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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 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
ls@tradsborgvej.dk

Hjemmeside

Suppleanter

Erik Thiim

tlf. 23714842

Frederik Nielsen tlf. 22911373

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

Hjemmeside:
www.sneumjagtforening.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 2020

Tegninger af leif Ragn Jensen med tilladelse fra LRJ Copyright via DL
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Formanden har ordet
Jagtsæsonen er så småt begyndt og det er igen tid, til at formanden
har ordet.
Siden det sidste nummer af Rapanden har der i Sneum Sogns Jagtforening, været flere aktiviteter såsom bukketræf, riffelskydning, skydedag, flugtskydning og Ud I Det Blå. Bestyrelsen og jeg er rigtig glade
for, at der har været en pæn tilslutning til de fleste arrangementer.
Et af de store samtaleemner i år er mårhund og hvordan vi kommer
den til livs. På et møde i JFU den 17 september 2019 blev det besluttet
at jagtforeningerne skal være mere aktive i bekæmpelsen af mårhund.
Der er nedsat et udvalg som skal komme med et forslag til hvordan vi
kommer igang og hvordan vi får finansieret indkøb af fælder og andet
materiel.
Som du måske har læst i Jæger eller på DJs hjemmeside, er der et udvalg der arbejder med den fremtidige struktur i DJ. Hans, Erik og jeg
var til møde den 4 september for at høre hvad der er sket. Deltagerne
på mødet kunne ikke bakke op om det forslag som strukturudvalget
havde forelagt. Så må vi se hvad der så sker ?
Når du skal på jagt forskellige steder i Danmark, så husk at sætte dig
godt ind i, hvad der må skydes af kron- og dåvildt. Du kan hente en
app fra DJ´s hjemmeside hvor du kan se jagttiderne.
I dette blad er der indkaldt til vores generalforsamling. Mød op så du
kan få indflydelse på hvad der skal ske i vores lille forening.
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
2019
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Denne annonce
kan
blive din
kontakt Hans
29681970

Juleskydning
lørdag den 7 december 2019 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 8 december 2019 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 5. januar 2020 i østskoven. Vi mødes kl. 9.00 på parkeringspladsen Grønnegårdsvej 26, 6705 Esbjerg Ø
Søndag den 12. januar 2020 i engene. Vi mødes ved Tjæreborg Vindmølle kl. 9.00. Efter rævejagten serveres gule ærter på Spisestedet
Tjæreborg ( du kan også få biksemad)
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 2020
Sneum Sogns
Jagtforening
Afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 18 februar 2020
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 2019 til godkendelse.

4.

Indkomne forslag.

5.

Fastlæggelse af kontingent for 2021

6.

Valg af formand/kasserer (Ingen er på valg)

7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer ( Erik og Peter er på valg, begge
modtager genvalg.)

8.

Valg af 2 suppleanter (Frederik og Peter er på valg,begge modtager genvalg)

9.

Valg af revisor og revisorsuppleant.

10.

Eventuelt

Bestyrelsen
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Ud I Det Blå
Fredag den 30 august 2019 blev årets Ud I Det Blå afholdt. I år gik
turen til Vester Vedsted, hvor vi besøgte Ingvardt Jensen.
Ingvardt har for at par år siden frigravet nogle tyske bunkers og lavet
en lille udstilling med billeder fra anden verdenskrig. Ingvardt har indrettet en lille bunker til bed & breakfast, hvor der er 4 sovepladser og
lokum i gården.Ingvardt viste rundt en times tid og de 21 fremødte
synes det var utrolig spændende.
Efter rundvisningen gik turen til Arnes garage, hvor der blev hygget
med grillpølser, kaffe og kage.
En stor tak til Ingvardt for den spændende rundvisning.

Nyt æresmedlem
Fredag den 12 april fyldte vores formand Arne Nordby 60 år. I den forbindelse blev der holdt en super fest i Ålbæk Forsamlingshus.
Vi andre bestyrelses medlemmer havde fået Lars og Vestkystblæserne
til at komme og blæse ham et stykke. Lars styrede Vestkystblæserne
og der blev blæst mange flotte signaler. Under et ophold i blæseriet
blev Arne kaldt frem og på Sneum Sogns Jagforenings vegne udnævnte jeg ham til Æresmedlem med følgende begrundelse:
Diplomet er tildelt for et langvarigt, loyalt og solidt organisationsarbejde for foreningen, Arne har gennem denne indsats bidraget
væsentligt til foreningens positive omdømme både i og udenfor
jægerkredse.
Stort tillykke med de 60 år og dit æresmedlemsskab.
Hans
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Madaften 2020
Fredag den 6. marts 2020
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 i bestyrelsen dog senest den 28 februar 2020.
( tilmeldingen er bindende)
Husk bestilk, tallerkener og glas

Bestyrelsen

Holdskydning
Tilmelding til holdskydning 2020 skal ske til Arne Nordby senest den 1.
marts 2020
Som tidligere år betaler foreningen tilmeldingsgebyret for hold, der består af medlemmer i Sneum Sogns Jagtforening
Skydeudvalget

11

Aktivitetskalender
December 2019
6. december nyjægerjagt Østskoven kl. 9.00
7. december juleskydning hos Arne kl. 12.30
8. december salg af juletræer hos Arne kl. 13-16
Januar 2020
5. januar rævejagt i Østskoven. Grønnegårdsvej 26 kl. 9.00
12. januar rævejagt i engene . Tjæreborg vindmølle kl. 9.00
Februar 2020
18. februar generalforsamling kl. 19.00 hos Arne
18 februar trofæaften kl. ca. 20. 15 hos Arne
28 februar sidste tilmelding madaften
Marts 2020.
1. marts sidste tilmelding til holdskydning
6. marts Madaften tjæreborg skole kl. 18.30
April 2020
22. april riffelskydning i Måde kl.18 - 20
29. april riffelskydning i Måde kl.18 - 20
Maj 2020
6. maj riffelskydning i Måde kl.18 - 20
13. maj riffelskydning i Måde kl.18 - 20 afslutning og pokalskydning

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
Frederik
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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

kl.18-20

Onsdag den 29. april 2020

kl.18-20

Onsdag den 6. maj 2020

kl.18-20

Onsdag den 13 maj 2020

kl.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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Jagtkortsalg 2019
Tirsdag den 18 juni 2019 blev der solgt dige og engkort hos Arne.
Der var et pænt fremmøde og i år var der 2 digekort til lodtrækning.
Efter salget af jagtkort blev der uddelt diplomer for 25 - 30 -og 40 års
medlemsskab.
Da det officielle var færdigt blev der grillet pølser og vi hyggede os i
den dejlige sommeraften.
Hans
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Bukketræf 2019
Den 16 maj 2019 kl. 9.00 var ca. 30 mand samlet til bukketræf hos
Arne.
Vejret var rigtig fint med solskin. Der var set flere bukke og 3 havde
været heldige at skyde 1.
Efter at bukkene var studeret og de heldige blev lykønsket gik vi igang
med morgenkaffen med rudstykker, wienerbrød og en lille en til halsen.
Efter et par hyggelige timer var der almindelig opbrud.
Arne
tillykke til de 3 dygtige jægere
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Skydedag 2019
Lørdag den 29 juni blev årets skydedag afholdt. Vi var 22, der mødte
op til morgenkaffe på Måde Skydebane. Vi hyggede os med morgenkaffen en times tid, hvorefter der blev skudt flittigt. Ved 11.30 tiden pakkede vi sammen i Måde og kørte til Tjæreborg flugtskydningsbane. Da
jeg ankom lidt over kl. 12 var der allerede gang i skydningen. Der blev
serveret grill- pølser så vi kunne få stillet sulten. Efter grillpølserne kom
der rigtig gang i skydningen, som varede indtil kl. 15.30.
Hele eftermiddagen blev der skudt flittigt ( vi brugte 3.200 duer)
Jeg tror alle hyggede sig denne dag med skydning og kammeratlig
samvær, så vi gentager det nok til næste år.
Hans
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Mårhund
Som du nok har læst i ”Jæger” er mårhunden blevet et stort problem i
jylland, hvorfor DJ opfordrer alle jægere til at regulere denne.
I JFU har vi også drøftet problemerne med Mårhund og det blev besluttet at der nedsættes en lille arbejdsgruppe, der skal finde ud af hvordan
vi kommer i gang med reguleringen i ”den gamle” Esbjerg Kommune.
Du vil høre nærmere, når der er et forslag.
Erfaringen viser at den største succes med regulering er regulering ved
foderplads (baitplads)
Baitplads
Inden man går igang med oprettelsen af baitpladsen er det vigtigt at
gøre sig nogle overvejelser, da mårhunde kan være følsomme overfor
ændringer på foderpladsen.
Det anbefales at lave foderpladsen på én gang, overvej derfor følgende:
- Vil jeg bruge lys på foderpladsen?
-Skal der opstilles fælde nær foderpladsen?
Når disse overvejelser er gjort, kan man begynde at se sig om efter et
sted at oprette pladsen. Forsøg at finde steder hvor mårhunden færdes, nær vådområder, vandløb, hvor der er buske, tagrør el. lign. Baitpladsen etableres gerne i nærheden af buske eller anden tæt
vegetation. Det er vigtigt at pladsen ikke løber tør for lokkemad, så
sørg for at lægge frisk lokkemad hver 2-4 dag.
Tænk over hvor du placerer din stige, tårn eller kunstig skjul. Tag hensyn til fremherskende vindretning og især kuglefang. Placeres maddingen lidt ude i det åbne kan det naturlige lys udnyttes.
Opsæt et vildtkamera 3-4 meter fra baiten i 1 meters højde. Lad kameraet pege mod nord for at undgå utilsigtede billeder pga. sol i linsen.
Kameraet er utrolig vigtigt i forhold til at fastslå på hvilket tidspunkt
mårhunden kommer på pladsen.
fortsættes side 20

17

Riffelskydning 2019
Her i 2019 har vi haft 4 gange på riffelbanen i Måde. Ialt har der været
96 personer igennem . Den sidste aften blev der sluttet af med grill
pølser.
Vi gentager succesen til næste år, datoerne kan du se andet sted i
dette blad
Bestyrelsen

Husk pokaler skal graveres hos Ørfjell i Sædding Centret
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Flugtskydning 2019
I august måned blev der afholdt 4 aftener, hvor der blev skudt flittigt til
lerduerne fra nikkedukken. Den sidste aften blev der afholdt pokalskydning og resultaterne kan du se her:
Monte Carlo bagduer
Double
Enkelt
Double senior
Enkelt senior

Uffe
Morten og Uffe 21/24
John 24/25 Morten 24/27
Hans P. 20/24 Arthur 18/24
Jan 21/29 Arthur 19/3

tillykke til de dygtige skytter
bestyrelsen
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Mårhund
Faste lyskilder som bruges i udlandet til vildsvin kunne bruges på baitpladser til mårhund. Du kan også bruge lys på din riffel, her fungerer
rødt eller grønt lys bedst. Vær opmærksom på at mårhunden vil flytte
sig ud af lyskeglen, hvorfor skuddet skal falde forholdsvist hurtigt.
Du har sikkert hørt at gammel ost er godt til bait, vær opmærksom på
at der er særlige regler for ansøgning om brug af ost.
Se skemaet nedenfor:

Det var lidt om mårhunden og du kan læse meget mere på DJ´s hjemmeside.
knæk og bræk
Hans
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kontingentsatser 2020
Medlemskategori
DJ’s andel Jagtforenings andel Kontingent i alt
Ordinær
776
100
876
Junior 0-15
105
0
105
Ungdom 16-25 år
389
100
489
Senior (født 1948 eller tidl.)
469
100
569
Husstand
389
100
489
Ekstraordinær
53
200
253
Støttemedlem u/jagttegn
106
100
206
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 18 februar 2020 afholdes årets trofæaften for trofæer fra 2019. 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

