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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

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

Jens Chr. Madsen
Frejasvej 47
8600 Silkeborg
Tlf. 40 81 51 72
E-mail: jeca@madsen.mail.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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SOJ’s generalforsamling den 4. februar
2014 i Indelukket
Der var den 4. februar indkaldt til vores årlige generalforsamling i Indelukket.
Som vedtaget sidste år stod menuen på stegt flæsk og persillesovs. Om det var det
udslagsgivende ved ingen, men et fremmøde på 60 personer bevidner i alle tilfælde om interesse og engagement i vores jagtforening.
Kl. 19.03 bydes vi alle velkomne af formand Kaj Nymann. Mødet starter med valg
af dirigent, som ganske vanligt blev bestridt af Knud Hansen. Tak til Knud for
altid at styre forsamlingen med hård og retfærdig hånd. Vi er blevet sparet for ragnarok ved adskillige lejligheder.
Punkt 2 – Formandens beretning
Flugtskydning 2013 ligner til forveksling de foregående år. Vi har den trofaste
gamle garde, der møder op tirsdag efter tirsdag, plus heldigvis en del nye skytter,
der hurtigt føler sig hjemmevant på banen.
Vi har ofret lidt ekstra på præmier til bl.a. åbningsskydningen, nemlig en haglbøsse plus ekstra vinpræmier, og som sædvanlig et gavekort på 1500 kr. til præmieskydningen.
Trods det ligger overskuddet på ca. det samme som de mange foregående år, nemlig godt 30.000 kr.
Skal vi forøge omsætningen må det blive på udlejning af banen. Vi har en aftale
med Silkeborg Jagtforening at vi tager 3 kr. pr. skud ved disse arrangementer, og
det dækker 1 patron + 1 due. Dvs. en fortjeneste på ca. 1,50 kr. pr. skud. Dette er
ok ved større selskaber; men ved f.eks. 10 mand eller færre, kan det ikke svare sig
at åbne banen. Jeg har derfor foreslået at ved disse mindre skydninger, skal det
koste et fast beløb på 2.000 kr. for leje af banen + 3 kr. pr. skud. Jeg har forelagt
dette for vores naboforening, som synes det er en glimrende idé.
Dette, samt at vi har lejet banen ud til jagttegnsaspiranter hver tirsdag i april, maj
og juni, burde gøre at vi kan øge omsætningen med en 10.000 kr. Oven i det skal
vores forening stå for at arrangere kommunemesterskabet i år, nemlig lørdag den
14. juni. Derudover er der allerede et par foreninger der har reserveret banen, så
jeg forventer en travl sæson, med en pæn indtjening.
Vi har igen sidste år investeret i forbedringer på skydebanen. Der er lagt fliser og
sat et vinduesparti i gavlen på terrassen + bygget nyt toilethus. Det tærer på formuen, men nu er vi ved at være der, hvor det er almindelig vedligehold, dog planlægger vi at lægge nyt linoleumsgulv i hytten.
Riffelskydning
Her vil John, som formand for riffeludvalget, senere komme med sin beretning,
så jeg vil bare sige at vi har et godt og kompetent team af riffelinstruktører, og
...fortsætter på side 7
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Hvad kan
vi gøre
for dig?
www.korsbakke.dk

Har du en Mikro bil?

( f.eks. VW Up – Toyota Aygo – Citroen C1 eller lign.)

Stort service til lille pris…
Mikro bil service pakke

Inklusiv: Olie skift
Oliefilter
Servicerens
Luftfilter
Brændstoffilter
Diagnosetest
Tændrør ( Benzinbiler )
Evt. Pollenfilter
Tjek af bremse- og styringssystem
Inklusiv arbejdsløn, afgifter, miljøtillæg og moms

Kun

1.495,-

VI UDFØRER ALLE SLAGS REPERATIONER PÅ ALLE MODELLER OG BILMÆRKER
Velkommen til First Stop Silkeborg - din lokale dækspecialist
Stagehøjvej 16 · Silkeborg · 86 80 69 60

Dæk · Fælge · Udstødning · Reparationer
Mail: quick-center@mail.dk

TÆT PÅ DIN BIL  TÆTTERE PÅ DIG.
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kan kun på det kraftigste råde alle riffeljægere om at komme på skydebanen, og få
skudt riflen ind. Nogle vil blive forbavset over hvor tiltrængt det er.
Bukkekaffe
En hyggelig tradition med pæn tilslutning, og mon ikke der kommer lidt ekstra i
år, da den 16. falder på en helligdag. (Bededag).
Fisketuren
Endnu en hyggelig tradition, men her for hele familien. I år bliver den afholdt søndag d. 15. juni.
Vildtspil
Der kommer færre og færre til lotterispillet, som kun gav en 3.000 kr. i overskud. Vi
holder ved i år, men bliver tilbagegangen ved, kan vi risikere at det bliver sidste gang.
Bladet
Omkostningerne ved at udgive bladet to gange om året beløber sig til små 16.000
kr. netto, over halvdelen af overskuddet på flugtskydningsbanen.
Det er en stor post, og jeg vil høre generalforsamlingen hvad den siger til at vi
skærer ned til et blad om året.
Det giver en besparelse på ca. 12.000 kr.
Det kræver selvfølgelig at hjemmesiden bliver ajourført oftere end i dag. Et minus
kan være, at vi mister nogle annoncører, hvad jeg dog ikke tror.
En anden mulighed er at finde en anden trykker. Thomas har indhentet et tilbud,
hvor vi kan spare 3.500 kr. pr. udgivelse.
Jeg vil bede jeg om at tænke forslagene igennem, så kan vi debattere det senere
under eventuelt.
Afslutningsvis vil jeg takke alle der har bidraget med stort som småt, tak til annoncørerne og tak til bestyrelsen for godt samarbejde.
Punkt 3 – Regnskab. Kasserer Thomas Foldager uddeler regnskabet så vi alle
kan følge med. Der blev stillet spørgsmål ved om vi fortsat skal bruge flere penge
end vi får ind? Dog blev det endnu engang forklaret, at med de investeringer i hus
og matrikel vi har taget i 2013, vil det de næste år være ganske almindelig vedligeholdelsesomkostninger der skal betales. Thomas oplyser også at alle relevante
forsikringer, er fuldt opdaterede. Thomas sender efterfølgende en stor tak til annoncører og sponsorer der altid velvilligt støtter vor forening.
Punkt 4 – Udvalgsformændenes beretninger
Flugtskydning. Ernst fortæller om årets ekstra arrangementer så som Pokalskydning, Præmieskydning og Juleskydningen. Han fortæller også at vi har forsøgt at
købe ekstra store præmier som efterfølgende ikke udløser et større antal skytter.
...fortsætter på side 9
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Rågeprøven
Dato: 29. marts fra kl. 10.00-13.00.
Sted: Sejs/Svejbæk Skytteforenings skydebane
ved 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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Derfor droppes denne ide og vi fortsætter med det normale og ganske fornuftige
niveau. Ernst byder velkommen til skydebanen den 1. april og der vil være officiel
fælles åbningsskydning den 5. april. Vel mødt!
Riffel. John fortæller at 89 jægere har været forbi skydebanen for at (ind)skyde,
hvilket er en lille tilbagegang. Der vil dog blive ændret på de henvisningsrutiner
der muligvis har været skyld i faldet. 10 aspiranter bestod riffelprøven og 3 har
været forbi for at mærkeskyde. John sender en stor tak videre til de hjælpere og
instruktører der har givet en hånd med. Dette års indskydninger er planlagt i perioden fra 3. april til den 8. maj, se datoer andetsteds i bladet eller på SOJ.DK.
John vil præsentere os for en ny fultidsbøssemager, Anders Hatting, der samtidig
vil have et udvalg af patroner med. Anders har selv et netværk der følger med og
er selv instruktør. SÅ MØD OP OG FÅ DEN RIFFEL SKUDT IND.
JKF - Kaj giver en opdatering på hvad der sker i JKF-regi. At vi vil være repræsenteret på årsmødet og om at vi snart får Danmarks Jægerforbund væk fra København og til Udkantsdanmark. Kalø Vig vil blive stedet hvor vi kan mødes i nye
og flotte rammer. Kaj fortæller også at arrangementet med Freddy Wullf i Lunden
økonomisk var fint og levede op til forventningerne. Til de interesserede oplyser
Kaj at rågeprøvens kontaktperson hedder Allan Louring.
Punkt 5 – Valg af formand. Kaj Nymann var på valg. Kaj blev med taktfaste salver klappet til genvalg!
Punkt 6 – Valg af bestyrelse. Finn Hoffmann, Michael Jacobsen og Jens Chr.
Madsen var på valg og blev af forsamlingen genvalgt. Suppleant Poul Hougård og
ny suppleant blev Per Pedersen.
Punkt 7 – Valg af revisor. Ole Østergård blev genvalgt.
Punkt 8 – Behandling af indkomne forslag. Kaj Nymann læser en mail op tilsendt
bestyrelsen af Ole Østergård. Mailen forholdt sig meget kritisk til den nuværende
måde at styre foreningens økonomi og regnskab på. Ole stillede forslag om ansættelse af en bogholder og anskaffelse af et eller andet elektronisk bogføringsprogram. Desværre var Ole ikke tilstede for eventuelt at uddybe hans synspunkt. Der
var dog meget bred enighed om at tingene i dag bliver gjort uden anmærkninger
og med et stort engagement af Thomas Foldager. Thomas ønsker samtidigt at
der ikke bliver lavet alt for meget om på hans rutiner så længe han står med roret
i hånden. Adskillige ytrer sig efterfølgende med ord som ”utidig indblanding”,
”brokhovedet” osv. I og med hovedpersonen ikke var til stede blev forsamlingen
dæmpet igen og beslutningen blev at fortsætte nuværende form. Når der en dag
står en ny kasserer, kan vi beslutte hvordan vi da skal gøre tingene. Forsamlingen
klapper afsluttende længe og højlydt af Thomas Foldager.

...fortsætter på side 10
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Punkt 9 – Eventuelt. Kaj Nymann fortæller om alternativer til udgivelen af vores
medlemsblad. Forskellige økonomiske scenarier blev fremlagt og forsamlingen
beslutter ved håndsoprækning at der fremover skal laves ét årligt blad. Indholdet
kan hermed dække hele årets aktiviteter. Endvidere blev der opfordret til at vi opdaterer hjemmesiden så den fremtidige kommunikations- og informationsform er
up to date.
Der blev også diskuteret vildspil og fremtidsvisioner her. Bestyrelsen har meddelt
at hvis besøgstallet også næste gang falder, vil vi ikke længere afholde vildtspil.
Vi kan på flere andre måder opnå den økonomiske gevinst hvis bankotraditionen
ikke kan reddes.
Ved spørgsmål om antal medlemmer oplyser Kaj at vi er omkring 320 medlemmer
og stadig kommunens største jagtforening. I disse år oplever alle slags foreninger
dog en nedgang.
HC stiller spørgsmål om placeringen af fisketuren. Den holdes pt. i juni fordi vi
ønsker den største chance for godt vejr. Selvom vi ved der findes bedre fiskemåneder prioriteres familiedagen fremfor antallet af fisk. Bestyrelsen vil diskutere en
eventuel flytning fra 2015 da dette års fisketur er bestilt.
Bukkepral – Der var et flot udvalg af
bukkeopsatser. 12 danske bukke der fik
Dennis og Henning til at svede inden den
flotteste kunne vælges, som blev Poul
Hougårds. Tillykke! Den sjoveste buk
gav også en klapsalve til Kim Andersen.
Ideen med at vi kunne få lidt udenlandske
opsatser og gevirer at se blev vel modtaget
og vi kunne høre historien bag Svend Pedersens polske buk. Svend havde også en
sølv Kronhjort på 8,6 kg med. Flot!
Det er ikke så tit det sker... Denne aften skulle også
indeholde en æresmedlemsudnævnelse! Tidligere
kasserer og bestyrelsesmedlem Willy ”Tømrer”
Rasmussen fik udmærkelsen for mange års indsats,
på alle måder, for SOJ. Fra os alle en stor tak til
Willy og tillykke!
Afslutningen foregik som velkomsten lige efter
bogen med hornblæsning ved Erik og Lars. Tak for
den rette iscenesættelse til jer.
Klokken var nu blevet godt spisetid og man må
sige at Indelukkets Spisested var klar! To slags
flæsk, persillesovs, løgsovs, kartofler, rødbeder og
nok af det hele... Vi er klar til næste år.
P.b.v. Michael
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Vær med fra start!
Vi indleder flugtskydningssæsonen tirsdag
d. 1. april kl. 19.00, og skyder herefter som sædvanlig hver tirsdag i april - maj - juni og august.
Silkeborg Jagtforening står for den officielle
åbning lørdag d. 5. april.

Bukkekaffe
Den 16. maj står vi igen i år klar med kaffe og rundstykker fra kl. 9.00 i hytten på
skydebanen.
Alle er velkomne med eller uden buk.

Præmieskydning
Tirsdag d. 29. april afholder vi vores præmieskydning, hvor der, som det er blevet en
tradition, trækkes lod om mange fine præmier, heriblandt hovedpræmien som er et
gavekort til Chr. O Skov i Bording på 1.500 kr.
Chancerne for gevinst er lige for alle deltagere, uanset skydefærdigheder, så mød
talstærkt op.

Pokal og mærkeskydning
har du gået mindst 4 runder på jagtbanen i løbet af april - maj - juni, kan du deltage i
kampen om foreningspokaler.
Skydning afholdes tirsdag d. 17. juni.
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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 mesterskab
I år står vores forening for at arrangere kommunemesterskabet i flugtskydning.
Tid: 14. juni 2014, fra kl. 10.00 – indskrivning senest kl. 12.00.
Sted: Flugtskydningsbanen Christianshøj.
Pokal til bedste forening, de 4 bedste resultater tæller.
Pokal til beste M-skytte, A-skytte, B-skytte, Old boys
(+50), Senior (+60), Damer, Junior (til og med det år man
fylder 20).
Alle pokaler er vandrepokaler. For at vinde pokaler til
ejendom, skal den vindes 3 år i træk.
Medaljer til 1., 2. og 3. i hver række.
Der skydes til 24 duer i alle rækker efter de gamle regler.

Fisketuren 2014
SOJ vil hermed invitere dig, familien og venner til
vores fiskearrangement som denne gang vil blive afholdt...

søndag den 15. juni 2014 fra klokken 10.00-13.00
... på selvsamme sted som sidst, nemlig Resenbro Put and Take. OBS! Normalt
hedder det fiskekonkurrence den 2. søndag i juni, men i år er den rykket en uge
pga. Pinsen. 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 tier.
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 økonimien 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. Michaet – 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

3. november 2014 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 2014
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Søndag
Torsdag

03-04-2014
10-04-2014
24-04-2014
27-04-2014
08-05-2014

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
Torsdag 03-04-2014
Torsdag 24-04-2014
Søndag 27-04-2014
Jægerforbundets Riffelprøve
Søndag 04-05-2014 kl. 09.00-15.00.
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j Agt h u S e t

Oprettet 198

of
Member
roup
JaguarG

og

Hårde Hvidevarer

Strædet 2, 7441 Bording • Tlf. 86 86 11 77 & 86 86 10 10

Jagtartikler

K r. O. S KOv A/S

ATR sål
sikrer en
god gåkomfort
der ikke
giver
trætte
fødder.

Nyhed

349,-

Blød tynd fleece med
gode lommer med lynlås.
I flot rød/sorte tern.
Str. S-4XL. kr.

Canada
fleece jakke

se mange flere tilbud på www.koskov.dk

899,-

Præsentabel vindtæt og
vandafvisende fleece.
Inderside af tynd, blød
og behagelig fleece.
yderside af strikket mønstret fleece. Gode lommer
med lynlås.
Str. S-5XL. kr.

Borgvik fleece

kr.

Fås
til herr
i grøn er
.

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

999,-

nu kr.

Behagelig vandrestøvle i skind
med Goretex. Solid Viking
genudviklede UGC sål for
maksimalt greb. Str. 37-47.
Norm.pris 1499,-

Viking Genisis

med neoprenforing og en fantastisk pasform. Ideel til alle årstider.

499,-

K r . O. S K O v A / S

Lady Rainy - kort smart gummistøvle

1
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Juleskydning
		

Den 13. december skyder vi igen om ænder og rødvin.
Der skydes i hold af 5 mand.
Der skydes til 24 duer på jagtbanen, samt 25 trapduer.
Sidste frist for tilmelding er kl. 11.00, da vi skal have trukket hold.
Foreningen er vært ved gløgg og æbleskiver.
Alle er velkomne.

Næste nummer udkommer i januar 2015
Artikler og andet stof til bladet må være redaktionen
i hænde senest 1. december 2014.
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Magnumrifler haves på
lager - Laves efter ønske!!!
Rekyldæmper monteres
Kvalitet - tryghed - altid hurtig reparation

20

Siim & Lund Biler

Ærøvej 1, Funder Bakke . 8600 Silkeborg . Tlf. 86 81 60 60
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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

