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SILKEBORG OG OMEGNS JAGTFORENING

Foreningens bestyrelse
Kaj Nymann, formand
Ahornvej 2, Salten
8653 Them
Tlf. 86 84 57 30 / 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
Thomas Foldager, kasserer
Gunilshøjvej 167, Virklund
8600 Silkeborg
Tlf. 86 83 70 20 / 40 87 40 69
E-mail: kasserer-soj@webspeed.dk
Michael Jacobsen, sekretær
Hjortgårdsvej 19, Voel
8600 Silkeborg
E-mail: mj@firmajacobsen.dk
Ernst Pedersen
Skovbakken 4
8883 Gjern
Tlf. 86 87 55 66
E-mail: flugtskyd@soj.dk
Per Riemenschneider
Vestervænget 29
8600 Silkeborg
Tlf. 40 17 37 94
E-mail: pr@perb.dk
Jens Chr. Madsen
Frejasvej 47
8600 Silkeborg
Tlf. 40 81 51 72
E-mail: jeca@madsen.mail.dk

Suppleanter
Paul Haugaard
Per Pedersen
Flugtskydningsudvalg
Ernst Pedersen
Riffeludvalg
John H. Kristensen
Resdal Bakke 34
8600 Silkeborg
Tlf. 86 85 56 70
Mobil 29 66 60 71
E-mail: joel@fiberpost.dk
Hundeudvalg kontaktperson
Hans Schougaard
Rødebækvej 2
8653 Them
Tlf. 86 84 78 11 / 21 27 78 11
Redaktionsudvalg
Thomas Foldager
Hjemmeside
Nicolai Pedersen
sojagt@gmail.com
Ansvarlig over for
presseloven: Kaj Nymann
Få meddelelse om
ekstraordinære arrangementer
pr. e-mail.
Tilmelding kasseren.
kasserer-soj@webspeed.dk
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Vi er måske ikke de bedste? “Vi lyder bare altid sådan”

Få en personlig
rådgiver

GRATIS SERVICERÅDGIVNING
Fords personlige servicerådgivning
giver dig en professionel og troværdig
serviceoplevelse. Glæd dig til indsigt
og undgå overraskelser.
· Du får egen servicerådgiver
· I gennemgår bilen sammen
· Det tager kun 15 min.
· Du får et skriftligt tilbud
· Værkstedet udfører kun det arbejde
som I er enige om

Kejlstruphøjvej 2
8600 Silkeborg
Tlf. 87 22 10 10
www.ford.perB.dk
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Referat af SOJ’s generalforsamling
tirsdag den 3. februar 2015
Knap 60 gæve jægere var tirsdag aften mødt op til foreningens årlige generalforsamling
som traditionen tro var sat til at foregå i Motorbådsklubben i Indelukket.
Præcis klokken 19 byder formand Kaj Nymann velkommen og Erik og Lars trutter ligeledes velkommen.
Som vanligt foresloges Knud Hansen som dirigent som takkede ja tak under klapsalverne.
Han starter med at orientere at alle regler er overholdt og at forsamlingen er lovligt varslet
og indkaldt.
Formandens beretning
Jeg vil starte med et par positive ting vedrørende vores økonomi. På sidste generalforsamling kom jeg til at love et overskud i 2014. Det har heldigvis holdt stik, idet vi gik fra et
underskud i 2013 på 26.500 kr., til et overskud i 2014 på knap 12.500 kr. Altså en difference på ca. 40.000 kr.
Dette skyldes især to ting: For det første at udgifterne på flugtskydningsbanen ligger 22.000
kr. under udgifterne i 2013, (hvor vi fik lagt fliser på den overdækkede terrasse, fik sat vinduer i gavlen, samt bygget nyt toilet, og lagt nyt gulv i klubhuset). Med disse investeringer
er vi nået dertil, hvor vi kan nøjes med almindelig vedligehold, dvs. maling og service på
kastemaskinerne, og det vil igen sige at vi forventer endnu større overskud de næste par år.
Den anden ting der tæller kraftigt på plussiden er, at vi jo sidste år på generalforsamlingen
vedtog at gå ned til et medlemsblad om året. Det betyder en besparelse på 15.000 kr. Og
gør at bladet i dag stort set er selvfinansieret i kraft af annonceindtægter.
Endelig gav vildtspillet 5.000 kr. mere i overskud end året i forvejen.
Flugtskydning
Vores største aktiv er flugtskydningsbanen, hvor vi igen præsenterede et overskud på godt
30.000 kr. som til forveksling ligner de sidste mange år. Jeg havde nok forventet en fremgang, idet vi lejer banen ud til flere og flere arrangementer; men vi må også erkende, at der
ikke er så stort fremmøde til vores skydeaftener, så det opvejer hinanden.
I år står vi for åbningsskydningen til den nye sæson, og da det falder sammen med, at det er
Påskelørdag, laver vi lidt ekstra sjov, idet du kan vinde et påskeæg, hvis du altså rammer en
af de sorte duer, der i dagens anledning er fordelt på de forskellige baner.
Derudover trækker vi lod om et gavekort af en værdi på 500 kr. til brug på skydebanen.
Som noget nyt vil vi, udover vores normale skydetider, også åben banerne i september måned. Dvs. der bliver fem ekstra skydeaftener, så skulle alle ha’ en chance for at nå omkring
og få sving i bøssen.
Bukkekaffe
Også d. 16. maj 2014 havde mange morgenfriske fundet vej til morgenkaffe på flugtskydningsbanen, og sammen med dem også 3 bukke.
I år falder bukkepremieren på en lørdag, så mon
ikke der møder ekstra mange op.
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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!

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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Fisketuren
Midt i juni havde Michael igen inviteret til fisketur for hele familien. Der var mødt lidt
færre op end tidligere, men jeg nægter dog at tro det skyldes manglende interesse, men et
uheldigt sammenfald af andre ting.
Står du ikke lige og skal på ferie eller familietamtam den 14. juni i år, vil jeg kraftigt anbefale at tage kone, børn samt naboer og venner med til Resenbro put & take, til en hyggelig
dag med masser af præmier til dem der lander fisk.
Vildtspillet
Sidste år var det på tale, at det kunne
være sidste gang vi afholdt denne gamle tradition, da interessen blev mindre
og mindre. Dette blev eftertrykkeligt
gjort til skamme, idet salen var fyldt
til bristepunktet mandag aften d. 3.
november i Lunden. Dette skyldes især
avisomtale i Midtjyllands Avis og Ekstraposten, samt at Thomas havde sendt
personlige invitationer til en udvalgt
skare. Grundet denne store opbakning
kører vi på igen til november i år.
Kommunikation
Udover medlemsbladet og hjemmesiden, vil der i år blive mulighed for, at du kan tilmelde
dig en e-mail ordning, der i god tid oplyser dig om forestående tiltag og arrangementer.
Jeg vil slutte min beretning med at takke vores trofaste annoncører, samt alle der har bakket
op om foreningens aktiviteter.
Under Regnskab gennemgår Thomas Foldager det omdelte regnskab. Alt ser rigtigt fint ud
og ingen brænder inde med kommentarer eller spørgsmål og der klappes også af foreningens regnskab.
I fravær af Ernst Pedersen rejser Kaj Nymann sig for at rapportere fra Flugtskydningsudvalget. Kaj oplyser at der har været afholdt Pokalskydning, Præmieskydning og juleskydning.
En tilføjelse kommer også i form af invitation til dette års Præmieskydning som vil foregå
den 28. april.
John fortæller under Riffelskydningudvalget at der har været 116 indskydninger. Årets
erfaring får John til at anbefale søndagen som en god dag at møde op hvis man vil undgå
for megen ventetid. Endvidere fortæller John at der har været 14 aspiranter som alle bestod.
Der har været nogle få mærkeskydninger som udløste et guld- og et sølvmærke. John takker
sine instruktører, Poul, Jesper og Elin for hjælpen gennem sæsonen. Samt en tak til Bøssemager Anders Hatting som også har været at finde under indskydningerne. Sidst men ikke
mindst blev der uddelt skydetiderne som I også kan finde andetsteds i bladet.
Bladet. Thomas Foldager fortæller at årets blad er på trapperne. Han oplyser at sponsorerne
igen har bakket op hvilket nærmest gør bladet selvforsynende. Tak til sponsorerne og husk
at lægge vejen forbi dem! Endnu en gang blev der opfordret til at maile billeder der viser
jagtsituationer eller andet relateret motiv. Kom med dem og vær med til at gøre vores flotte
blad endnu skarpere!
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Rågeprøven
For at kunne deltage i rågereguleringen i Silkeborg, skal du først bestå en
lille prøve.
Dato: 15. april fra kl. 10.00-13.00
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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JFK – Kaj har været til møde hvor andre 25 personer diskuterer samarbejde, kommunemesterskaber og andet jagtrelateret. Forsamlingen skifter navn og kaldes fremover for Jægerrådet. Der blev også talt om det nye tiltag der gør at hvis man ikke indberetter sit udbytte
kan man ikke få sit nye jagttegn. Der blev diskuteret hus på Kalø som dog er mere og mere
afdæmpet jo længere byggeriet skrider frem. Her kan der jo tydeligvis drages paralleller
til vores egen motorvej. Til sidst oplyses at den nye jagtprøve med haglprøven udløser en
dumpeprocent på 50!
Valg af formand og bestyrelse. Kaj Nymann er og bliver vores foretrukne formand og der
trak på intet tidspunkt op til et kampvalg :o)
Thomas, Per og Ernst var på valg og blev alle genvalgt! Suppleanterne hedder også stadig
Poul Hougård og Per Pedersen. Willy beholder posten som foreningens revisor.
Punkt 8 – Forslag. Ingen indkomne forslag.
Punkt 9 – Eventuelt. Kaj Nymann oplyser at vi har en 50 års jubilar tilstede og Ernst Langkjær bliver bedt om at komme op for at modtage diplom og nål. Der klappes taktfast.
Her efter be’r Kaj Nymann Dennis Christensen og Henning Rasmussen om at komme op
for at inspicere alle medbragte opsatser og gevirer. Mens der voteres uddeles der sedler
hvorpå alle kan udfylde deres data inklusive e-mails. Per Riemenschneider er nemlig kommet med det forslag at der oprettes en database hvor interesserede kan modtage nyhedsmails, reminders m.m. En rigtigt god idé!
Kaj tager igen ordet og kalder Poul Hougård op for at modtage hyldest for sin flotte
seksender som selvfølgelig vinder årets vandrepokal (halvskuffel). En høj, meget spids
hovedmonteret buk, der
havde taget turen helt
fra Aarhus, blev også
belønnet med et par flasker vin. Jesper Kudsk
modtager og klap og
vin for sin meget store
og flotte ulige 14-ender
kronhjort. Sidst men
ikke mindst blev der
også vin og klap til en
8-ender Sika som John
Christensen har skudt.
Tillykke til alle der har
været heldige i 2014!
Knud Hansen be’r derefter forsamlingen om at gi’ en hånd til bestyrelsen og stor tak for
årets indsats! Vi takker til gengæld Knud for god ro og orden hvorefter der igen truttes
af Erik og Lars. Årets generalforsamling er overstået på en time med en ualmindelig god
stemning.
Sidste officielle handling er et velbekomme til restaurantens fantastiske udgave af Danmarks nationalret – Stegt flæsk med persillesovs. Ved ikke lige hvem der kan overgå denne
udgave med løgsovs, persillesovs, saltet og røget stegt flæsk. Endnu engang fantastisk mad
til afslutning på et rigtigt godt år for SOJ.
P.b.v. Michael
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Flugtskydning
i september!
Som sædvanlig skydes der hver tirsdag i april,
maj, juni og august, men efter manges ønsker, åbner
vi også banerne hver tirsdag i september!

Vind et gavekort - værdi 500 kr.
Vores forening står i år for åbning af den nye flugtskydningssæson.
Det sker den 4. april, hvor vi blandt de fremmødtes skydekort trækker lod om et
gavekort til brug på skydebanen, af en værdi på 500 kr.
I anledning af at åbningen falder sammen med Påskelørdag, vil der også være mulighed for at få et påskeæg med hjem. Det kræver blot du rammer en af de 16 sorte duer
der er fordelt på de forskellige baner.
Så er du ikke lige på påskeferie, så mød op, vi starter kl. 10.00.

Det er slut
med at gå på jagt. - Efter 65 dejlige år agter jeg at stoppe. Jeg har afhændet
min jagttilladelse til Naturstyrelsen, og vil nu gerne af med mit jagtudstyr,
der består af:
Jagtgevær, dobbeltløbet Lanber Baron, over/under, kaliber 12.
Et godt våbenskab m. plads til 5 stk. våben.
Jagtstol, lokke-ænder og duer, jagtkniv samt et skjule-net.
Lad os mødes og talen om prisen.
Viggo Bøgedal, Søtoften 13, Virklund – Tlf. 86 83 78 10
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Bukkekaffe
Den 16. maj falder i år på en lørdag, så mon ikke vi bliver en del der mødes til kaffe
og rundstykker fra kl. 9.00 i hytten på flugtskydningsbanen.
Husk lige at tage din nyskudte buk med.
Alle er selvfølgelig velkomne.

Præmieskydning!
Årets præmieskydning vil blive afholdt tirsdag d. 28.4.
Der vil foruden hovedgevinsten på 1.500 kr. til Chr. O. Skov, som sædvanlig være
masser af sponsorpræmier, der udloddes ved lodtrækning på skydekortene.

Pokal og mærkeskydning!
Foreningens pokalskydning afholdes tirsdag d. 28.6.2015.
Husk at du skal have gået mindst 4 runder på jagtbanen for at deltage i pokalkampen.
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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

Jagthornblæsning
Blæsning ved paroler - frokost vildtparade og jagtforbi.
Også blæsning ved andre
lejligheder.
Erik Leif Christensen
Silkeborg
Tlf. 86 82 17 26
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JKF mesterskabet
(kommunemesterskabet)
I år står Bryrup/Them
Jagtforening for denne
event.
Alle der er medlem af
en jagtforening i Silkeborg kommune kan
deltage, og uanset hvad
niveau man er på, skal
man ikke holde sig
tilbage, og hvem ved?
Det kunne jo være du
lige ramte dagen!

Fisketur 2015
SOJ vil hermed invitere dig, familien og venner til vores
fiskearrangement som denne gang vil blive afholdt ...

søndag den 14. juni 2015 fra klokken 10.00-13.00
... 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. Vi så til sidste vildtspil at det kan lade sig gøre.
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.
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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

2. november 2015 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!
Skydetider Riffelbanen
Pankas 2015
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Søndag
Torsdag

09-04-2015
16-04-2015
23-04-2015
26-04-2015
07-05-2015

kl. 17.00-20.00
kl. 17.00-20.00
kl. 17.00-20.00
kl. 09.00-15.00
kl. 17.00-20.00

Bøssemager Anders H Larsen er på banen
Søndag 26-04-2015 og de fleste hverdage
Jægerforbundets Riffelprøve
Søndag 03-05-2015 kl. 09.00-15.00
17
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Mandag-torsdag 9.00-17.30 • Fredag 9.00-19.00 • Lørdag 9.00-13.00

åBningStider:

Strædet 2, 7441 Bording • Tlf. 86 86 11 77 & 86 86 10 10 • Fax: 86 86 25 66

jagthuset Kr. O. skov a/s

Jagt - inspiration
og information

Juleskydning
		

Selv om der er længe til, kan du godt begynde at glæde dig til den
12. december, hvor vi igen kæmper om juleænder og rødvin.
Der vil som vanlig blive serveret gløgg og æbleskiver.

Næste nummer udkommer i februar 2016
Artikler og andet stof til bladet må være redaktionen
i hænde senest 1. januar 2016.
19

20

Pokalskydning
Mester
A pokal
Old Boys
Superveteran
Junior
Vildtpokal

Kim Klode
Per Riemenschneider
Lars Møller
H.C.
Benjamin Toft
Kim Klode

Der blev desuden skudt
Guld/Sølv/Bronze mærker.

Nye medlemmer 2014
•
•
•
•
•
•

Lasse Dyrbye Thorsager
Ulrik Kristiansen
Ole Gerlich
Tom Lings K. Rasmussen
Rolf Løgkær
Hans Ole Svendsen

•
•
•
•
•
•

Stefan Ammitzbøl Hylleborg
Carsten Fuks
Morten Glintborg Johansen
Niels Hedegaard Jensen
Svend Hansen
Søren Ejvind Jensen
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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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B
Afs. Silkeborg og Omegns Jagtforening
Gunilshøjvej 167
8600 Silkeborg

