Rapanden

Medlemsblad
for

Sneum Sogns Jagtforening
Efterår 2018
26 årgang

Bestyrelsen

Udvalgsformænd

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

Skydeudvalg

Kasserer

Peter Folsø tlf. 26201440

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

Bestyrelsesmedlemmer
Erik Thiim
Mobil
tlf. 23714842
E.mail:Erik Thiim@mail.dk
Peter Folsø
tlf. 26201440
E.mail: bp.folsoe@esenet
Per Bertelsen
mobil
tlf.40607828
Perbertelsen123@live.dk

Suppleanter

Arne Nordby 22435657 flugtskydning
Erik Thiim tlf. 75173006 riffelskydning

Nyjægerudvalg
Kontaktudvalg FJFU/JKF
Erik Thiim

tlf.23714842

Bladudvalg
Hans Nielsen tlf. 29681970

Hundeudvalg
Per Bertelsen 23714842

Jagtudvalg
Arne Nordby tlf. 22435657

Aktivitetsudvalg
Erik Thiim

tlf. 23714842

Hjemmeside:
www.sneumjagtforening.dk

Edvard Lauridsen
Mobil
tlf. 22891746
E.mail: Edwardpulz@hotmail.com
Lars Sørensen 24287899
ls@tradsborgvej.dk
Rapanden udkommer i 250 eksemplarer 2 gange om året forår/efterår
Næste nummer udkommer i april og indlæg skal være redaktøren i hænde
senest den 1. marts 2019

Tegninger af leif Ragn Jensen med tilladelse fra LRJ Copyright via DL

2

Formanden har ordet
Så er jagtsæsonen startet og det er igen tid, til at formanden skal udtale sig lidt.
Vi har siden sidste nummer af Rapanden haft flere aktiviteter såsom
bukketræf, riffelskydning, skydedag , flugtskydning og Ud I det blå. I år
har der været en rigtig pæn tilslutning til de fleste arrangementer og det
er jeg og bestyrelsen rigtig glade for. I 2019 vil vi forsøge at lave lidt arrangementer igen så vi bibeholder sammenholdet i vores lille forening.
Når du nu skal på jagt forskellige steder i Danmark, så husk at sætte
dig godt ind i, hvad der må skydes af kron- og dåvildt og især i vores
eget område, hvor der er forskellige jagtider nord og syd for motorvejen.
I februar skal vi have generalforsamling, hvor jeg vil opfordre dig til at
møde op så du kan få indflydelse på hvordan vores jagtforening skal
udvikle sig. I år bliver det nødvendig, at vi får diskuteret generationsskifte i bestyrelsen, da de fleste af os er ved at nå en alder, hvor naturlig frafald kan forekomme.
Med hensyn til bestyrelsen har Per Bertelsen meddelt, at han af personlige årsager har bedt mig indkalde suppleanten Lars Sørensen til at
varetage hans hverv.
Jeg vil også opfordre dig til at deltage i jægerrådsmødet der kommer i
januar/ februar (dato kommer i jæger) Her har du mulighed for at få indflydelse på hvad der sker i Jægerforbundet.
Til slut vil jeg ønske jer alle knæk og bræk i den igangværende jagtsæson og jeg vil sige tak til alle medlemmer, annoncører for opbakningen i
2018
Arne
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Denne annonce
kan
blive din
kontakt Hans
29681970

Juleskydning
Søndag den 2. december 2018 mødes vi til juleskydning hos Arne. I
år har vi lejet en nikkedukke så det bliver sjov skydning.
Arrangementet starter kl. 12.30 hvor vi skyder et par timer og derefter
er der gløgg og æbleskiver.
Inviter en god jagtkammerat med, jo flere vi er , jo sjovere bliver det.
Skydeudvalget
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Salg af juletræer
Søndag den 09 december 2018 mellem kl. 13.00 og kl. 16.00 sælger
Sneum Sogns Jagtforening juletræer til en fordelagtig pris
Salget foregår hos Arne på adressen Præstegårdsvej 3, Allerup
Prisen for et flot normannsgran vil være fra kr. 100 og opefter
Foreningen er samtidig vært ved æbleskiver og gløgg, så saml hele
skaren af familie og venner og kom til en hyggelig eftermiddag.
Bestyrelsen
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Rævejagt
Igen i år Afholder Sneum Sogns Jagtforening og Tjæreborg Jagtforening fælles rævejagt.
Søndag den 06. januar 2019 i østskoven. Vi mødes kl. 9.00 på parkeringspladsen Grønnegårdsvej 26, 6705 Esbjerg Ø
Søndag den 13. januar 2019 i engene. Vi mødes ved Tjæreborg Vindmølle kl. 9.00. Efter rævejagten serveres gule ærter på Spisestedet
Tjæreborg
Bestyrelserne håber at der møder mange op til nogle hyggelige jagter,
tag evt. en jagtkammerat med.
Sneum Sogns Jagtforening
Tjæreborg jagtforening

Bruno Schultz
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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 2019
Sneum Sogns
Jagtforening
Afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 19. februar 2019
Kl. 19.00
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 2018 til godkendelse.

4.

Indkomne forslag.

5.

Fastlæggelse af kontingent for 2020

6.

Valg af formand/kasserer (Hans er på valg)

7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer ( Per er på valg)

8.

Valg af 2 suppleanter

9.

Valg af revisor og revisorsuppleant.

10.

Eventuelt

Bestyrelsen
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Ud I Det Blå
Fredag den 7. september holdt Sneum den årlige udflugt Ud I Det Blå. Trods
vejret var der 26 deltagere. Alle i fornuftigt regntøj og støvler. Vejrguderne var
søde ved os, så det dryppede kun lidt, da vi ankom til Den Gamle Skovfogedbolig i Varde kl. 17.30.
Hans bød velkommen og derefter fortalte naturvejleder Morten Vinding om
de forskellige svampetyper, vi kunne finde i skovbunden.
Morten havde plukket nogle svampe, så vi kunne se, hvordan de var opbygget. Lameller eller rør? Ja det sagde ikke os alle noget? Men da vi først så en
svamp med rør og en med lameller, så forstod vi, hvad der blev fortalt. Det var
meget spændende at høre om de forskellige svampearter. Morten fortalte
dog mest om rørsvampe, da de er de mest genkendelige og de er næsten alle
spiselige. Nogen af dem smager bedre end andre, og så var de svampe der
næsten ikke havde nogen smag.
En svamp består af en knold (rod) stilk og en hat.
En god svamp er en klaphat og en dårlig svamp er en smathat. Dvs. er den
fast og læderagtig i overfladen eller er den helt blød og smattet.
Efter en god introduktion gik vi i skoven i samlet flok. Men vi blev hurtig
spredt, da alle havde travlt med at kigge ned i skovbunden efter det spiselige
”guld”. Det er godt nok svært at få øje på de gode og spiselige svampe. Øjnene skal lige vænne sig til at spotte dem. De er godt skjult i skovbunden. Vi
fandt dog ud af, at imellem kviste og under træerne, var der størst chance for
at få gevinst.
Godt det var svampejagt og ikke pürsch jagt, vi var på. Der blev snakket livligt
og vi trådte på grene og larmede en del.
Efter ca. en time i skoven gik vi tilbage for at lave vildtpizzaer og grille pølser.
Det var rigtig hyggeligt selv at rulle pizzadej og pynte den med ost og chorizopølse. Arne og Erik sørgede for at grille pølser. Der blev spist godt og snakket
rigtig meget. Til sidst var der medbragt kaffe og kage, som Greta og Lis havde
bagt. Tak til dem for dejlig kage. De smagte godt.

9

Ud I Det Blå fortsat
Morten sluttede aftenen af med at se i de forskellige kurve og sortere de
svampe fra, der enten ikke var spiselige eller ikke smagte godt.
Derefter fortalte Morten om, hvordan svampene kan tørres til senere brug
eller tilberedes. Han gav også opskriften på sin berømte sovs, ikke sauce, men
sovs.
Jens Edvard mente, at næste gang han skal på pürsch jagt, så bliver lommerne
nok fyldt med svampe. Han og Tove havde kurven godt fyldt. De havde gode
øjne den aften.
Tak til Morten Vinding og bestyrelsen for en rigtig dejlig svampetur. Tak til alle
de medlemmer og deres venner, der bakkede op om arrangementet.
Peter og Britta Folsø
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Madaften 2019
Fredag den 08. marts 2019
afholdes
madaften kl. 18.30
på
Tjæreborg skole
Igen er det Peter Folsø der står for arrangementet. I år er menuen
ukendt på nuværende tidspunkt, så du har noget at glæde dig til.
Hvad damerne skal lave , når vi laver mad er endnu ikke besluttet, de
kan jo bare snakke som tidligere, det gik da helt godt.
maks antal deltagere 50 personer, så skynd dig at tilmelde til Peter
eller en anden af bestyrelsen dog senest den 1 marts 2019.
( tilmeldingen er bindende)
Husk bestilk, tallerkener og glas

Bestyrelsen

Holdskydning
Tilmelding til holdskydning 2019 skal ske til Arne Nordby senest den 1.
marts 2019
Som tidligere år betaler foreningen tilmeldingsgebyret for hold der består af medlemmer i Sneum Sogns Jagtforening
Skydeudvalget
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Aktivitetskalender
December 2018
02. december juleskydning hos Arne kl. 12.30
07. december nyjægerjagt Østskoven kl. 9.00
09. december salg af juletræer hos Arne kl. 13-16
Januar 2019
06. januar rævejagt i Østskoven. Grønnegårdsvej 26 kl. 9.00
13. januar rævejagt i engene . Tjæreborg vindmølle kl. 9.00
Februar 2019
19. februar generalforsamling kl. 19.00 hos Arne
19 februar trofæaften kl. ca. 20. 15 hos Arne
Marts 2019.
01. marts sidste tilmelding til holdskydning
01. marts sidste tilmelding til madaften
08. marts Madaften tjæreborg skole kl. 18.30
April 2019
24. april riffelskydning i Måde 18 - 20
Maj 2019
01. maj riffelskydning i Måde 18 - 20
08. maj riffelskydning i Måde 18 - 20
15. maj riffelskydning i Måde 18 - 20 afslutning

Hjemmeside

Sneum Sogns Jagtforening har sin egen hjemmesiden - du kan se den
på www.sneumjagtforening.dk
Prøv at klikke ind og se hvad det er for noget
Niels Peter
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Måde skydebaner
Offentlig træning - 2019
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 2019:
Onsdag den 24. april 2019

18-20

Onsdag den 01. maj 2019

18-20

Onsdag den 08. maj 2019

18-20

Onsdag den 15. maj 2019

18-20 (afslutning + pokalsk.)

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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Bliv Reguleringsjæger
Har du lyst til at regulerer råger på Esbjerg Kommunes jorde i og omkring Esbjerg by så kan du tilmelde dig Esbjerg Reguleringskorps. Det
eneste det kræver er et jagttegn og at du er villig til at bruge den fornødne tid i reguleringssæsonen.
Inden reguleringssæsonen vil du få anvist et eller flere steder hvor du
kan regulere. Det er vigtigt at du bruger tid på at få skudt så mange
fugle som muligt, da det er dig der står for den primære regulering på
de anviste steder.
Det er kun de reguleringsjægere som har skudt noget i 2018 som automatisk er med i reguleringskorpset for næste sæson. Derfor skal du tilmelde dig korpset igen hvert år hvis du ikke har skudt noget.
Deltagerlisten er 0 stillet fra sommeren 2018 .De som ikke har skudt
noget eller har lyst til at deltage skal kontakte mig på Erikthiim@mail.dk eller 23714842 inden den 15. oktober 2018.
Du skal oplyse mailadresse, tlf. nr. og reg. nr. på bilen du vil bruge til
og fra regulering.
Når alle tilmeldinger er på plads vil jeg prøve at finde en aften hvor vi
kan mødes på riffelbanen.
Alle tilmeldte vil få besked når det er på plads.
Erik Thiim
Koordinator
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Bukketræf 2018
Den 16 maj 2018 var der samlet 27 til bukketræf hos Arne
Der var et par stykker der havde været heldige at skyde et par flotte
bukke. Der blev gået godt til rundstykker og wienerbrød og der blev fortalt nogle gode historier. Efter et par timer var der opbrud så Arne
kunne komme igang med at rydde op.
Stor tak til Arne for gæstfriheden.
Hans
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Skydedag
Her i 2018 blev den årlige skydedag afholdt lørdag den 30 juni.
Som sædvanlig startede vi på riffelbanen i Måde. Kl. 9.00 var der mødt
22 op til morgenkaffe, hvor der var rundstykker og wienerbrød. Der
blev skudt flittigt om formiddagen indtil ca. kl. 11.30.
Efter riffelskydningen kørte vi til Tjæreborg skydebane for at få grillpølser og skyde til lerduer. Da jeg ankom, var der allerede fuld gang i
skydningen, der var nogle der slet ikke havde tid til at
spise de gode pølser. ( det kom der gang i senere) I løbet af eftermiddagen blev der skudt flittigt, vi brugte flere lerduer end året før, vi
brugte nemlig 2.500 stk. Vejret var utrolig flot denne dag og jeg tror at
alle hyggede sig, både formiddag og eftermiddag.
Vi har besluttet at vi gentager arrangementet også i 2019.
Hans
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Tysker fælde
Som nogle af jer nok har hørt er vi en lille flok der regulerer prædatoer i
Nationalpark Vadehavet altså ræv, mårhund og mink.
Som noget nyt har vi fået lov til at bruge den såkaldte ”Tysker fælde”.
Fælden er en fælde bestående af 5 betonrør hvor der er en vippeanordning i midten som får fælden til at klappe når et dyr er inde i det
midterste rør. Fælden overvåges med kamera så vi kun behøver at
tilse den når den er udløst. Naturstyrelsen har givet tilladelse til at fælden må opsættes 4 steder i Nationalparken.
Hans
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Riffelskydning 2018
Så er der igen gået en sæson med indskydning af rifler.
Det er mit indtryk at alle hyggede sig og bestyrelsen håber det har hjulpet med lidt træning, så de værste anskydninger har kunne undgåes.
I 2019 bestiller vi banen 4 onsdage. Datoerne er andetsteds i bladet.
Den sidste aften blev der afholdt pokalskydning. Vinderne blev
1. Jørgen Strarup
2. Lars Sørensen
3. Uffe Nikolajsen
Et stort tillykke til vinderne
En stor tak til de 3 instruktører Lars, Jørgen og Poul Erik samt til Peter
og Sjønne for grilning.
Håber vi ses i 2019
Skydeudvalget
Eriik Thiim

Husk pokaler skal graveres hos Ørfjell i Sædding Centret
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Flugtskydning 2018
I 2018 har vi haft 4 aftener med flugtskydning på Arnes mark
I år havde vi lejet en ”nikkedukke” der bevirkede, at der
blev skudt meget flittigt af de fremmødte. Der blev skudt til ca 3 gange
så mange duer som ellers.
Den sidste aften var der pokalskydning og resultatet blev følgende:

1. Per Lyngsø
2. Arne Nordby
3.Uffe Nikolajsen

42-56
41-53
41-55

Pensionist
1. Poul Andersen
2. Arthur Pedersen
3. Jørgen P. Christensen

31-48
31-52
31-57

Monte Carlo
Spids
Bag

Claus
Uffe

Et stort tillykke til vinderne
Skydeudvalget
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Billeder Ud I Det Blå
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kontingentsatser 2018
Medlemskategori
DJ’s andel Jagtforenings andel Kontingent i alt
Ordinær
751
80
831
Junior 0-15
128
0
128
Ungdom 16-25 år
376
80
456
Senior (født 1948 eller tidl.)
453
80
533
Husstand
376
80
456
Ekstraordinær
51
200
251
Støttemedlem u/jagttegn
102
80
182
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 19 februar 2019 afholdes årets trofæaften for trofæer fra 2018. 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
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Kontakt: Niels Peder Sørensen
Tradsborgvej 22, 6731 Tjæreborg
Tlf.: 40986051 E-mail: nps@tradsborgvej.dk
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Afsender:
Sneum Sogns Jagtforening, v/Hans Nielsen Søparken 46 6740 Bramming

