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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
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.
Tilmelding: peri@viabiler.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!
2020 var et på mange måder anderledes år end normalt.
Dette skyldes selvfølgelig ikke mindst alle restriktioner
og forbud i forbindelse med coronapandemien, hvilket
for vores forening bl.a. betød aflysninger af flere aktiviteter.
Riffeludvalget besluttede at aflyse de planlangte skydetider, da et forsamlingsforbud ville gøre det besværligt
at gennemføre skydningen tilfredsstillende, med den
begrænsede tid, der var til rådighed.
Vildtspillet i november kunne i sagens natur heller
ikke afholdes, og juleskyningen i december gik også
i vasken, da forsamlingsforbuddet på daværende tidspunkt var sat til max. 5 personer.
Af samme grund måtte mange fællesjagter aflyses i
slutningen af jagtsæsonen, for ikke at glemme planlagte jagtrejser til udlandet.
Også flugtskydningen blev mærket af coronaen, idet vi først kunne åbne banerne sidst i maj
med næsten 2 måneders forsinkelse.
Også planlagte weekend kurser for kursister måtte stilles i bero.
Alt i alt blev 2020 et år med mange forhindringer, og her i starten af 2021 er fremtiden
stadig uvis.
I første omgang har vi måtte aflyse generalforsamlingen i januar til en endnu ukendt dato.
Så hold jer orienteret på vores hjemmeside, på Facebook og annoncering i Ekstra Posten.
Nu har det jo ikke været den rene elendighed
det hele!
I den tid flugtskydningsbanerne var nedlukket,
gik vi, i samarbejde med Silkeborg Jagtforening, i gang med at installere kortaflæsere og
akustisk udkald på alle banerne.
Det betyder i praksis, at man ikke er afhængig
af en hjælper til at trykke duerne ud, og så er
det også slut med at rulle ledninger ud og ind.
Det skal dog siges, at selv om man kan klare sig
med høflig selvbetjening, vil der altid være instruktører på banen, hvis man ønsker assistance.
Efter diverse indkøringsvanskeligheder og lidt
finjusteringer fungerer systemet tilfredsstillende
på jagtbanerne. På trapbanen har det akustiske
udkald drillet lidt trods nye mikrofoner. Det har
leverandøren lovet, er rettet, før vi går i gang
med den nye sæson.
...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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Hvad koster så sådan en omgang, er der
måske nogen, der spørger?
Jo, i runde tal har det kostet 130.000 kr.
Det lyder måske af meget, når man tænker på, at vi mistede indtægt på skydebanen i næsten 2 måneder samt manglende
indtægt på riffelskydning og vildtspil.
Men rolig nu!
Med et tilskud fra Miljø- og Fødevareministeriet på ca. 50.000 kr. samt det
at vi er to foreninger om at dele resten,
betyder det en udgift for vores forening på ca. 40.000 kr.
Vi mener, det er en god investering, der er med til at fremtidssikre skydebanen mange år i
fremtiden.
I forbindelse med at kortlæsningsterminalerne dækker begge foreninger, har vi fået et tættere og godt samarbejde med Silkeborg Jagtforening, idet vi indkøber lerduer sammen, og i
det hele taget er i tættere dialog om vores fælles skydebanes vedligehold.
Hvordan er det så gået med flugtskydningen, da vi endelig kunne komme i gang? Over al
forventning må jeg sige. Vi besluttede os for også at holde banerne åbne i juli måned, hvor
der normalt er lukket p.g.a. ferie, og det må siges, at det blev en succes, idet tilslutningen
blev som på normale måneder.
Dette betød igen, at den samlede omsætning på sæsonen næsten kom på højde med en normal sæson, så en stor tak til alle jer, der ufortrødent dukker op tirsdag efter tirsdag.
Vi har i bestyrelsen luftet tanken om, at gentage succesen med skydning i juli, men endnu
er der ikke lagt noget fast. Personligt tror jeg dog på, at det bliver en realitet, men i må lige
afvente endelig beslutning.
Af andre begivenheder der blev afviklet inden der blev lukket ned igen, kan nævnes familiefisketuren, der blev lige så hyggelig som altid, og dagjagten hos Finn Hoffmann, der
trods lille udbytte (1 sneppe), samt lidt forbiere på samme, var lagt på en dag med strålende
solskinsvejr og morgenkaffe i brændeskuret, hvor alle kunne overholde afstandskravet.
Tak til Finn for en dejlig dag.
Her i bladet finder du kalenderen for 2021, med de
forbehold der nu engang er
nødvendige i disse tider.
Trods alt er vores forening
sluppet nådigt igennem et
atypisk år med skindet på
næsen, og vi kridter skoene
til en ny sæson, hvad denne
så måtte bringe.
Kaj
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Louise Kvist
Borgergade 32 A
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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Når alt håb er ude
De fleste jægere har nok prøvet de uendeligt mange timer på jagten, uden så meget som en
hare eller en fugl. Sat i tårnet, stigen eller i skovbunden med kun håbløsheden til selskab. Forstå mig nu ret, jeg elsker naturen men nogen gange er den altså lidt for tom. Når din kikkert
for 10. gang den dag forgæves forsøger at lave den visne busk om til et smukt levende dyr,
eller når sivene lige pludselig ser levende ud. Søndag eftermiddag var en af disse tidspunkter
efter usædvanligt mange timer i tålmodigheden tegn. Jeg havde selskab af 2 jagtkammerater,
der som jeg, også havde et minimalt håb om bare at se noget. Vi har trofast sat på vores dertil
indrettede i talløse timer, og ja nogen har jo set noget.. engang.
Men ordsproget, at du jo intet skyder fra sofaen, er altså rigtigt nok.
Nu er jeg ikke helt sikker på hvor lang tid vi sad denne gang, før jeg bestemte at vi skulle
pakke sammen. Jeg rejste mig en sidste gang, for at strække benene inden jeg ville give besked om jagt forbi. Men hov, hvad er nu det.
Et gevir kørte rundt i juletræerne, frem og tilbage på et liggende krondyr, så nu ved de fleste
jægere hvordan ens krop reagere. Men jeg fandt halsen og sendte skuddet afsted og fulgte op
med yderligere.
Dyret væltede rundt og forsvandt
i juletræshavet. Jeg fik fat i min
kammerat i det yderste tårn, som
så kom over til min post. Det var
min plan at han skulle have overblikket, hvis den rejste sig når jeg
gik ud for at lede.
Jeg behøver ikke fortælle at det
føltes som en evighed før han
ankom.
Jeg gik ud hvor jeg sidst så dyret,
og ja da, han lå hvor jeg håbede.
En ulige 12ender, men lykken
varer ikke ved, da jeg vendte
ham rundt viste han et grimt
sår med maddiker i, sikkert et
kampsår fra brunsten. Kødet
måtte kasseres men i det mindste så lider han ikke mere.
Men husk at man skal opsøge
heldet for at få det.
Af John Lysholt
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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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Bukkepral
Mange ting har ændret sig i disse
COVID-19 tider; men en ting
står fast, at bukkejagten går ind
d. 16. maj.

Det samme gælder bukkekaffen
på flugtskydningsbanen, hvor
der er dækket op fra kl. 9.00 og
alle er velkomne.
Skulle du ha’ truffet bukken,
må du hjertens gerne tage ham
med.

Skydetider riffelbanen
Søndag
Torsdag
Torsdag
Søndag

d. 11. april
d. 15. april
d. 29. april
d. 9. maj

kl. 10.00-16.00
kl. 17.00-20.00
kl. 17.00-20.00
kl. 10.00-17.00

Riffelaspiranter bedes så vidt mulig benytte søndagene, da der af erfaring er mest plads, så
ventetiden bliver minimal.
Alle er selvfølgelig velkommen også om søndagene.
Jægerforbundets riffelprøve afholdes d. 5. juni kl. 9.00-16.00.
Riffeludvalget
PS. Bøssemager Anders H. Larsen vil være tilstede de fleste dage!
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KALENDER 2021
Det sker i din jagtforening
Marts
Lørdag d. 27.

Åbningsskydning

April
Tirsdag d. 6.
Søndag d. 11.
Tirsdag d. 13.
Torsdag d. 15.
Tirsdag d. 20.
Tirsdag d. 27.
Torsdag d. 29.

Flugtskydning
Riffelbanen
Flugtskydning
Riffelbanen
Flugtskydning
Præmieskydning
Riffelbanen

Maj
Tirsdag d. 4.
Søndag d. 9.
Tirsdag d. 11.
Søndag d. 16.
Tirsdag d. 18.
Tirsdag d. 25.

Flugtskydning
Riffelbanen
Flugtskydning
Bukkekaffe
Flugtskydning
Flugtskydning

Juni
Tirsdag d. 1.
Søndag d. 6.
Tirsdag d. 8.
Lørdag d. 12.
Søndag d. 13.
Tirsdag d. 15.
Tirsdag d. 22.
Tirsdag d. 29.

Flugtskydning
Riffelprøve
Flugtskydning
Kommunemesterskaber
Fiskekonkurrence
Flugtskydning
Pokal og mærkeskydning
Flugtskydning
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Juli
Tirsdag d. 6.
Tirsdag d. 13.
Tirsdag d. 20.
Tirsdag d. 27.

Flugtskydning
Flugtskydning
Flugtskydning
Flugtskydning

August
Tirsdag d. 3.
Tirsdag d. 10.
Tirsdag d. 17.
Tirsdag d. 24.
Tirsdag d. 31.

Flugtskydning
Flugtskydning
Flugtskydning
Flugtskydning
Flugtskydning

September
Tirsdag d. 7.
Tirsdag d. 14.
Tirsdag d. 21.
Tirsdag d. 28.

Flugtskydning
Flugtskydning/mærkeskydning
Flugtskydning
Flugtskydning

November
Mandag d. 1.
Lørdag d. 6.

Vildtspil
Dagjagt

December
Søndag d. 12.

Juleskydning
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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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Flugtskydning
I år står vores forening for åbningen af den nye sæson.
På grund af påsken starter vi lidt tidligere end normalt, nemlig lørdag den 27. marts kl. 10.00.
Husk at vi denne dag udlodder et gavekort til en værdi på 500 kr. til brug på vores træningsaftener.
Trods div. restriktioner vedrørende forsamlingsantal, skal vi nok finde ud af at alt bliver afholdt forsvarligt.
Vi glæder os til at se jer.
Flugtskydningsudvalget!

Præmieskydning
Tirsdag d. 27. april skyder vi om
masser af præmier, der udtrækkes
på skydekortene fra jagtbanen, så
alle har lige odds.
Efter almindelig lodtrækning kommer alle kort i ”gryden” igen, og vi
trækker om de to hovedgevinster
på henholdsvis 1.500,- og 500,- på
gavekort til Kr. O. Skov.

Pokal og mærkeskydning!
Tirsdag d. 22. juni skal der igen kæmpes om pokaler i diverse rækker.
Ud over pokalskydning kan du denne aften erhverve dig et skydemærke af forskellig karat.
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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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Fisketuren 2020
En dejlig dag ved søen. Årets fisketur blev igen afviklet i det flotteste solskinsvejr.
Om det var derfor, at fiskene ikke helt ville med hjem, kan sagtens være en del af forklaringen. Med 43 tilmeldte stænger ligger antallet af deltagere helt på niveau med de seneste år.
Men desværre viser udbyttet ikke sammenhæng med antallet af stænger.
15 fisk hvoraf de 9 kom fra børnesøen er ikke imponerende.
Ligeså bevidner Christians vinderfisk på 1,525 kg at vi tidligere har landet væsentligt flere
og større fisk.
MEN på årets fisketur er kilo fisk ikke interessant.
Gælder det i stedet godt humør, dejligt selskab af venner og familie skal vi regne i tons!
Det er igen vores indtryk at alle fremmødte fik den dejlige formiddag de forventede.
Fiskenes antal gjorde at fiskerne blev rigeligt belønnet med flotte præmier fra vores altid
gode sponsorer. Husk at kigge forbi dem:
Gorvvarecentret, SPAR BS Gjern, 2Bind2C, Korsbakkes Planteskole, Jagt og Fisk.dk,
Slagter Bo, Resenbro Put & Take og Point S.
Kasserer Michael Buhl Jacobsen
PS. Fiskekonkurrencen i år finder sted søndag d. 13. juni kl. 9.00 i Resenbro Put & Take.
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Specielle og unikke gaver og hjælpemidler

Har du en god idé til nye tiltag, så hører vi gerne fra dig.
Gode Ideer er et handelsselskab, etableret af to gamle venner, der begge har
mangeårig erhvervserfaring og involvering i flere erhvervsforetagender.

Ørstedsvej 14 A, 8600 Silkeborg - www.godeideer.dk - 4033 7373
18

Min heldige buk...
Af Kim Andersen
Jeg er så heldig lige, at være kommet med i et dejligt jagtkonsortie ved Grauballe.
Vi er 4 mand, 3 med riffel...
Der bliver skudt buk den 16. og den 17. maj af 2 af mine jagtkammerater, så jeg har hele stykket for mig selv resten af bukkejagten, da vi har aftalt en buk pr. mand.
Jeg tager på bukkejagt tirsdag aften, hvor jeg sidder og venter... pludselig ved ca. 20.30 tiden
kommer der en rå styrtende ud fra skoven... Den fortsætter ufortrødent i de ca. 175 meter jeg
kan se i lysningen, og løber ind i skoven igen uden ophold.
Efter ca. 3 min. kommer der et dyr som jeg i første omgang ikke kan se om det er en buk eller?
Den går med bøjet hoved, og ca. 10 meter inde i lysningen går den til højre.
Så ser jeg, det er en fin buk...
Jeg kan ikke nå, at stille min skydestok op, så tager resolut riflen op og finder dyret lige inden
det går ind i skoven, føler jeg får et godt sigte ca. 90 meter ude...
Jeg lader kuglen gå og bukken stejler og falder bagover, hvorefter den løber ind i skoven...
Efter ca. 10 min går jeg hen hvor jeg tror den ligger ”Ingen buk”.
Så går jeg lidt rundt i skoven, hvor jeg intet finder, og da det er tæt på skel ved jeg ikke hvor jeg
skal lede... vælger derfor at ringe til min jagtkammerat der kender stykket godt og har hund med.
Vi søger ca. 30-40 meter ind i skoven og kan godt se, at hunden viser tydelig færd dog uden,
at finde bukken... så vælger jeg at ringe efter en schweizerhund...
Vi fortsætter ca. 40-50 meter hvor vi finder spor efter bukken, efter ca. 100 meter finder vi en
stor plamage af blod, hunden trækker nu så kraftig i snoren så han vælger at slippe hunden.
Vi hører gøen i det fjerne, men ca. 5 min senere står hunden ved vores side igen...
Vi finder ingen buk :-( Schweizermanden siger, at jeg skal vente i 2 dage da han tror den er
ramt men ikke dødelig såret..
2 dage senere tager jeg fri til middag og kører ud på stykket igen for at se om der er spor... kan
godt se der er aktivitet og vælger derfor, at køre hjem og få tidlig aftensmad.
Først på aftenen sidder jeg på platformen, og efter ca. 1 time fornemmer jeg der går et dyr til
venstre bag ved mig, drejer forsigtigt hovedet og ser en rå kun 5 meter fra mig.. den går ind
i skoven igen, og umiddelbart efter ca. 18 meter foran
kommer “bukken” ud i lysningen... jeg kan se den
trækker på venstre forben så det er den samme buk.
Sidder mussestille og venter tålmodigt til den er ca. 25
meter ude, da ved jeg at jeg kan skyde 2 gange inden
den forsvinder ind i skoven igen...
Bum... jeg rammer den på bladet, den vender rundt og
løber ind i skoven igen da ser jeg blodet siver ud af
venstre side... ”Puha”.
Efter ca. 5 min. venten går jeg hen og finder bukken
stendød. Kan se, at den har et sår på venstre forbov som
den sagtens kunne have levet med, da den selv kunne
gøre såret rent...
Dejligt det gik godt, så dyret ikke skulle lide.

En fin 6 ender.
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v/ Lars L. Nielsen
Navervej 25 • 8600 Silkeborg
Tlf. 86 82 81 55 • info@villys.dk
www.villys.dk
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Vildtspillet
Efter at vi måtte annulere sidste års
vildtspil, håber vi på at kunne gennemføre dette års udgave, som er planlagt til
at kunne afvikles mandag d. 1. november i Lunden.
Vi åbner dørene kl. 18. og det er selvfølgelig muligt at forsyne sig med en jægerpølse eller to samt slukke tørsten med en
kold fra kassen (øl eller vand).
Selve spillet starter kl. 19.00, og i pausen trækkes lod om vinpræmier på amerikansk lotteri.
Vi spiller som sædvanlig om råvildt/dåvildt samt grydeklare vildænder og fasener.
Vi ses forbåbentlig!

Juleskydning
Vi dyster i hold af fem om landænder og dejlig rødvin.
Vigtigt: Indskrivning senest kl. 10.00 da vi skal have inddelt holdene.
Efter endt skydning kan du varme dig på et glas varmt gløgg og en æbleskive.
Foreningen gi’r.
Ænderne er venligst sponsoreret af Christian og Søren, Virklund Fritidscenter.

Foreningsjagt
Igen i år stiller Finn Hoffmann sit jagtrevir
til rådighed for foreningens medlemmer.
Pris pr. deltager kun 100 kr.
Dato: Lørdag d. 6. november kl. 9.30.
Tilmelding til Kaj tlf. 40 29 59 12.
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Rågeregulering
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.
Har duDatoen
en defekt
kan2021
dufraikke
låne
dig til en. Riffeltilladelsen følger ejer af riflen.
er torsdagriffel
d. 29. april
kl. 16.30
til 19.00.
Der skydes
fra
25
m
bane
med
6
standpladser.
Der skydes fra Sejs/Svejbæk skytteforenings skydebane ved Hårup.
Vi strammer lidt op på at træffe. Du her 10 skud hvor så de 6 skal være inde. Og de skal være
Du skal møde med indskudt riffel/luftgevær der vil være mulighed for at indskyde din Riffel/luftgevær.
samlet. Se billider længer nede på siden. Prisen for tildelt område er 150 kr. De 50 kr. går til
du en defekt riffel
ikke låne
til en.
følger
ejer af riflen.
leje afHar
skydebanen
ogkandedu100
kr.diggår
tilRiffeltilladelsen
jægerrådet
i Silkeborg.
Der skydes fra 25 m bane med 6 standpladser.

Melder
du ikke
senest
mandag
d.så21.
2021
mulighed
for at deltage i
Vi strammer
lidttilbage
op på at træffe.
Du her
10 skud hvor
de 6 juni
skal være
inde. får
Og dedu
skalikke
være samlet.
Se billider
Rågereguleringen
2022.
melding
tilkr.Allan
mail allansjagttegn@fiberpost.dk
længer nede på siden.
PrisenTilbage
for tildelt område
er 150
De 50 kr.Louring
går til leje afpå
skydebanen
og de 100 kr. går til
jægerrådet i Silkeborg

T du ikke tilbage senest mandag d. 21. juni 2021 får du ikke mulighed for at deltage i Rågereguleringen 2022.
NYMelder
Tilbage melding til Allan Louring på mail allansjagttegn@fiberpost.dk

Vi har fået en vest som SKAL bruge ved reguleringen. Bære du den ikke under reguleringen
NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT
vil din tilladelse blive inddraget.
Vi har fået
vest som100
SKAL bruge
ved reguleringen.
Bære du
den ikke
reguleringen
vil din
tilladelse blive
Dipotium
forenvesten
kr. aflever
du vesten
igen
til under
Allan
Louring
Helsingborgvej
59 8600
inddraget.
Silkeborg får du dipotium retur. Får du derimod inddraget tilladelsen og vesten har du mistet
Dipotium
dipotium
på for
devesten
100 100
kr.kr. aflever du vesten igen til Allan Louring Helsingborgvej 59 8600 Silkeborg får du
dipotium retur. Får du derimod inddraget tilladelsen og vesten har du mistet dipotium på de 100 kr.
Fra 2018 vil det ikke være længer mulighed for at reguler med 17 HMR.
Fra 2018
vil det ikkegyldig
være længer
mulighed for
at reguler med 17 HMR
Du skal
fremvise
jagttegn,
riffeltilladelsen
og medlemsbevis for en jagtforening i
Du skalkommune.
fremvise gyldig Mangler
jagttegn, riffeltilladelsen
og medlemsbevis
for entildelt
jagtforening
i Silkeborg kommune.
Silkeborg
en af disse
får du ikke
et område.
Mangler en af disse får du ikke tildelt et område
Med Venlig
Hilsen
Med Venlig
Hilsen
Allan Allan
Louring
Louring

Godkent

22

Ej Godkent

23

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

