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for

Sneum Sogns Jagtforening
Forår 2021
29 årgang

Bestyrelsen

Udvalgsformænd

Formand
Arne Nordby
Præstegårdsvej 3, Allerup
6731 Tjæreborg
tlf. 22435657
E.mail:Nordby.Arne@gmail. com

Kasserer
Hans Nielsen
Søparken 46
6740 Bramming
tlf. 29681970
Email: hansjakobnielsen@gmail.com

Bestyrelsesmedlemmer
Erik Thiim
Mobil tlf. 23714842
E.mail:Erik Thiim@mail.dk

Skydeudvalg
Arne Nordby tlf.22435657 flugtskydning
Erik Thiim tlf 23714842 riffelskydning
Lars Sørensen tlf 24287899 riffelskydning

Nyjægerjagt
Hans Nielsen

Kontaktudvalg JFU/Jægerråd
Erik Thiim tlf .23714842

Bladudvalg
Hans Nielsen tlf. 29681970

Jagtudvalg
Arne Nordby tlf. 22435657

Peter Folsø tlf. 26201440
E.mail: bp.folsoe@esenet

Aktivitetsudvalg

Lars Sørensen tlf 24287899
E.mail ls@tradsborgvej.dk

Hjemmeside

Suppleanter

Erik Thiim tlf. 23714842

Frederik Nielsen tlf. 22911373

Frederik Nielsen tlf. 22911373
Email: f.h.n@godmail.dk
Hjemmeside:
www.sneumjagtforening.dk

Rapanden udkommer i 200 eksemplarer 2 gange om året forår/efterår
Næste nummer udkommer i april og indlæg skal være redaktøren i hænde
senest den 1. august 2021

Tegninger af leif Ragn Jensen med tilladelse fra LRJ Copyright via DL
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Formanden har ordet
Her i midt i marts måned, hvor corona epedimien stadig er igang, er
det ved at være tid til at skrive formanden har ordet.
2020 blev året hvor en del aktiviteter lukkede ned pga corona. Vi
nåede dog at afholde vores generalforsamling og madaften inden det
hele lukkede. Vi nåede at få solgt dige/engkort og holde skydedag
inden nedlukning nr. 2. Under nedlukning nr. 2 var problemet, hvad
gør vi med kommunejagterne, når forsamlingforbuddet er på 10 personer. Efter hjælp fra Danmarks Jægerforbund gav kommunen os lov
til at afholde jagterne, hvor vi opdelte deltagerne i hold på max 10.
Hvad gør vi så i 2021. Der tales nu om en stille og rolig oplukning,
derfor har vi besluttet at starte foreningen op igen. Du kan se datoerne på arrangementerne på de følgende sider i bladet.
Hvis der mod forventning ikke bliver lukket op eller der igen sker nedlukning vil vi informere om det på hjemmesiden og vores facebookside.
Heldigvis kan vi komme på bukkejagt selv om forsamlingsforbuddet er
på 5 personer, derfor vil jeg ønske jer alle knæk og bræk med jagten.
Husk vores arrangementer her i løbet af foråret og sommeren.
Pas på jer selv og hinanden.

Arne
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Indholdsfortegnelse
Side 2
Side 3
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Side 7
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Side 15
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Side 20
Side 21
Side 22
Side 23

Navne og telefon numre
Formanden har ordet
Skydedag 2021
Ud I Det Blå 2021/rågeregulering
Flugtskydning 2021
Generalforsamling 2021
Salg af dige/engkort - fremvisning af engjagt
Nyjægerjagt
Jubilarer 2021
Aktivitetskalender
Riffelskydning
Kommunejagter efterår 2021
Bukketræf 2021
Statestik efterårsjagter 2020
Ungjægerjagt
Billeder fra nyjægerjagt
Madaften
Regulering af bramgæs
kontingentsatser 2021/mårhund
Trofæaften/hjælp/bukkejagt hos kommunen
Nyt æresmedlem

støt vore
annoncører
de støtter os
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Denne annonce
kan
blive din
kontakt Hans
29681970

Skydedag 2021
Lørdag den 26 juni 2021 afholdes den årlige skydedag i Sneum
Sogns Jagtforening.

Program:
kl. 9.00
kl.10.00
kl.12.00
bane
kl.12.30
kl.13.00
kl.16.00

Morgenkaffe med rundstykker på Måde skydebaner
Sjov skydning og lidt pokalskydning
Afgang til Tjæreborg FlugtskydningsDer serveres grill pølser
Flugtskydning starter
Afslutning
Der kan købes patroner på banerne

Prisen er som tidligere kr. 100 for hele dagen incl. forplejning
Af hensyn til indkøb skal der ske tilmelding til bestyrelsen senest
den 22.juni 2021.
NB: du må gerne invitere en jagtkammerat med. Prisen for ikke medlemmer er kr. 200.
Såfremt der kommer ændringer eller aflysning pga. corona vil du kunne
se det på hjemmesiden eller på vores facebook side
Hans
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Ud I Det Blå
Bestyrelsenhar besluttet at UD I Det Blå holder en pause. Beslutningen
er truffet, idet der de sidste år, kun har deltaget enkelte medlemmer ud
over bestyrelsen og deres familie og venner.
Bestyrelsen

Rågeregulering
Rågekolonier må "reguleres", for eksempel ved at skyde råger i en periode.
Regulering kræver altid tilladelse fra Naturstyrelsen. Naturstyrelsen kan
give tilladelse til, at rågeunger må skydes, når de er uden for reden, fra
1. maj til 15. juni. Det er den mest almindelige form for regulering at
skyde ungerne.
De voksne fugle er kloge og lærer hurtigt at genkende en jæger med et
gevær og reagerer på lyden af skud.
Interesserede kan tilmelde sig til :
Paul-Erik Jensen, email: pej@hjertingmail.dk
Deltagere fra 2020 og deltagere fra reguleringen af de voksne råger i
2021, får aut. en mail fra mig
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Flugtskydning 2021
Igen i år har vi lejet skydevogn (nikkedukke), så vi kan lave lidt flugtskydning. Så har du tid og lyst og mangler lidt træning inden jagtsæsonen, mød op på følgende datoer hos Arne:
Tirsdag den 3. august
kl 19.00
Tirsdag den 10. august
kl 19.00
Tirsdag den 17. august
kl 19.00
Fredag den 20. august
kl 19.00 (pokalskydning og afslutning m/pølser).
Patroner kan købes på banen.
Der vil være instruktør tilstede alle aftener, så hvis du har brug for lidt
gode råd, så hjælper John.
Arne

Bruno Schultz
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SMS ”BSC+din

Storegade 20
6740 Bramming
9682 1582
on
Telef
dk
j nbank.dk
skjer
dk
bsc@skjernbank.dk
besked” til 21345824

SMS ”SK+din

Storegade 20
6740 Bramming
n 9682 1584
Telefon
d
skjernbank.dk
sk@skjernbank.dk
besked” til 21345824

Mål for fremtiden? Tag en snak med os om det...
Vi vil gerne mødes med dig til en snak om dine fremtidige økonomiske
konomiske mål. Book et
d og sted!
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Generalforsamling 2021
Sneum Sogns
Jagtforening
Afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 22 juni 2021
Kl. 20.00
Hos Arne
Præstegårdsvej 3, Allerup 6731 Tjæreborg
Dagsorden ifølge vedtægterne
1.

Valg af dirigent og skriftfører

2.

Fremlæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste
ordinære generalforsamling.

3.

Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for 2020 til godkendelse.

4.

Indkomne forslag.

5.

Fastlæggelse af kontingent for 2022

6.

Valg af formand/kasserer (Arne er på valg)

7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer (ingen er på valg)

8.

Valg af 2 suppleanter (Frederik er på valg modtager genvalg, Mikkel opstiller til den ledige plads )

9.

Valg af revisor og revisorsuppleant.

10.

Eventuelt

Bestyrelsen
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Salg af dige/engkort
Tirsdag den 22 juni 2021 kl.18.30 hos Arne sælges dige og engkort
Pris:
Engkort kr. 350,Digekort kr. 750,De der har indløst digekort i 2020 har fortrinsret til digekort i 2021 såfremt kontingent er indbetalt rettiddigt. Er du forhindret i at komme
denne aften skal du kontakte Hans Nielsen inden den 15 juni 2021, idet
kortet ellers vil blive solgt ved lodtrækning.
Kl. 19.30 foretages der lodtrækning af ikke solgte/afhentede digekort.
Engkort kan købes af alle medlemmer.
Gæstekort til ikke medlemmer kan købes hos Arne for kr. 100.
Kort og regler kan ses på www.sneumjagtforening.dk
Bestyrelsen
Vi modtager kun kontanter

Fremvisning af engjagt
Fremvisning af engjagten er mandag den 30 august 2021 kl. 19.00,
hvor vi mødes hos Arne Præstegårdsvej 3, Allerup.
Engkort kan købes hos Arne 22435657 eller Hans 29681970
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Nyjægerjagt

JAGT
DBYDELSE
INDBYDEL
JÆGERRÅD Esbjerg og Esbjerg Kommune indbyder Nyjæger i Esbjerg
kommune til hagljagt i Guldager Plantage.
Fredag den 10. december 2021 kl 9,00 ± 16,00. Der startes med rundstykker
og kafffe effterrffølgende frokost. Ingen deltagergebyr.

Formålet med nyyjjægerjagter er, at nye jægere, der lige har taget jagttegn og bestået
haglskydeprøven, kan komme med på en jagt, hvor de kan prøve nogle af de færdigheder, de har
lært i teorien, af i praksis. Nyjægerjagter er altid hagljagter.
På en nyyjægerjagt er nyjægerne i selskab med erfarne jægere, hvor der god tid til at tale om jagt,
og hvad der opleves på dagen. Der er mulighed for at få besvaret spørgsmål i løbet af dagen, hvor
der er fokus på læring i sikkerhed, jagtetik, godt jægerhåndværk og etikette.

til at deltage i en nyjægerjagt, hvis man er bosiddende i Esbjerg
e
Man er berettiget
kommune og har bestået jagtprøven efter 1. Januar 2020 og bestået den praktiske
haglskydeprøve inden jagten afholdes

Husk der er kun 12 pladser og det er efter princippet først til mølle !!!!

Tilmelding senest den 26 november 2021 til
@ mail.com Tlf 29681970
Hans Nielsen Bramming E-mail. hansjakobnielsen@g
Alle tilmeldte vil ugen før få tilsendt mødested samt parolen.

Vel Mødt
Esbjerg Jægerråd samt Esbjerg Kommune
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Jubilarer 2021
Så er det tid til at hylde vores jubilarer
Her i 2021 har følgende jubilæum:
30 år
Anker Nielsen
Einar Sørensen
Lars Nielsen

25 år
Kent Baun
Per Møller Lyngsø
Torben Lambertsen
Bestyrelsen ønsker alle tillykke med jubilæet og vi håber, at I
fortsætter som medlemmer i Sneum Sogns Jagtforening i mange år
endnu.

De som ønsker en nål og et diplom skal kontakte Arne senest den 15
maj 2021. Nål og diplom vil blive uddelt den aften hvor vi sælger digekort. I år er det den 22. juni kl. 19.30
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Aktivitetskalender
April 2021
14. april riffelskydning i Måde kl. 18-20
21. april riffelskydning i Måde kl. 18-20
21. april salg af bukkejagter Guldager kl.19-20
28. april riffelskydning i Måde kl. 18-20
Maj 2021
05. maj riffelskydning i Måde kl. 18-20 pokal + pølser
13. maj tilmelding til bukketræf hos Arne
15. maj sidste frist for bestilling af jubilæumsdiplomer.
16. maj bukketræf hos Arne kl. 9-11
Juni 2021
22. juni salg af digekort kl. 18.30 -19.30
22. juni uddeling af jubilæumsdiplomer 19.30-20.00
22. juni generalforsamling kl. 20.00
22. juni trofæaften efter generalforsamlingen.
22. juni sidste tilmelding skydedag.
26. juni skydedag kl. 9.00 i Måde
August 2021.
03. august flugtskydning hos Arne kl. 19.00
10. august flugtskydning hos Arne kl. 19.00
17. august flugtskydning hos Arne kl. 19.00
20. august flugtskydning hos Arne kl. 18.00 afslutning + pølser
30. august fremvisning af engjagt hos Arne kl. 19.00

Hjemmeside

Sneum Sogns Jagtforening har fået en helt ny hjemmeside - du kan se
den på www.sneumjagtforening.dk
Prøv at klikke ind og se hvad det er for noget
Frederik

12

Måde skydebaner
Offentlig træning - 2021
se på www.maadeskydebaner.dk

Rifffelskydning Sneum
Som tidligere år har vi lejet 100 m. banen i Måde.
Vi har lejet banen følgende datoer i 2021:
Onsdag den 14. april 2021

kl.18-20

Onsdag den 21. april 2021

kl.18-20

Onsdag den 28. april 2021

kl.18-20

Onsdag den 05 maj

kl.18-20 (afslutning + pokalsk.)

2021

Der vil være instruktører tilstede, så du kan forbedre din skydning og få
rettet de småfejl du har.
Mød op til nogle gode og spændende aftener sammen med dine jagtkammerater.
Ammunition kan købes på banen.
Erik Thiim
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Kommunejagt efterår 2021
Datoerne for efterårsjagterne 2021/2022 i kommunens plantager er
følgende:
Fredag den
Fredag den
Fredag den
Mandag den
Fredag den
Fredag den
Fredag den
Fredag den

29. oktober
5. november
12. november
15. november
19. november
26. november
10. december
7 januar.

2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2022

Østskoven
Guldager
Marbæk
Guldager
Marbæk
Østskoven
Guldager
Marbæk

3.pladser
4 pladser
7 pladser
4 pladser
6 pladser
4 pladser
nyjægerjagt
5 pladser

Prisen er kr. 475 pr. jagt
Alle interesserede skal henvende sig til Hans inden den 1 september
2021 (først til mølle)
Tilmelding er bindende.
Såfremt der er flere tilmeldinger end de ovennævnte pladser til en jagt,
vil jeg forsøge at købe hos andre foreninger.
Du kan allerede bestille dine jagter nu (du bliver først opkrævet til september)
Du kan læse parolen på www.sneumjagtforening.dk.
På grund af Coronavirus er datoerne ikke godkendt af Esbjerg
Kommune, hvorfor der kan forekomme ændringer. Du kan sagtens
reservere datoerne nu.
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Bukketræf 2021
Bukketræf 2020 blev desværre aflyst på grund af corona.
I 2021 forsøger vi igen at holde fast i traditionen, så derfor afholdes der
hos Arne bukketræf den 16 maj 2021 kl. 9.00.
Foreningen er denne dag vært ved morgenkaffe med rundstykker og
en lille en til halsen.
Mød op til en hyggelig formiddag, hvor du kan fremvise din skudte buk,
og hvis du ikke har skudt noget, så mød og fortæl om din oplevelse.

Hans

Drømmebukken
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Statistik efterårsjagt 2020
Efterårsjagterne i kommunens plantager foregik i 2020 med corona restriktioner. Vi blev delt op i hold på 10 personer. Hver hold mødtes forskellige steder i skoven, der blev holdt særskilt parole for hvert af
holdene og vi måtte ikke mødes i løbet af dagen. Trods disse restriktioner blev der afholdt nogle gode jagter og selv om vi opholdt os forskellige steder var vi heldige at det var den samme såt vi drev. Nedenfor
lidt statestik på vildtudbytte:
Østskoven 30. oktober 2020
1 rålam, 3 snepper og 1 fasan
Guldager 6. november 2020
3 harer og 11 snepper
Marbæk 13 november 2020
2 bukke,1 ræv og 2 harer
Guldager 16 november 2020
2 ræve og 32 snepper
Marbæk 20 november 2020
2 harer og 10 snepper
Østskoven 27 november 2020
8 snepper og 1 hare
Guldager 11 december 2020 (ungjægerjagt)
7 snepper
Ialt
3 stk råvildt, 3 ræve, 71 snepper og 1 fasan ialt 78 stk vildt fordelt
på 137 deltagere
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Ungjæger 16-25 år

Ungjæger
Jægerråd Esbjerg og Esbjerg Kommune indbyder alle ungjægere i Esbjerg Kommune til at deltage gratis på alle fællesjagterne:
Du skal være mellem 16 og 25 år samt bosiddende i Esbjerg Kommune. Der kan deltage 2 ungjægere gratis på hver af nedennævnte
jagter. Jagterne fordeles efter ” først til mølle”.
Østskoven
Guldager
Marbæk
Guldager
Marbæk
Østskoven
Marbæk

fredag
fredag
fredag
mandag
fredag
fredag
fredag

den 29. oktober
den 05. november
den 12. november
den 15. november
den 19. november
den 26. november
den 07. januar

2021
2021
2021
2021
2021
2021
2022

Kontakt Erik Madsen tlf. 75 145173 senest 1 uge før jagten

Vel mødt
Jægerråd Esbjerg og Esbjerg Kommune
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Billeder nyjægerjagt 2020

Parole af Nicklas

Heldig nyjæger
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10 mands hold

Udvalgsformand med sine første
snepper

Madaften
Madaften 2021 og 25 års jubilæumsfejring udsat til foråret 2022
Tirsdag den 5. marts 1996 afholdt Sneum Sogns Jagtforening første
gang madaften, som afslutning på vinterens studiekreds og for at prøve
noget nyt i vores jagtforening.
I Ribe Jagtforening havde de haft en professionel kok til at undervise i
vildttilberedning, men det drøftede vi i bestyrelsen og blev enige om, at
vi ikke skulle kopiere. Vi ville lave noget helt andet og gerne noget
”Sneumsk” Derfor blev vi enige om at give bolden videre til Peter
Folsø, der skulle komme med et oplæg til vores madaften. At det i løbet
af så kort tid blev så stor en succes kunne vi ikke vide, men i år kunne
vi have fejret, at det var for 25. gang, vi holdt madaften på Tjæreborg
skole.
Konceptet er stadig, at Peter selv udfærdiger opskrifter til forret og hovedret ud fra de skæve stykker vildtkød, som man ikke altid kan finde
anvendelse for.
I starten havde vi ikke råd til at købe kød til madaftenen, så medlemmerne skulle melde til Peter, hvad de havde i fryser, som de kunne forære til os, og så lavede Peter opskrifter ud fra det. Men hurtig blev vi
så mange, at der ikke var kød nok til alle. Så enten skød vores medlemmer ikke nok i løbet af jagtsæsonen eller også var deres hustruer
allerede dygtige til at udnytte alt kødet.
Udfordringen blev derfor at skaffe kød nok til alle samtidig med, at der
kunne laves spændende opskrifter og ikke mindst efterhånden som
deltagerne blev bedre i køkkenet at udfordre dem og samtidig sørge
for, at vi ikke spiser for sent.
Den 16. marts 2001 flyttede vi madaften til en fredag, hvor vi først
skulle være ude af Tjæreborg Skole til midnat i stedet for om tirsdagen,
hvor vi skulle stoppe kl. 22. Vores ide om en madaften havde udviklet
sig til en stor succes og slog næsten vores årlige jagtfest i antal deltagere i midten af 00erne.
I dag har vi fundet et godt niveau med antal deltagere, og der er stadig
pæn tilslutning. Selv damerne bakker op om det og møder flittigt op til
hygge og snak og af og til også et lille foredrag eller fremvisning af tøj,
smykker mv.
Vi ser frem til madaften i foråret 2022, hvor vi forhåbentlig kan mødes
endnu en festlig aften, som vi plejer.
Peter Folsø
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Regulering af bramgæs
I december 2020 og januar/februar 2021 var der nogle af vore medlemmer der gik højt op i at regulere bramgæs. Nedenfor kan du resultatet
af nogle gode dage:
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kontingentsatser 2021
Medlemskategori
DJ’s andel Jagtforenings andel Kontingent i alt
Ordinær
797
100
897
Junior 0-15
108
0
108
Ungdom 16-25 år
400
100
500
Senior (født 1948 eller tidl.)
482
100
582
Husstand
400
100
500
Ekstraordinær
54
200
254
Støttemedlem u/jagttegn
109
100
209
Kursister
0
0
0

-

Mårhund
Støder du på en mårhund så kontakt følgende :
Erik Thiim
Johnny Iversen

23714842
24601338
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Trofæaften
Efter generalforsamlingen den 22. juni 2021 afholdes årets trofæaften
for trofæer fra 2020. Årets trofæ i Danmark, Årets trofæ i udlandet og
andre trofæer vil blive præmieret. Kom med dit trofæ og fortæl din
spændende historie.
Bestyrelsen

Hjælp
Jeg mangler en person der har lyst til at tage billeder fra vores arrangementer til brug for Rapanden og hjemmesiden
Hans

Bukkejagt hos kommunen
Nu nærmer bukkejagten sig - har du lyst til at komme på bukkejagt i
kommunens skove er der indtegning på Naturskolen i Guldager plan
tage onsdag den 21 april 2020 kl. 19.00 - 20.00
Prisen for jagterne er kr. 300 pr. morgen +700 for 1 skudt buk
tilbud 4 jagter for kr. 1000,Er du forhindret denne aften kan du kontakte Thomas Christensen
60693331 for at se om der er en ledig jagt.
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Nyt æresmedlem
Sneum Sogns Jagtforening ønsker vores næstformand Peter Folsø
stort tillykke med de 60 år den 6. januar 2021.
Arne og jeg besøgte Peter og Britta denne dag for at gratulere på foreningens vegne. I denne forbindelse udnævnte Arne ham til æresmedlem af Sneum Sogns Jagtforening.
Endnu engang tillykke med fødselsdagen og æresmedlemsskabet.

Hans
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Afsender:
Sneum Sogns Jagtforening, v/Hans Nielsen Søparken 46 6740 Bramming

