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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: flugtskyd@soj.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.
Tilmelding: pr@perb.dk
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Hele vejen

Silkeborg

Per B. Christensen & co a-s | Kejlstruphøjvej 2 | 8600 Silkeborg | Tlf. 87 22 10 10 | www.perB.dk
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Generalforsamling 2019
Forsamlingen indledte aftenen med at mindes Thomas Foldager, der gennem en menneskealder havde stået for salg af skydekort og patroner på flugtskydningsbanen. Derudover var
han en samvittighedsfuld og punktlig kasser i en årrække.
Efter et minuts stilhed gik man over til selve generalforsamlingen med punkt 1, hvor Knud
Hansen blev valgt til at dirigere aftenens program, hvor punkt 2 var formandens beretning,
som her følger i fuld udstrækning:
Punkt 2: Formandens beretning
Jeg vil lægge ud med lidt rådyrsnak.
Der ses ikke det råvildt man så tidligere.
Du har måske selv oplevet det på dit eget
revir eller på div. jagter.
Det kan skyldes flere ting. Nogle steder er
der gået sygdom i bestanden, nogle mener
at dåvildtet er på vej til at udkonkurrere
råvildtet, da de søger de samme fødeemner.
Andre igen mener der skydes forholdsvis
mange bukke netop i brunsttiden.
For at blive klogere på forvaltning af råvildtet,
arrangerer Jægerrådet en aften med foredrag om
dette emne.
Der kommer en repræsentant fra Jægerforbundet,
der gerne skulle gøre os lidt klogere på, hvad der
foregår, og hvad der kan gøres ved det.
Det sker den 25. marts i Medborgerhuset, Bindslevs Plads kl. 19.00.
De forskellige foreninger i kommunen er blevet opfordret til at spørge div. generalforsamlinger om hvad man siger til at udskyde bukkejagten til f.eks. august.
Lad os høre jeres mening om dette ømtålelige emne.
Hvad angår vores egen forening ligger vi økonomisk på linje med 2017, ligeså med hensyn
til medlemsantal.
På flugtskydningsbanen afholdt vores forening kommunemesterskaberne, hvor Lars Møller
tog guldet i den svære veteranklasse med 23/24. Godt gået!
Derudover havde vi selvfølgelig vores faste træningsaftener, og det er gået jævnt i hele
sæsonen, ikke mindst takket være den faste gamle garde, der troligt tropper op tirsdag efter
tirsdag.
...fortsætter på side 7
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Hvad kan
vi gøre
for dig?
www.korsbakke.dk

Kejlstrupvej 88 B, 8600 Silkeborg
Telefon 86 820 900
silkeborg@point-s.dk
www.point-s.dk/silkeborg
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Den 19. juni havde vi pokal- og mærkeskydning, og følgende fik pokalen i hver deres
kategori:
Seniorpokal:
Old Boys:
Veteran:
Superveteran:
Vildtpokal:

Løgsgaard
Steen Korsbakke
Per Riemenschneider
Per Østergaard
Per Riemenschneider

Vi sluttede sæsonen med en gang juleskydning om ænder og vin. Man må sige, at det var
et skuffende fremmøde, måske p.g.a. et værre møgvejr, men os der var mødt op hyggede
os med gløgg og æbleskiver og var enige om, at vi selvfølgelig også i 2019 skulle have
juleskydning.
Der har også været gang i riffelskydningen, og det vil John komme nærmere ind på i hans
beretning.
Et tredje fast element er den årlige fiskekonkurrence.
36 voksne og børn var ude med snøren, og største fisk vejede små 4 kg. Der var selvfølgelig
flotte præmier til alle der landede fisk.
Med hensyn til vores hjemmeside, skal vi have fundet en ny webmaster til at tage over efter
Nicolai. Den tager vi lige senere sammen med et forslag om Facebook.
Medlemsbladet holder vi fast i. Dels løber det rundt økonomisk, og dels er der flere af jer
der kommer med jagtoplevelser fra ind- og udland. Det at I vil dele nogle af jeres oplevelser
med os gør det til en mere varieret oplevelse at læse bladet. Så hold endelig ikke igen med
at sende din historie til redaktionen, gerne med masser af fotos.
Til slut, tak til alle der bakker os op
på den ene eller den anden måde, der
gør det muligt at køre en fornuftig
forening.
Punkt 3: Aflægning af regnskab
Michael Jacobsen aflagde regnsakb,
som straks blev godkendt. Ordet belv
herefter givet til formanden for riffeludvalget, John Christensen, der havde
de nye skydetider for sæson 2019 med.
Alt som han havde ønsket det.
Forud havde der dog været lidt at diskutere med
udlejeren af banen, idet han gerne så at Silkeborg
Jagtforening og Silkeborg og Omegns Jagtforening kunne slå deres træningstider sammen.
Da vi ikke kunne godtage denne løsning, fik
John det som ønsket.
...fortsætter på side 9
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Rågeprøve 2019
Datoen er torsdag d. 25. april 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.
Vi strammer lidt op på at træffe. Du har 10 skud, hvor så
de 6 skal være inde. Og de skal være samlet. Se billeder
længere nede på siden. Prisen for tildelt område er 150 kr.
De 50 kr. går til leje af skydebanen og de 100 kr. går til
Jægerrådet i Silkeborg.
Melder du ikke tilbage senest mandag d. 1. juli 2019 får
du ikke mulighed for at deltage i
Rågereguleringen 2020.
Tilbagemelding til Allan Louring
på mail allan.louring@fiberpost.dk

Tilbyder præcisionsarbejde
af højeste kvalitet: reparationer,
monteringer, renoveringsopgaver,
syrebruneringer, varmbruneringer
og custom-projekter

Kontakt: 2183 4545 • Web: ahlarsen.dk
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Kaj Nymann berettede om nyt fra Jægerrådet i Silkeborg Kommune, og kunne fortælle
at man arrangerer en aften med råvildtet i
fokus, idet der i visse egne er konstateret
tilbagegang i bestanden.
Foredraget foregår i Medborgerhuset, Bindslevs Plads, mandag d. 25. marts kl. 19.00,
så mød op da emnet vedrører os alle.
Punkt 6 på dagsordenen hedder valg af bestyrelse, og her modtog Per Riemenschneider, Per Pedersen og Ernst Pedersen genvalg.
Også Willy Rasmussen blev genvalgt som revisor.
Af indkomne forslag var et ang. om foreningen skulle på Facebook.
Flemming Stenholt indvilligede i at stå for oprettelse og vedligeholdelse af dette, sam pasning af vores hjemmeside, som Nicolai Pedersen havde ønsket at sige fra.
Herefter havde formanden et forslag til rettelse af vores love, nemlig § 4 der pålægger at
generalforsamlingen afholdes i februar måned.
Rettelsen lyder på at generalforsamlingen afholdes i løbet af januar senest udløbet af februar, hvilket blev enstemmigt vedtaget.
Under punkt 9, eventuelt, slog formanden et slag for et herrebælte med vores logo på
spændet.
Foreningen har købt 100 stk. og inden aftenen var ovre var 1/4 afsat. Bæltet vil blive annonceret i lokalbladet så andre kan få chancen for dette engangstilbud.
Inden man gik over til sidste punkt, nemlig stegt flæsk med persillesovs, havde H.C. bedt
om ordet.
H.C. ville takke for sin udnævnelse som æresmedlem, der blev givet ham ved forrige
generalforsamling. Han var beæret over udnævnelsen, men mente ikke han havde fortjent
denne.
Det kunne de af forsamlingen der kommer på flugtskydningsbanen dog med stort bifald
bekræfte var velfortjent.
H.C. var dog ikke færdig endnu, idet han længe har ønsket sig et nyt dommerhus på trapbanen. Han havde selv tegnet et oplæg til hvordan han ønskede sig sit ”drømmehus”.
Formanden lovede at videregive tegningerne til rette vedkommende, så der ville komme
gang i projektet.
H.C. var dog stadig ikke færdig.
Op af en plasticpose trak han en flaske vin af samme mærke og årgang som dem vi bruger
som gevinst på skydebanen.
Han spurgte om vi ikke kunne finde en bedre udgave, da han sammenlignede den nuværende med karburatorsprit!
Det blev vedtaget at formanden skulle undersøge terrænet, og få lavet en deal om en god
vin til lav pris.
Formanden sluttede aftenen med at takke alle der giver et nap med når det kræves, en tak til
annoncører og sponsorer og til bestyrelsen for et godt samarbejde.
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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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Tilbud om en hyggelig jagtdag!
Igen i år stiller Finn Hoffmann sit revir til rådighed for en foreningsjagt.
Tilbuddet gælder alle medlemmer af foreningen.
Da der er begrænsede antal pladser, er det de første 15 tilmeldte, der får chancen.
Dato: Lørdag d. 19. oktober
Pris for deltagelse er kun 100 kr.
Tilmelding til Kaj Nymann, tlf. 40 29 59 12.

Bukkekaffe
d. 16. maj
Traditionen tro står vi klar med kaffe
og rundstykker fra kl. 9.00 i klubhuset,
så kig forbi om du har haft heldet med
dig eller ej.

Eksklusivt
herrebælte
Vi har købt et parti bælter med
foreningens logo på spændet.
Bæltet leveres i fornem gaveæske
og koster 200 kr.
Benyt dig af dette engangstilbud og bestil dit nye bælte hos formanden 40 29 59 12, eller
kassereren på 20 32 09 31.
Husk der er et begrænset antal, så vent ikke for længe!!!
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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

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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Min største svenske buk...
Fortalt af Kim Andersen:
Vi var 4 forventningsfulde jægere som drog fra Danmark til det svenske jagtparadis.
Vi havde netop fået et nyt jagtstykke som vi skulle inspicere dagen før, da vi kommer ud til
stykket ser jeg straks det er et yndet sted for råvildt at være. Vi går kortvarigt rundt i stykket,
og støder på et dyr...
Vi tager så tilbage til hytten hvor vi bor, og skal have lavet lodtrækningspladser til morgendagens præmiere (jeg bliver nr. 2 i lodtrækningen og vælger det nye stykke).
Præmiere morgenen... Vi kører
2 og 2 i hver bil, og da jeg
skal længst væk sætter jeg min
makker af 15 min. før jeg er på
pladsen. Da jeg parkerer bilen
og skal op i tårnet, hvor jeg har
riffel, pude og kontorstol med,
skal jeg gå over en lille bæk.
Inden jeg er i tårnet ser jeg et
dyr “som står musestille” indtil
det trækker ud i kornet.
Det opdager mig ikke... Vel
ankommet i tårnet sidder jeg
ikke længe før jeg spotter en buk
komme lige imod tårnet, da ser
jeg straks at det er en kæmpe
buk...
Den fortsætter ufortrødent lige
imod mig indtil den er ca. 40
meter fra tårnet i rask løb.
Da jeg ikke tør vente længere i
fare for at blive opdaget, råber
jeg op så dyret stopper, lidt
skævt fra skudvinklen men
vælger alligevel at trykke på
aftrækkeren.
Bukken giver et kolossalt højt hop og løber ind på en forhøjning i terrænet...
YES... den fik jeg. Venter nu i 5 min. hvorefter jeg går mod forhøjningen hvor jeg tror dyret
ligger, jeg har sat kikkerten på lav i tilfælde af, at skulle afgive skud igen hvis bukken ikke
er død. Da jeg kommer op på toppen af forhøjningen ser jeg et dyr stå på modsatte side,
og hæver resolut riflen men kigger i det samme til højre og ser den døde buk... “det var en
gaffelbuk som løb derfra” den vælger jeg at lade løbe, da jeg er helt oppe og køre over min
store buk... den er sidenhen blevet opmålt til 121,22 point.
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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!

16

Opstart flugtskydning!
Vi begynder den nye sæson lørdag d. 30. marts kl. 10.00.
Udover de sædvanlige vinpræmier, trækker vi lod på alle skydekortene fra jagtbanen, om et
gavekort til en værdi af 500 kr. til brug på skydebanen på vores træningsaftener.
Så mød talstærkt op, så vi kan få “skudt” den nye sæson i gang med manér.

Præmieskydning
tirsdag d. 30. april
Denne aften skyder vi om masser af sponsorpræmier, der udloddes ved lodtrækning på skydekortene fra jagtbanen, så alle har lige store chancer for gevinst.
Vi slutter aftenen med at trække lod på alle kort om et gavekort til Kr. O. Skov på hele
1.500 kr. foruden et på 500 kr.

Pokal og mærkeskydning!
Tirsdag d. 25. juni skyder vi så om foreningens pokaler, og du får også mulighed for at
skyde dig til et mærke af guld, sølv eller bronze, eller evt. et mestermærke.
Som noget nyt får du en ekstra chance for at erhverve et mærke, idet vi åbner for en ny
mærkeskydning tirsdag d. 17. september.
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ÅRETS GAVEIDEER FRA
GODEIDEER.DK
Tillykke til Silkeborg & Omegns Jagtforening
med de nye livremme.

Kender du nogen der også vil have sin egen livrem, så giver vi gerne
et tilbud. Eller hvis du vil give en personlig gave med indgraveret navn,
klarer vi også det.
Sammensæt dit eget bælte på speedlockbelts.dk

Årets bestseller:
“Æggegokkeren”

Se video på
godeideer.dk

Du får den BEDSTE service og returret og GARANTI for høj kvalitet.

godeideer.dk
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speedlockbelts.dk

Kender du det
Af John Lysholt:
Kender du det, hvor man lægger en
plan og derefter fraviger den fordi man
er en elendig jæger som ikke kan sidde
stille, måske var det det som skete den
stille aften i september. Jeg havde opgivet at få den kronhjort jeg havde håbet
på og sneg mig hjem mod bilen. Jeg
kravler under et hegn og maser mig op
af en skrænt. Deroppe nåede jeg lige
at se spejlet af en dåhjort forsvinde
i nogle tætte træer. Jeg sneg mig
nærmere i den overbevisning at den
ikke var klar over faren. Pludselig var
jeg afsløret og to prægtige fuldskufler
satte i fart ned over en lille slugt og væk. Nu kender jeg terrænet godt og vidste at der var
en lille chance hvis de tog den rute jeg håbede på.
Så jeg satte i løb og smed mig op af et træ i bunden af slugten. Heldet var med mig og de
kom ned forbi mig og derefter var det kun et spørgsmål om hvilken af disse dejlige skabninger som ville præsentere sit blad. Skuddet faldt og dyret gik ned i skraldet. Hvilken dag.

Skydetider riffel 2019
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Søndag
Torsdag

d. 11. april 2019
d. 25. april 2019
d. 2. maj 2019
d. 5. maj 2019
d. 9. maj 2019

kl. 17-20
kl. 17-20
kl. 17-20
kl. 10-16
kl. 17-20

Funder skydebane, Moselundvej 17, 8600 Silkeborg.

Jægerforbundets riffelprøve
Søndag

d. 2. juni 2019

kl. 09-16

Bøssemager Anders H. Larsen er på banen de fleste dage.
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Fiskekonkurrence
16. juni fra kl. 9.00-12.00
Så skal vi igen ud med snøren, og konkurrerer om flotte præmier.
Vi starter allerede kl. 9.00, da fiskene på det tidspunkt er klar til morgenmad.
Michael har pølser på
grillen og kolde øl og
vand i køleboksen.
Alle er velkomne, så
saml familien lige
fra den yngste til den
ældste og få en hyggelig søndag formiddag sammen.
Vi ses!

Vildtspil mandag d. 4. november!
Vi spiller igen om dådyr, rådyr, vildænder og fasaner.
I pausen trækkes lod om god rødvin.
Pølser og drikkevarer kan købes hele aftenen.
Slæb naboer, venner og bekendte med så vi kan bibeholde denne tradition.
Bestyrelsen
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Juleskydning
søndag d. 8. december!
Husk at tilmelde dig senest kl. 10.00, da vi skyder i hold af fem mand.
Holdene findes ved lodtrækning, og der skydes en runde på jagtbanen samt en
runde på trapbanen.
Bedste hold samt bedste individuelle fra begge skydninger, bliver præmieret med
juleænder og rødvin.
Foreningen er vært ved gløgg og æbleskiver.

Vores rådyr har det dårligt - hvad
kan vi gøre for at hjælpe dem?
Det kan du få svar på d. 25. marts, når Silkeborg Jægerråd i samarbejde med den
regionale hjortevildtgruppe holder temaaften om rådyr i Silkeborg Medborgerhus.
Skrevet af: Andreas Thørring Bastrup, 01. marts 2019
Foto af: Thomas Iversen
I løbet af aftenen vil Mads Flinterup fra Danmarks Jægerforbund sammen med
dyrelæge, PhD Mariann Chriél fra DTU Veterinærinstitutettet fortælle om de
nuværende forhold for råvildtet samt hvad vi som jægere kan gøre for at hjælpe
rådyrbestanden.
Arrangementet foregår i Silkeborg Medborgerhus, Bindslev Plads 5, 8600 Silkeborg, mandag d. 25. marts 2019 kl. 19. Tilmelding til arrangementet er ikke nødvendigt, og det er gratis at deltage.
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