Rapanden

Medlemsblad
for

Sneum Sogns Jagtforening
Efterår 2020
28 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. marts 2021

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

2

Formanden har ordet
Høsten er i hus og markerne er klar til vinteren, jagtsæsonen er startet
og nu er det igen tid til, at formanden har ordet skal skrives.
Corona virusset har taget godt fat i vores samfund , hvilket betyder at vi
skal leve med nogle restriktioner og passe ekstra godt på hinanden.
Restriktionerne har også påvirket Sneum Sogns Jagtforening. I foråret
blev vores træning på riffelbanenog bukketræf aflyst. Da der blev lukket
op var det igen muligt at afholde skydedag, flugtskydning og Ud I Det
Blå.
I Danmarks Jægerforbund blev det også muligt at afholde kredsmøde i
kreds 4 og repræsentantskabsmødet blev med noget forsinkelse afholdt i september måned. I repræsentantskabsmødet deltog der 4 personer fra Sneum. Af hovedpunkter kan bla. nævnes valg af formand
som igen blev Claus Lind forslaget til ny struktur blev delvis forkastet
og man blev enig om en model, der passer mere til de enkelte jagtforeninger. Alt dette kan du læse mere om på DJ´s hjemmeside.
I løbet af foråret og sommeren har Frederik fået lavet en ny version af
vores hjemmeside - prøv at besøge hjemmesiden wwwsneumjagtforening.dk. Hvis du ikke allerede er tilmeldt, kan du tilmelde dig vores facebook gruppe Sneum Sogns Jagtforening, som du kan læse om på
side 5 i dette blad
Når du skal på fællesjagt her i efteråret vil jeg anbefale dig at leve op til
Danmarks Jægerforbunds vejledning for fællesjagter.
Jeg vil her sige tak for året 2020 til alle medlemmer, annoncører og
samarbejdspartnere.
Knæk og Bræk
Arne
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Denne annonce
kan
blive din
kontakt Hans
29681970

Vejledning for fællesjagt
Herunder finder du vejledning til, hvordan fællesjagter kan gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt.
VEJLEDNING TIL DIG SOM JAGTLEDER
• Husk du er rollemodel. Derfor bør du undlade at give hånd til deltagerne, men i stedet lette på hatten eller bruge en albue-hilsen, når du
hilser på dine gæster.
• Informer gerne dine jagtgæster om retningslinjerne inden jagten og
gentag dem i forbindelse med parolen.
• Det til enhver tid gældende forsamlingsforbud skal til overholdes. Pt.
betyder det, at I ikke må være over 50 mennesker forsamlet – alle inklusiv.
• Planlæg din jagt og forbered, hvordan dine jagtdeltagere kan komme
igennem dagen sikkert og med en afstand på minimum 1 meter imellem sig.
Ved morgenmad, frokost og pauser
• Undgå buffet.
• Undgå at genstande (ostehøvle, oplukkere, kander, flasker, fade mv.)
går fra hånd til hånd.
• Undgå trange lokaler. Der skal være mindst 1 meter fra næsetip til
næsetip, når deltagerne sidder ned, så overvej, hvordan I kan holde
den nødvendige afstand.
• Husk at stille håndsprit på bordene.
Ved transport imellem såter
• Hold afstand på mindst 1 meter imellem deltagerne.
Efter jagten
• Lokaler, biler mv. rengøres grundigt og særlige kontaktflader afsprittes.
• Tøm alle skraldespande.
Håndsprit
• Der bør være håndsprit tilgængeligt under hele jagten f.eks. ved indgangen til lokaler, på bordene, ved toilettet mv.
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Vejledning forsat
VEJLEDNING TIL DIG SOM DELTAGER PÅ JAGTEN
• Det vigtigste er, at du som jæger passer godt på dig selv. Husk, at
du gerne må sige fra – eller bede
andre om at flytte lidt væk fra dig.
• Hold minimum 1 meters afstand til andre under hele jagten.
• Undgå fysisk kontakt – undgå håndtryk og anden fysisk kontakt. Hils
på medjægerne ved at lette på hatten eller bruge en albue-hilsen
• Brug håndsprit – hver gang du har rørt ved noget.
• Udvis god hosteetikette. Nys eller host ikke på eller i nærheden af
andre. Om nødvendigt så host eller nys i ærmet med albuebøjningen.
• Lad ikke genstande passerer fra hånd til hånd.
Overvej din deltagelse
• Er du i risikogruppen for Covid-19, bør du overveje din deltagelse i
en jagt, hvis du er utryg over forholdene. Oplever du sygdomssymptomer, du blive hjemme, så du ikke udsætter andre for smittefare.
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Rævejagt
Igen i år afholder Sneum Sogns Jagtforening og Tjæreborg Jagtforening fælles rævejagt.
Søndag den 10. januar 2021 i østskoven. Vi mødes kl. 9.00 på parkeringspladsen Grønnegårdsvej 26, 6705 Esbjerg Ø
Søndag den 17. januar 2021 i engene. Vi mødes ved Tjæreborg Vindmølle kl. 9.00. Efter rævejagten serveres gule ærter på Spisestedet
Tjæreborg ( du kan også få biksemad)
Lørdag den 23. januar 2021 afholder Esbjerg Jagtforening rævejagt i
Guldager plantage kl. 9.00 (alle er velkommen)
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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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 16 februar 2021
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 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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Ud I Det Blå
Fredag den 28 august 2020 var vi en lille flok samlet til Ud I Det Blå.
Vi mødtes på parkeringspladsen ved Blåvand Fyr. Her blev vi mødt af
lederen for Blåvand Fuglestation. Han holdt et flot foredrag om ringmærkning af fugle og vi fik set både fangstnettene og selve lokalet hvor
fuglene bliver ringmærket.
Efter ca 1 time var fordraget færdigt og vi kørte til Meny i Blåvand hvor
Peter Folsø havde arrangeret en rundvisning i forretningen. Forretningens indehaver Brian Ørnskov viste os rundt i den flotte forretning og
fortalte om forretningens udvikling. Efter rundvisningen stod den på
grillpølser samt kaffe og kage. En stor tak til Brian Ørnskov for et flot
arrangement.

Hans

Grill- mesterne

Forklaring om ringmærkning
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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
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Madaften 2021
Fredag den 19. marts 2021
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 12 marts 2021.
( tilmeldingen er bindende)
Husk bestik, tallerkener og glas
Bestyrelsen

Holdskydning
Tilmelding til holdskydning 2021 skal ske til Arne Nordby senest den 1.
marts 2021
Som tidligere år betaler foreningen tilmeldingsgebyret for hold, der består af medlemmer i Sneum Sogns Jagtforening
Skydeudvalget
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Aktivitetskalender
December 2020
5. december juleskydning hos Arne kl. 12.30
11. december nyjægerjagt Guldager kl. 9.00
Januar 2021
10. januar rævejagt i Østskoven. Grønnegårdsvej 26 kl. 9.00
17. januar rævejagt i engene. Tjæreborg vindmølle kl. 9.00
23. januar rævejagt i Guldager Plantage kl.9.00
Februar 2021
16. februar generalforsamling kl. 19.00 hos Arne
16 februar trofæaften kl. ca. 20.15 hos Arne
Marts 2021.
1. marts sidste tilmelding til holdskydning
12.marts sidste tilmelding madaften
19. marts Madaften tjæreborg skole kl. 18.30
April 2021
14. april riffelskydning i Måde kl.18 - 20
21. april riffelskydning i Måde kl.18 - 20
28. april riffelskydning i Måde kl.18 - 20
Maj 2021
05. maj riffelskydning i Måde kl.18 - 20 afslutning og pokalskydning
16. maj bukketræf hos Arne kl. 9.00

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
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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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Jagtkortsalg 2020
Tirsdag den 16 juni 2020 blev der solgt dige og engkort hos Arne.
Der var et pænt fremmøde i år
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

Arne fik 30 års diplom som formand og John 30 år som medlem
tillykke til begge 2
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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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Skydedag 2020
Lørdag den 27 juni blev årets skydedag afholdt. Vi var ca 25, 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. 15.00.
Der blev skudt lidt mindre i år, da det blev tordenvejr inden vi var færdig
Jeg tror alle hyggede sig denne dag med skydning og kammeratlig
samvær, så vi gentager det nok til næste år.
Arne
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Ungjæger 16-25 år
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Flugtskydning 2020
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:
Double Senior:
Monte carlo bagduer:
1. Kurt
17/24
John
2. Arthur
15/24
Monte carlo spidsduer
3.Jørgen
14/24
John
Senior række:
Mester række double:
1. Jan
19/27
1. Per
23/24
2.Kurt
17/31
2. Uffe
22/24
3. Hans P.
16/30
3. John
22/24
Mester række:
1. John
23/28
2. Uffe
23/30
3. Lars
22/28
Stort tillykke til alle vinderne
Arne
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Nationalpark Vadehavet
Det er nu 10 år siden Nationalpark Vadehavet blev oprettet.
Fødselsdagen blev fejret den 16. oktober 2020 på Hovedengen i Ribe
og rent lokalt blev fødselsdagen fejret ved Sneum Sluse lørdag den
17.oktober 2020. Lokalrådet havde sat plakater op omkring et projekt
med shelters , stormflodssøgle m.m. Såfremt projektet gennemføres
opsættes der sheltes, madpakkehus ved Sneum Digesø og en stormflodssøjle på diget ved digehuset. Som bruger af Nationalparken ønsker Sneum Sogns Jagtforening stort tillykke med dagen.
Hans
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Billeder Nationalparken
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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 16 februar 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

Juleskydning 2020
Lørdag den 5 december 2020 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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Hjortebane 2020
Efter en del opfordringer fra flere medlemmer blev hjortebanen lejet
torsdag den 20. august.
For at så mange som muligt kunne få trænet havde vi lejet banen i 3
timer .
Desværre mødte der kun 7 op til skydningen. Der blev skudt flittigt og
på forkellige afstande. Der blev trænet i at repetere ved kinden og de
flittige instruktører lavdede et flot arbejde, så alle fik lært noget. Os der
deltog havde en rigtig god aften.
Bestyrelsen vil nu overveje om vi skal have en aften i 2021og såfremt
vi vil gøre det skal der mindst være 20 bindende tilmeldinger.
Arne
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Afsender:
Sneum Sogns Jagtforening, v/Hans Nielsen Søparken 46 6740 Bramming

