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Medlemsblad
for

Sneum Sogns Jagtforening
Forår 2020
28 årgang

Bestyrelsen

Udvalgsformænd

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

Skydeudvalg

Kasserer

Nyjægerjagt

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

Bestyrelsesmedlemmer
Erik Thiim
Mobil
tlf. 23714842
E.mail:Erik Thiim@mail.dk
Peter Folsø
tlf. 26201440
E.mail: bp.folsoe@esenet.dk
Lars Sørensen tlf. 24287899
E.Mail: ls@tradsborgvej .dk

Suppleanter
Frederik Nielsen tlf. 22911373
Email: f.h.n@godmail.dk
Peter Nielsen tlf. 27290864
E.mail: saxo@esenet.dk

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

Hans Nielsen tlf. 29681970

Kontaktudvalg JFU/Jægerråd
Erik Thiim tlf.23714842 jægerråd
Hans Nielsen tlf. 29681970 JFU

Bladudvalg
Hans Nielsen tlf. 29681970

Jagtudvalg
Arne Nordby tlf. 22435657

Aktivitetsudvalg
Erik Thiim

tlf. 23714842

Hjemmeside
Frederik Nielsen tlf. 22911373

Hjemmeside:
www.sneumjagtforening.dk

Rapanden udkommer i 200 eksemplarer 2 gange om året forår/efterår
Næste nummer udkommer i oktober og indlæg skal være redaktøren i hænde
senest den 1. september 2020

Tegninger af leif Ragn Jensen med tilladelse fra LRJ Copyright via DL
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Formanden har ordet
Nu hvor formanden har ordet skal skrives, er hele verden ramt af coronavirus . Alle arrangementer i jagtforeningen og DJ er aflyst. Både
kredsmøde og formandsvalg er ramt. DJ oplyser at alle valgte i kredsen, hovedbestyrelsen og formandsskabet er valgt indtil der kan afholdes nye valg.
Flere af os har bestilt jagt i Tyskland og Polen. På nuværende tidspunkt
er det ikke muligt at få udstedt tysk jagttegn på grund af sikkerhedsproblemer. Tager man hensyn til corona med lukkede grænser ser det
svært ud i år, hvorfor vi må indstille os på, at aflyse.
Generalforsamlingen den 18 februar forløb stille og roligt, der var som
sædvanlig en pæn tilslutning. På generalforsamlingen blev vores nye
face-book side diskuteret lidt. Der var enighed om, at det skulle være
en lukket gruppe, så det kun er for medlemmer og evt. pårørende(hvis
man ikke selv er på face-book) Prøv at gå ind på gruppen Sneum
Sogns Jagtforening og se om det er noget for dig.
Som de andre år har vi planlagt nogle aktiviteter, riffel/flugtskydning, ud
i det blå, bukketræf m.m (dette kan du læse om i dette blad).
Når skydebanen igen er åben vil vi informere om dette på vores hjemmeside, wwwsneumjagtforening.dk.
Til slut vil jeg ønske jer alle knæk og bræk i den kommende bukkejagt.
Pas nu på dig selv og din famlie
Arne
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Indholdsfortegnelse
Side 2
Side 3
Side 5
Side 6
Side 7
Side 8
Side 9
Side 10
Side 11
Side 12
Side 13
Side 14
Side 15
Side 16
Side 17
Side 18
Side 19
Side 20
Side 21
Side 22
Side 23

Navne og telefon numre
Formanden har ordet
Bukketræf/Face-book
Skydedag/hjemmeside
Flugtskydning 2020
Generalforsamling
Generalforsamling
Generalforsamling
Generalforsamling/Billeder generalforsamling
Aktivitetskalender/ bukkejagt hos kommunen
Måde Skydebaner/riffelskydning Sneum
Nyjægerjagt
Madaften
Salg af dige og engkort/fremvisning af engjagten
Kommunejagter efterår 2020
Trofæaften
Jubilarer 2020
Ud I Det Blå/ rævejagt januar 2020
Juleskydning 2019/mårhund
Salg af juletræer 2019/Hjortebane
Fællesjagt

Denne annonce
kan
blive din
kontakt Hans
29681970
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Bukketræf
Traditionen tro afholdes der bukketræf hos Arne den 16. maj 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 op og fortæl om din oplevelse.
Bestyrelsen

Facebook
På generalforsamlingen den 18 februar 2020 blev det besluttet at oprette en lukket facebook gruppe for medlemmer af Sneum Sogns jagtforening. Gruppen har navnet Sneum Sogns Jagtforening.
Mikkel Hedegaard og Per Lyngsø er administratorer.
Prøv at tilmelde dig gruppen, så du kan dele dine jagtoplevelser med
os andre.
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Skydedag 2020
Lørdag den 27 juni 2020 afholdes den årlige skydedag i Sneum
Sogns Jagtforening.

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

Morgenkaffe med rundstykker på Måde skydebaner
Sjov skydning og lidt pokalskydning
Afgang til Tjæreborg Flugtskydningsbane
Der 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 2020.
NB: du må gerne invitere en jagtkammerat med prisen for ikke
medlemmer er kr. 200.
Bestyrelsen
.

Hjemmeside
Jeg har overtaget redigeringen af vores hjemmeside www.sneumjagtforening.dk. har du noget du gerne vil have på vores hjemmeside så
kontakt mig på f.h.n@godmail.dk eller telefon 22911373
Frederik Nielsen
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Flugtskydning 2020
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 4 august
kl 19.00
Tirsdag den 11 august
kl 19.00
Tirsdag den 18 august
kl 19.00
Fredag den 21 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

iansen
risttian
Kris
Susanne Kr
iv r
iver
give
åd
rådg
Privattråd
Priva

Privatrådgiver

SMS ”BSC+din

Storegade 20
6740 Bramming
9682 1582
fon
Tele
dk
j nbank.dk
skjer
dk
bsc@skjernbank.dk
5824
2134
til
besked”

SMS ”SK+din

Storegade 20
6740 Bramming
n 9682 1584
Telefon
dk
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
Referat fra generalforsamlingen d. 18. februar 2020.
Formanden ”Arne Nordby” startede med at byde de fremmødte velkommende
til årets generalforsamlingen.
1: Valg af dirigent & skriftfører.
Til dirigent blev Per Lyngsø valgt, som konstaterede at generalforsamlingen
var lovligt varslet iflg. vedtægterne. Frederik Nielsen blev valgt til skriftfører.
2: Formandens beretning.
Arne startede årets beretning, med at mindes afdøde jagtkammerater, hvorefter han gik over til en gennemgang af årets aktiviteter:
Der var et fint fremmøde i forbindelse med rævejagten den 5. januar i Østskoven, der blev afsluttet med øl og grillede pølser.
Rævejagten ude i engene blev afviklet søndag den 12. januar i samarbejde
med Tjæreborg Jagtforening. Vejret var ret dårligt og antallet af fremmødte jægere var ret begrænset, jagten blev gennemført, men der blev ikke skudt ræv.
Efter jagten bød foreningerne på gule ærter og biksemad på Spisestedet i
Tjæreborg.
Den 6. marts er der madaften på Tjæreborg Skole - Peter Folsø står for at
lave nogle gode retter af dådyr.
Formanden gjorde opmærksom på muligheden af at skyde holdskydning igen i
år.
Arne takkede for opmærksomheden i forbindelse med sin 60-års fødselsdag
og udnævnelsen til æresmedlem af Sneum Sogns Jagtforening - det var flot
med taler og musikindslag fra ”Vestkystblæserne”.
Igen i år er der 4 gange med riffelskydning i Måde - det kniber lidt med antallet
af deltagere, så formanden opfordrede til større deltagelse. Den sidste dag
med riffelskydning afsluttes der med pokalskydning og grillpølser.
Den 16. maj var der bukketræf. Der var tre jægere, som var heldige/dygtige at
skyde en buk, som de kunne vise frem.
Der har været salg af eng- og digekort, og i den forbindelse var der også uddeling af diplomer og jubilæumsnåle til de jægere, der været med i foreningen
i mindst 25 år. Folk skulle selv gøre opmærksom på, om de ønskede at få
nålen. Husk at afhente de bestilte diplomer og nåle, og bliv gerne lidt længere
og hyg med jagtkammeraterne.
Der har været afholdt 4 aftener med lerdueskydning på Arnes mark. Tak til
John, fordi han hentede skydevognen i Glejbjerg, og leverede den tilbage
igen.

.
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Generalforsamling fortsat
Den sidste aften var der pokal-skydning, og aftenen blev afsluttet med grillede
pølse.
Den årlige skydedag var igen en kæmpe succes. Dagen startede med morgenkaffe og riffelskydning i Måde, dernæst lerdueskydning på Tjæreborg Skydebane. Der var mange deltagere, og der blev skudt mange lerduer.
Årets ”Ud i det blå” gik til Vestre Vedsted, hvor Ingvardt Jensen viste rundt i de
bunkers, han har gravet frem. Det var en rigtig god og spændende tur.
Hans har været god til at sælge kommune-jagterne, som nu koster 475 kr., og
Hans har købt jagter hos andre jagtforeninger.
John hentede igen lerduevognen til juleskydningen, hvor der bagefter var
gløgg og æbleskiver. En god dag som sædvanlig, men vejret var desværre ret
ringe.
Dagen med salg af juletræer, var en hyggelig dag, men der blev kun solgt 5 juletræer.
Frederik passer jagtforeningens hjemmeside og Mikkel har oprettet en Facebook-side til jagtforeningen.
Til sidst takkede formanden medlemmerne, bestyrelsen, suppleanter, annoncører og lodsejere for et godt år.
3: Fremlæggelse af regnskab for 2019
Kasserer, Hans Nielsen gennemgik regnskabet.
Der er i dag 177 medlemmer.
Årets overskud blev 7391,99 kr. hvilket betegnes som tilfredsstillende af bestyrelsen.
Regnskabet blev vedtaget uden bemærkninger.
4: Indkomne forslag.
Hans fremlagde et forslag om vedtægtsændringer i forbindelse pkt. 7.4 afsnit
3, hvor ordlyden ”Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse” ændres til ”Fremlæggelse af det af revisoren gennemgåede årsregnskab til godkendelse” og pkt. 13.1 med ordlyden ”Revisoren, der vælges af og
blandt medlemmerne jf. punkt 7, reviderer regnskabet og...” ændres til ordlyden ”Revisoren, der vælges af og blandt medlemmerne jf. punkt 7, gennemgår
regnskabet og...”. Forslaget blev vedtaget enstemmigt.
5: Fastlæggelse af kontingent for 2021.
Ingen grund til kontingentstigning i 2021, så prisen er fortsat 100 kr.

9

Generalforsamling fortsat
6. Valg af Formand/kasserer (Ingen på valg i år)
7: Valg til bestyrelsesmedlemmer (Erik Thiim og Peter Folsø er på valg og
begge modtager genvalg)
Begge genvalgt
9: Valg af Revisor og Revisorsuppleant (Jens Egebjerg og Peter Nielsen
begge modtager genvalg).
Genvalg til Jens Egebjerg og Peter Nielsen.
10: Eventuelt.
1.
Orientering fra Jægerrådets arbejde (Erik Thiim)
Der arbejdes på en ny struktur - men det går langsomt.
Koordineringen af rågereguleringen varetages nu af Paul-Erik Jensen - som
kun havde annonceret efter interesserede reguleringsjægere i ”Jagt-bladet”,
hvorfor mange Sneum-jægere ikke har set annoncen, hvilket er meget utilfredsstillende. I fremtiden skaffer Hans informationerne i JFU, således disse
også er tilgængelige for medlemmer af Sneum Sogns Jagtforening.
2.
Orientering om mårhund (Erik Thiim).
Vi skal prøve at oprette en mårhunde-gruppe i Esbjerg. Erik Thiim, Paul-Erik
Jensen og Jens Christensen fra Esbjerg Jagtforening er tovholdere på dette
projekt. Hans foreslog, at gruppen skulle tage kontakt til Jørgen Bøgen, som
rådgiver om vildtpleje i kreds 4.
3.
Ny hjemmeside (Frederik Nielsen)
Frederik Nielsen fortalte, at jagtforeningen får en ny hjemmeside, som får et
nyt og smart design. Hjemmesiden bygger fortsat på en ”skabelon”, som DJ
passer.
4.
Ny Facebook gruppe (Mikkel Hedegaard)
Mikkel har oprettet en lukket Facebook-gruppe, der hedder ”Sneum Sogns
Jagtforening” for medlemmer af jagtforeningen. Man bliver medlem ved at
henvende sig til Mikkel, som herefter tjekker medlemskabet hos Hans. Per
Lyngsø blev valgt til med-administrator af gruppen. Hans opfordrede endvidere til at den gode tone overholdes i forbindelse med evt. opslag på Facebook-gruppen.
5.

10

Orientering om DJs fremtidige struktur (Hans)

Generalforsamling fortsat
Der har været møde i Jels om den nye struktur i DJ.
6.
Formandsvalg i DJ (Hans).
Erik Thiim og Hans skal til repræsentantskabsmøde, hvor der skal stemmes
om formandsposten i DJ. Der kan stemmes på den nuværende formand Claus
Lind Christensen og den nye kandidat Jesper Lindgaard. Efter en kort meningsudveksling blev de fremmødte enige om, at vi kunne være godt tilfredse
med Claus Lind Christensen. Erik og Hans stemmer, som de synes er rigtigt,
når de møder ind til repræsentantskabsmødet.
7.
Andre emner
Poul Erik og Jørgen fortalt om reguleringen af rovvildt ved Slusen. Der er for
øjeblikket lidt problemer med at få de nødvendige reguleringstilladelser.
Der er tilsyneladende ikke flere mink i søen, hvilket selvfølgelig er positivt - og
dette har medført, at minkfælderne nu er nedlagt.
Rævefælden driller lidt, og der har været problemer med et vildtkamera.
Dirigenten takkede for god ro og orden.

Billeder generalforsamling

Lars spiller ”Last post”

Der skal mad til , når vi holder møde i Sneum
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Aktivitetskalender
April 2020
Onsdag den 22. april 2020 riffelskydning i Måde
18-20
Onsdag den 22. april 2020 salg af bukkejagter Guldager 19.00
Onsdag den 29. april 2020 riffelskydning i Måde
Maj 2020
Onsdag den 6. maj 2020 riffelskydning i Måde
18-20
Onsdag den 13. maj 2020 riffelskydning i Måde(afslutning) 18-20
Onsdag den 13. maj 2020 sidste frist for bestilling af diplomer.
Torsdag den 16 maj 2020 bukketræf hos Arne
9.00
Juni 2020
Tirsdag den 16. juni 2020 salg af dige og engkort hos Arne 19.00
mandag den 22. juni 2020 sidste frist for tilmelding skydedag
lørdag den 27 juni 2020 skydedag i Måde kl. 9.00
August 2020
Tirsdag den 4. august 2020 flugtskydning hos Arne
kl. 19.00
Tirsdag den 11. august 2020 flugtskydning hos Arne
kl. 19.00
Tirsdag den 18. august 2020 flugtskydning hos Arne
kl. 19.00
Torsdag den 20 august 2020 Hjortebanen i Måde
kl. 19.00
Fredag den 21. august 2020 pokalskydning hos Arne
kl. 18.30
Fredag den 21. august 2020 sidste tilmelding UD I Det Blå
Onsdag den 26. august 2020 fremvisning af engjagt hos Arne kl.19.00
Fredag den 28. august 2020 Ud I Det Blå kl.18.00 parkerings pladsen
ved Blåvand fyr.

Bukkejagt
Nu nærmer bukkejagten sig - har du lyst til at komme på bukkejagt i
kommunens skove er der indtegning på Naturskolen i Guldager plantage onsdag den 22 april 2020 kl. 19.00
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.
Hans
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Måde skydebaner
Offentlig træning - 2020
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 2020:
Onsdag den 22. april 2020

18-20

Onsdag den 29. april 2020

18-20

Onsdag den 6. maj 2020

18-20

Onsdag den 13. maj 2020

18-20 (afslutning med pølser)

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.
Husk gyldig jagttegn og våbentilladelse
Vi modtager kun kontanter
Erik Thiim

13

Nyjægerjagt

JAGT
INDBYDELSE
JÆGERRÅD Esbjerg og Esbjerg Kommune indbyder Nyjæger i Esbjerg
kommune til hagljagt i Guldager Plantage.
Fredag den 11. december 2020 kl 9,00 ± 16,00. Der startes med rundstykker
og kaffe efterfølgende frokost. Ingen deltagergebyr.
Formålet med nyjægerjagter 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 nyjægerjagt 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.

Man er berettiget til at deltage i en nyjægerjagt, hvis man er bosiddende i Esbjerg
kommune og har bestået jagtprøven efter 1. Januar 2019 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 27 november 2020 til
Hans Nielsen Bramming E-mail. hansjakobnielsen@gmail.com Tlf 29681970
Alle tilmeldte vil ugen før få tilsendt mødested samt parolen.

Vel Mødt
Esbjerg Jægerråd samt Esbjerg Kommune

Indbydelsen er ikke godkendt af Esbjerg Kommune, hvorfor der
kan forekomme ændringer.
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Madaften 2020
Fredag den 6 marts 2020 blev den årlige madaften afholdt på Tjæreborg skole. Vi var samlet 38 personer, hvor mændene var i køkkenet
og pigerne i det tilstødende lokale. I år havde Arne inviteret lægen Ole
til at fortælle om akupunktur. Jeg tror at pigerne hyggede sig med fordraget. I køkkenet styrede Peter os mænd med hård hånd og vi fik
lavet både lavet forret, hovedret og dessert. I år skulle det være lidt
mere sundt så der blev ikke brugt så meget fløde som tidligere. Selv
desserten var mere sund, idet der blev brugt mange gulerødder hertil.
Efter at vi var færdig med at lave maden, havde pigerne dækket fint
bord og vi kunne nyde maden i hyggelige omgivelser.
Efter at vi havde hygget os i ca 1 1/2 time med at spise den tilberedte
mad og drukket lidt vin hertil sluttede en rigtig god aften.
Endnu engang tak til Peter for et godt arrangement.
Hans
Opskrifterne vil komme på hjemmesiden wwwsneumjagtforening.dk
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Salg af dige/engkort
Tirsdag den 16 juni 2020 kl.19.00 hos Arne sælges dige og engkort
Pris:
Engkort kr. 350,Digekort kr. 750,De der har indløst digekort i 2019 har fortrinsret til digekort i 2020 såfremt kontingent er indbetalt rettiddigt. Er du forhindret i at komme
denne aften skal du kontakte Hans Nielsen inden den 15 juni 2020, idet
kortet ellers vil blive solgt ved lodtrækning.
Kl. 20.00 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 onsdag den 26 august kl. 19.00,
hvor vi mødes hos Arne Præstegårdsvej 3, Allerup.
Engkort kan købes hos Arne 22435657 eller Hans 29681970
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Kommunejagter efterår
Datoerne for efterårsjagterne 2020/2021 i kommunens plantager er
følgende:
Fredag den
Fredag den
Fredag den
Mandag den
Fredag den
Fredag den
Fredag den
Fredag den

30. oktober
6. november
13. november
16. november
20. november
27. november
11. december
8 januar.

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2021

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
2020 (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.
Hans
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Trofæaften 2020
Efter generalforsamlingen den 18 februar 2020 blev årets trofæaften
afholdt. Der var kun 2 trofæer i år Arne Nordby og Lars Sørensen hver
med 1 buk skudt i Danmark. Der blev fortalt et par gode historier.
Årets trofæ Danmark

Lars Sørensen
Tillykke til Lars
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Jubilarer 2020
Så er det tid til at hylde vores jubilarer
Her i 2020 har følgende jubilæum:
40 år
Lars Kristensen
Poul Erik Pedersen
30 år
Gudmund Gjørding
Hans Peder Hansen
Ole Knudtzen
Jørgen Thorø Nielsen
Jørgen Pedersen
John Lund
Arne Nordby (som formand)
25 år
Jan Hansen
Peter Holdesen
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 13
maj 2020. Nål og diplom vil blive uddelt den aften hvor vi sælger digekort. I år er det den 16. juni kl. 20.00
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Ud I Det Blå
Fredag den 28. august 2020 går turen til Blåvand.
Kl. 18.00 mødes vi på parkeringspladsen ved Blåvand fyr, hvor vi nyder
den flotte udsigt. Herefter vil vi forsøge at få fat i en guide der kan fortælle noget om området ( det er ikke helt på plads på nuværende tidspunkt) Ca. kl. 19.15 tager vi til Blåvand by, hvor vi ser lidt på byen.
Efter en lille tur i Blåvand by er vi inviteret indenfor hos Meny, der vil
fremvise butikken, som har gennemgået en stor udvidelse og modernisering. Aftenen sluttes af med grillpølser, kaffe og kage.
Tilmeld dig og vennerne til en hyggelig aften i Blåvand.
Sidste tilmelding er den 21. august 2020 til bestyrelsen
Peter Folsø

Rævejagt 2020
Søndag den 5 januar 2020 var 17 jægere samlet til rævejagt i Østskoven. Vejret var fint, der blev ikke set nogle ræve, men der blev skudt 2
snepper. Efter jagten var der grillpølser. En rigtig god dag.
Søndag den 12 januar 2020 blev der afholdt rævejagt i engene. Vejret
var et rigtig møjvejr med kraftig regn. Vi var samlet 12 personer både
fra Tjæreborg og Sneum, så det var en sløj tilslutning. Da vi statede så
vi et par ræve ellers ikke noget. Efter jagten blev der serveret gule
ærter på Spisestedet i Tjæreborg. Alt I alt en god dag.
Hans/Arne
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Juleskydning 2019
Lørdag den 7 december 2019 var vi samlet 17 mand til juleskydningen.
Vi startede med at skyde til nikkedukke i et par timer.
Da vi var færdig med at fornøje os med skydningen gik vi over til gløgg
og æbleskiver. Der blev udtrukket lidt præmier. Erik og Jan vandt
Gløgg og John snaps. En rigtig hyggelig og god eftermiddag
Arne

Juleskydning

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

23714842
24601338
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Salg af juletræer
Søndag den 8. december 2019 blev der afholdt juletræsalg hos Arne
I år var der ikke så stor tilslutning, men fik valgt et flot træ. Efter at vi
havde skovet årets juletræ gik vi i garagen, hvor Arne havde dækket
flot op med gløgg og æbleskiver. Os der deltog i arrangementet havde
et par hyggelige timer. En stor tak til Arne og Gitte for det flotte arrangement. Arne fortæller, at det er det sidste år han sælger juletræer.
Hans

Hjortebane
På opfordring har bestyrelsen lejet hjortebanen i Måde torsdag den 20
august 2020 fra kl.18.00 til 21.00.
Der vil blive mulighed for at skyde til løbende hjort på forskellige afstande. Der vil være instruktører tilstede.
Kom og få trænet inden hjortejagten og har du ikke hjortejagt så kom
alligevel og vær sammen med jagtkammeraterne til en hyggelig aften.
Bestyrelsen
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Fællesjagt
Interesse for fællesjagt?
Allerup Jagtselskab vil i jagtsæson 2020/21 tilbyde jagt interesserede,
(fortrinsvis nyjæger og jæger uden egen jagtmulighed) mulighed for at
kunne deltage i nogle af Allerup Jagtselskabs fællesjagter.
Allerup Jagtselskab råder over ca. 235 ha jagtrevir i henholdsvis Allerup, Krogsgård, Solbjerg samt Strellev og arrangerer fællesjagter for
konsortiums medlemmer ca. 10 gange på en jagtsæson. Du har nu
som nyjæger, jæger uden egen jagtmulighed, men også andre jagt interesserede, mulighed for at komme på en interesseliste der med kort
varsel (1-3 dage før jagtdato) vil blive aktiveret. Aktiveringen vil ske på
betingelse af at der på fællesjagtdag ikke er nok jæger til at lave en
fornuftig opdækning af jagtdagens såter.
En jagtdag koste 500,00 kr. incl. forplejning
Interesserede kan henvende sig til Dan Novrup dno@novrup.com
Kontaktoplysninger på interesserede skal indeholde: Navn, telefon
nr., alder, jagt anciennitet, med/ uden hund.
Interesselister lukker for til meldinger 17. juli 2020, der vil inden
efterårs jagtesæson start blive afholdt et lille informationsmøde for interesserede.
Listen vil blive lavet efter først til mølle principper,
Interesselisten vil blive aktiveret efter en vurdering af jagt anciennitet
og tilmeldingsnummer. Jagtdeltagelse ingen garanti
Venlig hilsen
Allerup Jagtselskab
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Afsender:
Sneum Sogns Jagtforening, v/Hans Nielsen Søparken 46 6740 Bramming

