heldige og selvfølgelig alle børn. Der var grej, trøjer, fuglefoder,
biltilbehør, blomster og meget andet. En stor tak skal lyde til sponsorerne som selvfølgelig
altid gerne vil have besøg af os i deres butikker:
BS Spar, Gjern
Korsbakkes Planteskole
Grovvarecentret
Slagter Bo

Grejbiksen / Jagtogfisk.dk
Point S
Resenbro Put and Take
2Blind2C

Føler du dig snydt for en god dag, var du forhindret eller blev den glemt? Så kan du være
med til næste års fisketur, som allerede er reserveret til søndag den 12. juni 2022 – sæt
kryds omme bag i kalenderen med det samme! ... og tager du naboen og hans børn med,
kan vi blive endnu flere.
Vel mødt, Michael
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Indelukkets Spisested
Åhaveallé 9c
8600 Silkeborg
Tlf. 86 82 61 79

sanistaal.com

Jagtkammerater mødes!

Leverandør til dem, der kan smage forskel!
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Stemningsbilleder fra
foreningsjagten
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Book SmagD til:
Personalefesten
• Jubilæum
• Receptionen
• Åben hus
• Livets store øjeblikke...
•

Stort flot
smagslokale
i Viby J!
Priser fra kun
199,- pr. person

www.SmagD.dk
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Vildtspillet
Efter to års ufrivillig pause, planlægger
vi at genoptage denne gamle tradition,
hvor vi spiller om grydeklare fasaner og
vildænder, samt råvildt / dåvildt.
Spillet afholdes mandag d. 7. november i
Lunden kl. 19.00 og i pausen trækkes lod
om vinpræmier på amerikansk lotteri.
Dørene åbnes kl. 18.00, og der vil være
mulighed for at købe sig en jægerpølse
og en øl eller vand.

Juleskydning
Lørdag d. 10. december skal vi igen dyste om ænder og rødvin.
Som tidligere inddeles der hold af 5 skytter ved lodtrækning, og der skydes en serie af 24
duer på jagtbanen og en runde på trapbanen.
Resultaterne fra begge skydninger lægges sammen og fratrækkes det dårligste resultat.
Der er præmier i form af juleænder og rødvin til alle på det vindende hold, samt til bedste
individuel på begge baner.
Der serveres varmt gløgg og æbleskiver til alle!
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Gera Biler annonce
1/1 side

20

Generalforsamling
Herved indkaldes til ordinær generalforsamling
i Indelukkets Spisested mandag d. 14. marts
kl. 19.00.
Dagsorden iflg. vedtægter.
Efter endt generalforsamling er foreningen
vært ved stegt flæsk med persillesovs / løgsovs
samt en øl eller vand.

Husk at medbringe dine danske bukkeopsatser fra 2021, da vi skal have uddelt
årets bukkepokal.
Der vil desuden være vinpræmier til
sjoveste danske buk, samt flotteste udenlandske trofæ (buk eller hjort).

På sidste generalforsamling blev vor flugtskydningsformand Ernst Pedersen udnævnt til æresmedlem.
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Bukkepral
Den 16. maj mødes vi igen til en gang bukkepral, efter en forhåbentlig spændende morgen
på reviret.
Vi står klar med kaffe og rundstykker fra kl. 9.00.
Knæk og bræk.

Datoen er torsdag d. 29. april 2021 fra kl. 16.30 til 19.00.
Der skydes fra Sejs/Svejbæk skytteforenings skydebane ved Hårup.
Du skal møde med indskudt riffel/luftgevær der vil være mulighed for at indskyde din Riffel/luftgevær.

Rågeregulering

Har du en defekt riffel kan du ikke låne dig til en. Riffeltilladelsen følger ejer af riflen.
Der skydes fra 25 m bane med 6 standpladser.

Vi strammer lidt op på at træffe. Du her 10 skud hvor så de 6 skal være inde. Og de skal være samlet. Se billider

Datoenlænger
er torsdag
d. Prisen
28. for
april
16.30
tiltil19.00.
nede på siden.
tildelt2022
område fra
er 150kl.
kr. De
50 kr. går
leje af skydebanen og de 100 kr. går til
jægerrådet
Silkeborg
Der skydes
fra iSejs/Svejbæk
skytteforenings skydebane ved Hårup.
Melder du ikke tilbage senest mandag d. 21. juni 2021 får du ikke mulighed for at deltage i Rågereguleringen 2022.

melding
til Allan
Louring på mail
allansjagttegn@fiberpost.dk
Du skalTilbage
møde
med
indskudt
riffel/luftgevær
der vil være mulighed for at indskyde din
NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT
Riffel/luftgevær.
Vi har fået en vest som SKAL bruge ved reguleringen. Bære du den ikke under reguleringen vil din tilladelse blive

Har du inddraget.
en defekt riffel kan du ikke låne dig til en. Riffeltilladelsen følger ejer af riflen.
Der skydes
frafor25
m 100
bane
meddu6vesten
standpladser.
Dipotium
vesten
kr. aflever
igen til Allan Louring Helsingborgvej 59 8600 Silkeborg får du
dipotium lidt
retur. op
Får du
inddraget
tilladelsen
og vesten
du mistet
dipotium
på devære
100 kr. inde. Og de skal
Vi strammer
påderimod
at træffe.
Du
har 10
skudharhvor
så de
6 skal
være samlet.
billeder
længere
nede
påreguler
siden.
Fra 2018 Se
vil det
ikke være længer
mulighed
for at
med Prisen
17 HMR for tildelt område er 150 kr. De 50 kr.
går til leje
affremvise
skydebanen
og riffeltilladelsen
de 100 kr.oggår
til jægerrådet
i Silkeborg.
Du skal
gyldig jagttegn,
medlemsbevis
for en jagtforening
i Silkeborg kommune.
Mangler en af disse får du ikke tildelt et område

Med Venlig
Hilsen
Med Venlig
Hilsen
Allan Louring
/ 20 73 18 80
Allan Louring

Godkent
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Ej Godkent
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Afs. Silkeborg og Omegns Jagtforening, Ahornvej 2, 8653 Them

Boligejern

es bank

Få et billigt og fleksibelt lån
til din bolig
Tjek prisen på en million og book en boligsnak
på jyskebank.dk/million

www.jyskebank.dk

