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Formanden har ordet
Så er det igen tid til, at jeg skal skrive ”formanden har ordet”
1. april nærmer sig hurtigt, sommertid og forår er på vej. Nu skal vi igen
ud for at se om der er en buk. Inden bukkejagten starter skal vi også
igang på skydebanen og træne med vores riffel. Sneum Sogns Jagtforening har lejet Måde skydebane 4 gange med start den 24 april 2019,
Så mød op for at træne med din riffel.
Skal du på jagt i udlandet for at skyde vildsvin skal du passe på svinepesten. Smitten spredes især gennem mennesker, så tag dine forholdsregler med at vaske tøj og grej inden du kører tilbage til Danmark.
Som sædvanlig er der åbent hus hos mig den 16 maj til bukketræf kom til nogle hyggelige timer sammen med dine jagtkammerater.
Skydedagen er fastsat til den 29. juni 2019. Mød op til en rigtig hyggelig dag
I august har vi arrangeret flugtskydning til nikkedukke mød op for at
træne med dit haglvåben. Jeg vil også opfordre til at Tjæreborg flugtskydningbane besøges.
Som noget nyt forsøger vi at oprette Mobil Pay til jagtforeningen. Det vil
komme på hjemmesiden når det virker.
Det var lidt information om hvad der sker i din jagtforeningen. De enkelte arrangementer kan du læse om andet sted i dette blad
Knæk og bræk i bukkejagten og jeg håber vi ses til vore arrangementer
Arne
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Indholdsfortegnelse
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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
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Skydedag 2019
Lørdag den 29 juni 2019 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 24.juni 2019.
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 npk@tdcadsl.dk eller telefon 23463622
Niels P. kjær

6

Flugtskydning 2019
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 6 august
kl 19.00
Tirsdag den 13 august
kl 19.00
Tirsdag den 20 august
kl 19.00
Fredag den 23 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
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. 19.feb. 2019.
Formanden ” Arne Nordby” startede med at byde de 28 fremmødte, velkommende til årets generalforsamlingen.
1: Valg af dirigent & skriftfører.
Til dirigent blev valgt Niels Per Kjær, som konstaterede at generalforsamlingen
var lovligt varslet iflg. vedtægterne. Bjarne Rose blev valgt til skriftfører.
2: Formandens beretning.
Arne startede årets beretning, med at vi mindes afdøde jagtkammerater, hvorefter han gik over til en gennemgang af årets aktiviteter:
25 mand startede 2019 med rævejagt, som blev afholdt i øst skoven, og afsluttede med pølser,, Jagten ude i engene fulgtes af 17 mand, hvor foreningen
var vært ved gule ærter på Spisehuset. Tjæreborg jagtforening var med arrangør.
Arne stillede spørgsmålet, om grunden til at der kom så få personer var de
gule ærter. Der blev gjort opmærksom på at hvis man ikke kan lide gule ærter,
er der også mulighed for biksemad
– vi skal bare vide det.
Madaften var som sædvanlig en god aften, hvor Peter havde købt mange
varer ind, og stod for opskrifterne. Deltagerne, som bestod af medlemmer,
venner samt påhæng - var alle var i godt humør.
Hos mændene blev der skålet under madlavningen, medens damerne fik sig
en svingom med linedans.
Og hermed en opfordring til at møde op næste gang - ( fredag d. 8. marts kl.
18.30 ) vi skulle gerne op på knap 50 personer.
Til holdskydning var der tilmeldt 2 hold . hold 2 gik videre og vandt en samlet
anden plads til afslutning.
Der har været afholdt 4 aftner med lerdueskydning på Arnes mark. Tak til John
fordi han hentede skydevognen i Glejbjerg, og leverede den tilbage igen. .
Den sidste aften blev der holdt pokal-skydning. samt grillet pølser bagefter.
Der har været afholdt 5 aftner med riffelskydning i Måde, men der kommer
ikke så mange, som der gjorde før. Formanden stillede spørgsmålet ” er det
fordi når man køber en ny riffel – så regner man med at den er skudt ind.?”
Det går som sædvanlig godt med at sælge dige kort. Selvom, der er lagt op
til hygge og røde pølser bagefter, så når pølserne knap nok og blive varme,
før folk forsvinder.
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Generalforsamling fortsat
Samme aften var der uddeling af diplom og jubilæumsnåle til dem der har
været med i foreningen i mindst 25 år. Folk skulle selv gøre opmærksom på
om de ønskede at få nålen.
Det er skuffende når ikke alle kommer og henter den bestilte nål.
Den årlige skydedag var igen en stor succes. Vi startede først i Måde med at
skyde med riffel, dernæst til Tjæreborg skydebane hvor det var jagtgeværerne
der blev fundet frem.
Der blev skudt til 2500 duer. En god dag som sædvanlig og med masser af
pølser til de tilstedeværende.
d. 7. sept. gik turen ”ud i det Blå” til ”den gamle skovfogedbolig” Morten
Vinding fortalte om de forskellige svampe.
Han havde samlet svampe til dagen, inden folk kom, fordi det regnede. Men
svampene duede ikke, så menuen blev i stedet Pizza og pølser.
I det hele taget en god aften.
Som sædvanlig er det gået godt med at komme af med de mange kommune
jagter som vi skal sælge, Hans er en god sælger, så det lykkedes at komme af
med alle dem vi havde købt, på nær en jagt, som blev givet til Jens Egebjerg
– Det koster ikke ekstra for foreningen, fordi vi jo har købt dem på forhånd.
I 2018 blev der skudt følgende stykker vildt på jagterne i kommuneskovene:
1 forårsbuk, 52 snepper, 10 rådyr, 9 harer, 2 duer, 1 fasankok og 2 krikænder.
John hentede igen lerduevognen til juleskydningen, hvor der bagefter var
gløgg og æbleskiver. En god dag som sædvanlig. Der er bare for få deltager til
den dag. Ville der komme flere, hvis det var en lørdag i stedet for, som nu om
søndagen? spurgte formanden. (Der blev rystet på hovedet rundt om bordet.)
Dagen med salg af juletræer, var en hyggelig dag, og der var godt gang i uddeling af æbleskiver. Det bliver igen muligt, til næste år og købe juletræer.
Til sidst takkede formanden medlemmerne, bestyrelsen, suppleanter, annoncører og lodsejere for et godt år.
3: Fremlæggelse af regnskab for 2018
Kasserer, Hans Nielsen gennemgik regnskabet.
Der er i dag 178 betalende medlemmer.
Årets overskud var på 4.291.96 kr. hvilket betegnes som tilfredsstillende af

bestyrelsen.
Regnskabet blev vedtaget uden bemærkninger.

9

Generalforsamling fortsat
4: Indkomne forslag.
Der var ingen indkommende forslag.
5:
Fastlæggelse af kontingent for 2020.
I 2019 er kontingentet til foreningen 20 kr. højere end tidligere. ( blev bestemt
sidste år til generalforsamlingen) Ingen stigning til år 2020
6. Valg af Formand/kasserer (Hans er på valg i år )
Blev enstemmigt genvalgt.
7: Valg til bestyrelse ( Per på er valg)
Lars Sørensen blev foreslået. Så der måtte kampvalg med skriftlige stemmesedler.
Her blev Lars Sørensen valgt ind.
Bestyrelsen består herefter af formand Arne Nordby, Kasser Hans Nielsen,
Erik Thiim, Peter Folsø, Lars Sørensen
8: Valg af 2 suppleanter.
Frederik Nielsen og Peter Nielsen blev valgt som suppleanter.
9: Valg af Revisor og Revisorsuppleant.
Genvalg til Jens Egebjerg og Peter Nielsen.
10: Eventuelt.
Arne Nordby takkede Per Bertelsen for hans arbejde i bestyrelsen.
Erik Thiim bekendtgjorde, at han ikke ønsker at stå for reguleringsjagten længerere, - der fundet en afløser.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
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Madaften 2019
Årets madaften blev afholdt fredag den 8 marts 2019 på Tjæreborg
skole. Der var mødt 34 deltagere op, lidt mindre end sidste år.
Som sædvanlig blev madlavningen ledet af Peter Folsø. Temaet var i
år ” brug af rester”.
Til forret fik vi tærte med rester af dåvildt. hovedret forloren dyrekølle
og dessert vandbakkelser med flødecrem.
Der blev arbejdet flittigt i køkkenet indtil kl.21.30 hvor pigerne havde
dækket op i de tilstødende lokaler. Maden smagte utrolig godt og vi fik
hygget os med lidt vin m.m.
En stor tak til Peter for at arrangere endnu en vellykket madaften
Opskrifter kan du se på hjemmesiden wwwsneumjagtforening.dk
Hans
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Aktivitetskalender
April 2019
Onsdag den 24. april 2019 riffelskydning i Måde
18-20
Onsdag den 24. april 2019 salg af bukkejagter Guldager 19.00
Maj 2019
Onsdag den 1. maj 2019 riffelskydning i Måde
18-20
Onsdag den 8. maj 2019 riffelskydning i Måde
18-20
Onsdag den 15. maj 2019 riffelskydning i Måde(afslutning) 18-20
Onsdag den 15. maj 2019 sidste frist for bestilling af diplomer.
Torsdag den 16 maj 2019 bukketræf hos Arne
9.00
Juni 2019
Tirsdag den 18. juni 2019 salg af dige og engkort hos Arne 19.00
mandag den 24. juni 2019 sidste frist for tilmelding skydedag
lørdag den 29 juni 2019 skydedag i Måde kl. 9.00
August 2019
Tirsdag den 6. august 2019 flugtskydning hos Arne
kl. 19.00
Tirsdag den 13. august 2019 flugtskydning hos Arne
kl. 19.00
Fredag den 16. august 2019 sidste tilmelding ud I Det Blå
Tirsdag den 20. august 2019 flugtskydning hos Arne
kl. 19.00
Fredag den 23. august 2019 pokalskydning hos Arne
kl. 18.30
Onsdag den 28. august 2019 fremvisning af engjagt hos Arne kl.19.00
Fredag den 30. august Ud I Det Blå kl. 18.00 hos Arne

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 24 april 2019 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 - 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 1. maj 2019

18-20

Onsdag den 8. maj 2019

18-20

Onsdag den 15. maj 2019

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
Erik Thiim
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Nyjægerjagt

JAGT
INDBYDELSE
JÆGERRÅD Esbjerg og Esbjerg Kommune indbyder Nyjæger i Esbjerg
kommune til klapjagt i Guldager Plantage.
Fredag den 6 december 2019 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 berretiget til at deltage i en nyjægerjagt, hvis man er bosiddende i Esbjerg
kommune og har bestået jagtprøven efter 1. Januar 2018 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 25 november 2019 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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Billeder generalforsamling

15

Salg af dige/engkort
Tirsdag den 18 juni 2019 kl.19.00 hos Arne sælges dige og engkort
Pris:
Engkort kr. 350,Digekort kr. 750,De der har indløst digekort i 2018 har fortrinsret til digekort i 2019 såfremt kontingent er indbetalt rettiddigt. Er du forhindret i at komme
denne aften skal du kontakte Hans Nielsen inden den 17 juni 2019, 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

Fremvisning af engjagt
Fremvisning af engjagten er onsdag den 28 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 2019/2020 i kommunens plantager er
følgende:
Fredag den 25. oktober
Fredag den 01. november
Fredag den 08. november
Mandag den11. november
Fredag den 15. november
Fredag den 22. november
Fredag den 6 december
Fredag den 10 januar.

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2020

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
2019 (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
Hans
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Trofæaften 2019
Efter generalforsamlingen den 19 februar 2019 blev årets trofæaften
afholdt. Der var en del trofæer og vi fik nogle gode historier. Bedømmelsesudvalget der bestod af Frederik Nielsen og Peter Nielsen valgte
følgende trofæer:
Årets trofæ udland
Årets andet trofæ
Årets trofæ Danmark
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Axel Hessel
Lars Sørensen
Bjarne Rose
Tillykke til de 3 vindere

Jubilarer 2019
Så er det tid til at hylde vores jubilarer
Her i 2019 har følgende jubilæum:
40 år
John Christiansen
Axel Skov Jensen
Niels P Kjær
30 år
Jørgen Egon Brandt
Jens Egebjerg
Hans Nielsen
Søren Kjems Sørensen
25 år
Arne Jensen
Bjarne Rose
John Juel Pedersen
Jørgen Frøkjær
Kaj Jensen
Kurt Dahl
Lars Larsen
Meiner Hundebøl
Niels D Bjerregård
Peter Folsø
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 2019. Nål og diplom vil blive uddelt den aften hvor vi sælger digekort. I år er det den 18. juni kl. 20.00
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Ud I Det Blå
Fredag den 30. august 2019 skal vi Ud I Det Blå.
I år skal vi besøge Ingvardt Jensen i Vester Vedsted.
Ingvard har restaureret 3 bunkere fra 2. verdenskrig. Ingvardt vil holde
et lille foredrag omkring bunkerne samt fortælle om vadehavets fugle.
Efter rundvisningen og foredrag vil der være grillpølser, øl og vand
samt kaffe og kage.
Pris kr. 125 pr. person
Deltag i en spændende aften sammen med jagtkammerater, venner ,
naboer og andet godtfolk.
Af hensyn til forplejning er sidste tilmelding fredag den 16. august
2019.
Vi mødes i Vester Vedsted kl. 19.00 ca. 100m nord/vest for V.Vedsted forsamlingshus V. Vedstedbyvej 55 6760 Ribe ( der er skilte med
P. plads)
Erik

Rævejagt 2019
I januar 2019 blev der afholdt 2 rævejagter sammen med Tjæreborg
jagtforening. Den første blev afholdt i Østskoven, hvor der var mødt 22
op. Der blev ikke set nogle ræve, men der blev skudt 1 sneppe. Ugen
efter blev der afholdt jagt i engene. Denne dag var der lidt færre deltagere, der blev ikke set noget og ikke skudt. I Østskoven sluttede vi med
grillpølser og i engene med gule ærter og biksemad.
Hans
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Juleskydning 2018
Søndag den 2 december 2018 var vi samlet 8 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. Jeg havde regnet med at der kom 25 så der var rigeligt
til alle. Alt i alt havde vi en rigtig 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 9. december 2018 blev der afholdt juletræsalg hos Arne
I år var der en pæn tilslutning og mange medlemmer + familier 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 har lovet at der også i 2019 er juletræer til alle
Hans

22

+M OSYLOGWHW
) UGLJHIRGHUW¡QGHUPHGOWUW¡QGHEHQRJVSLUDO

3ULVNU

)RGHUVSLUDOHUHOHNWURJDOYDQLVHUHGHVXSHUNYDOLWHW
3ULVSUVWNNU
7DJVWNIRUNU

7¡QGHUEOnOWUUHQJMRUWHRJPHGVS QGHEnQG

3ULVSUVWNNU

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

