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Formanden har ordet
Nu hvor høsten er kommet i hus og vinterafgrøderne sået er det blevet
tid til formanden har ordet.
2021 er året hvor vi først på året var lukket ned pga. corona og vi er nu
startet langsom op med vore aktiviteter igen. Vi har fået anskaffet og leveret den nye skydevogn som blev flittig brugt i august måned. Vil du
prøve skydevognen så mød op til vores juleskydning i december
måned.
Anskaffelsen af skydevognen bevirker også at året 2021 vil blive det år
hvor vi får det største underskud nogensinde ca. 35-40.000, men det er
godt at pengene bliver brugt til gavn for alle jer medlemmer.
Nu hvor hjortejagten er i gang så husk at der forskellige steder i landet
er forskellige jagttider m.m. Du kan se de aktuelle jagtider på Dj´s app.
Der er netop afholdt repræsentantskabsmøde i Jægerforbundet.
Der blev diskuteret udsætning af gråænder hvor vi jægere ikke får indberettet alt. Det betyder at såfremt vi ikke får styr på det vil al udsætning blive forbudt. Claus Lind opfordrede til, at vi som jægere sørger for
at overholde de love og regler der er for os som jægere, idet det ellers
kan blive svært at bevare den bæredygtige jagt.
Her til slut vil jeg opfordre alle medlemmer til at deltage i de planlagte
arrangementer så vi kan få det ”Sneumske” fællesskab op at stå igen.
Knæk og Bræk i jagtsæsonen 2022/2023
2021/2022

Arne
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Denne annonce
kan
blive din
kontakt Hans
29681970

Generalforsamling 2021
Referat fra generalforsamlingen d. 22. juni 2021.
Formanden (Arne Nordby) startede med at byde de fremmødte velkommen til årets generalforsamling.
1: Valg af dirigent & skriftfører.
Til dirigent blev Morten Christensen 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 i Østskoven, der
blev afsluttet med øl og grillede pølser.
Rævejagten ude i engene blev afviklet i samarbejde med Tjæreborg
Jagtforening.
Madaftenen blev gennemført. Det var en god aften, og formanden opfordrede flere til at deltage næste gang der afholdes madaften.
Indskydning på riffelbanen på Måde Skydebaner, var præget af coronarestriktionerne og foregik derfor i deres regi.
Årets Bukketræf blev aflyst pga. corona. Skydedagen blev gennemført,
og det var en rigtig god dag. I forbindelse med skydningen hos Arne
har der været en del problemer med den lejede skydevogn i det forgangne år, hvilket ikke har været tilfredsstillende.
På opfordring fra medlemmerne havde jagtforeningen lejet hjortebanen
i Måde, så medlemmerne kunne øve skydning til løbende vildt. Desværre dukkede der kun 7 medlemmer op - men de havde en rigtig god
aften.
Årets ”Ud i det blå” gik til Blåvand Fuglestation, hvor vi hørte om ringmærkning af fugle, og derefter var der en rundvisning i Meny i Blåvand.
Det var en rigtig god og spændende tur.
Kommunejagterne i 2020 blev afviklet på trods af corona-restriktionerne, og dette skyldes ikke mindst Hans’ store indsats i forbindelse
med koordineringen med de øvrige jagtforeninger.
fortsætter side 6
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Generalforsamling 2021
Søren Heide Lambertsen, der er udvalgsformand for Teknik og Bygge
hos Esbjerg Kommune, deltog også i Nyjægerjagten, hvor han skød sin
første sneppe.
Frederik passer jagtforeningens hjemmeside og Mikkel passer foreningens Facebook-siden.
Til sidst takkede formanden medlemmerne, bestyrelsen, suppleanter,
annoncører og lodsejere for et godt år.
3: Fremlæggelse af regnskab for 2020
Kasserer, Hans Nielsen gennemgik regnskabet.
Der er i dag 171 medlemmer.
Årets overskud blev 8504,29 kr. hvilket betegnes som tilfredsstillende
af bestyrelsen.
Regnskabet blev vedtaget uden bemærkninger.
4: Indkomne forslag.
Erik fremlagde et forslag om, at foreningen bruger 60750 kr. på indkøb
af ny skydevogn (nikkedukke). Vognen købes hos Due-Matic A/S - Erik
har indhentet et skriftligt tilbud. Vognen kan finansieres af foreningens
formue. Hans har søgt penge hos kreds 4, og kreds 4 vil betale 25000
kr. til indkøb af skydevogn. Hans foreslog derfor, at skydevognen indkøbes med det samme, så den kan bruges, når vi skal skyde hos Arne,
og at vognen også betales med det samme. Forslaget blev vedtaget
enstemmigt.
Af hensyn til miljøet foreslog bestyrelsen også, at der fremover skydes
med miljøpatroner, når skydevognen bruges på Arnes jord. Der vil selvfølgelig være en indkøringsfase på 1-2 år. Der var bred enighed om, at
det er den vej vi skal gå. Forslaget blev vedtaget enstemmigt.
Der udspandt sig herefter en kort diskussion om, hvorledes foreningen
kunne skaffe sig de billigste miljøpatroner. Bestyrelsen ville gerne arbejde videre med denne problemstilling og prøver at udtænke en
model for indkøb af miljøpatroner.
fortsætter side 7
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Generalforsamling 2021
5: Fastlæggelse af kontingent for 2022.
Ingen grund til kontingentstigning i 2022, så prisen er fortsat 100 kr. for
ordinære medlemmer og 200 kr. for ekstraordinære medlemmer.
6. Valg af Formand/kasserer (Formand Arne Nordby er på valg i år,
og han modtager genvalg).
Arne blev genvalgt
7: Valg til bestyrelsesmedlemmer (Ingen på valg i år)
8: Valg af 2 suppleanter (Frederik Nielsen modtager genvalg og Mikkel Hedegaard opstiller til den ledige plads)
Begge blev valgt
9: Valg af Revisor og Revisorsuppleant (Jens Egebjerg modtager
genvalg).
Genvalg til Jens Egebjerg som revisor og Morten Christensen blev
valgt til revisorsuppleant.
10: Eventuelt.
1.
Hans fortalte, at JFU har på trods af corona været i stand til at
afholde møder.
Januar-jagten 2021 i Marbæk blev aflyst pga. forsamlingsforbuddet,
men Hans har forhandlet sig frem til erstatningsjagter. Jagterne afvikles
som to januar-jagter i Guldager Plantage i hhv. 2022 og 2023, Sneum
Sogns Jagtforening får tre pladser både i 2022 og 2023. De jægere,
som var tilmeldt den aflyste jagt i Marbæk Plantage får tilbudt plads på
erstatningsjagterne.
I forbindelse med Nyjægerjagten har der været nogle problemer med
hundeførerne, hvilket løses ved, at hver jagtforening i fremtiden skal
stille med én hundeføre på Nyjægerjagten. Thomas, Erik og Hans
søger fortsat for skytterne og forplejningen på Nyjægerjagten.
JFU har besluttet at bukkejagten udlejes for 150 kr. pr. jagtmorgen resten af bukkejagten. Jens Christensen har allerede solgt 10 jagter
fortsætter side 8
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Generalforsamling 2021
2.
Orientering fra Jægerrådets arbejde (Erik Thiim)
Mårhundereguleringen koordineres af Paul Erik Jensen, som indkalder
til et møde om mårhunderegulering i nærmeste fremtid. Jægerrådets
formand Uffe Nissen har talt med Nicklas Ibsen (leder af skov og vandløb ved Esbjerg Kommune) angående muligheden for at regulere mårhunde i kommunens skove. Miljøstyrelsen anbefaler, at man ikke
regulerer mårhunde i yngletiden.
3.
Orientering af kredsmødet i kreds 4 (Lars Sørensen)
Der har generelt ikke været mange aktiviteter i kreds 4 i det forgangne
år - dette skyldes naturligvis corona-restriktionerne.
Formanden for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind (CL) var med til
kredsmødet, og han nævnte tre udfordringer Jægerforbundet står overfor i den nærmeste fremtid:
I)
På grund af de manglende indberetninger af udsatte gråænder
(kun 50000 stk. er indberettet udsat og producenterne har indberettet
500000 stk. leveret!), er CL meget nervøs for, at jægerne mister retten
til at udsætte gråænder i fremtiden. Indberetningen af udsatte fugle er
meget vigtig blandt andet på grund af fugleinfluenza.
II)
I den seneste tid har der været mange forespørgsler hos DJ angående opstilling af skydetårne, skydestiger osv. og om, hvordan disse
regler kunne omgås mm. CL opfordrer alle jægere til at overholde jagtloven og gældende regler til punkt og prikke.
III)
Problemet med de 9 ulve, som på det seneste er forsvundet
under mystiske omstændigheder i Danmark, giver problemer for jægerne. CL mener ikke der er grund til at betvivle ulvforskernes talmateriale - de har en meget grundig kortlægning af de ulve, som findes i
Danmark. CL understeger, at det er meget vigtigt at jægere forsøger at
påvirke hinanden til at overholde gældende regler også med hensyn til
ulve i Danmark.
Dirigenten takkede for god ro og orden.

8

Rævejagt 2022
Igen i år afholder Sneum Sogns Jagtforening og Tjæreborg Jagtforening fælles rævejagt.
Søndag den 09. januar 2022 i østskoven. Vi mødes kl. 9.00 på parkeringspladsen Grønnegårdsvej 26, 6705 Esbjerg Ø
Søndag den 16. januar 2022 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 22. januar 2022 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

en
nssen
tiaan
rissti
Kri
Susanne Kr
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give
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tråd
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PPriv

Privatrådgiver

Storegade 20
6740 Bramming
2
Telefon 9682 158
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j rnbank.dk
skje
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ked” til 21345824
SMS ”BSC+din bes

Storegade 20
6740 Bramming
4
Telefon 9682 158
dk
skjernbank.dk
sk@skjernbank.dk
” til 21345824
SMS ”SK+din besked

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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Nyjægerjagt

JAGT
INDBYDEL
DBYDELSE
JÆGERRÅD Esbjerg og Esbjerg Kommune indbyder Nyjæger i Esbjerg
kommune til hagljagt i Guldager Plantage.
Fredag den 10. december 2021 kl 9,00 16,00. Der startes med rundstykker
og kafffe effterfølgende frokost. Ingen deltagergebyr.

Formålet med nyyjjægerjagter 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 nyyjægerjagt 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
e
til at deltage i en nyjægerjagt, hvis man er bosiddende i Esbjerg
kommune og har bestået jagtprøven efter 1. Januar 2020 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 26 november 2021 til
@ mail.com Tlf 29681970
Hans Nielsen Bramming E-mail. hansjakobnielsen@g
Alle tilmeldte vil ugen før få tilsendt mødested samt parolen.

Vel Mødt
Esbjerg Jægerråd samt Esbjerg Kommune
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Madaften 2022
Fredag den 18. marts 2022
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 11 marts 2022.
( tilmeldingen er bindende)
Husk bestik, tallerkener og glas
Bestyrelsen

Holdskydning
Tilmelding til holdskydning 2022 skal ske til Arne Nordby senest den 1.
marts 2022
Som tidligere år betaler foreningen tilmeldingsgebyret for hold, der består af medlemmer i Sneum Sogns Jagtforening
Skydeudvalget
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Aktivitetskalender
December 2021
04. december juleskydning hos Arne kl. 12.30
10. december nyjægerjagt Guldager kl. 9.00
Januar 2022
09. januar rævejagt i Østskoven. Grønnegårdsvej 26 kl. 9.00
16. januar rævejagt i engene. Tjæreborg vindmølle kl. 9.00
22. januar rævejagt i Guldager Plantage kl.9.00
Februar 2022
22. februar generalforsamling kl. 19.00 hos Arne
22 februar trofæaften kl. ca. 20.15 hos Arne
Marts 2022.
1. marts sidste tilmelding til holdskydning
11.marts sidste tilmelding madaften
18. marts Madaften tjæreborg skole kl. 18.30
April 2022
20. april riffelskydning i Måde kl.18 - 20
27. april riffelskydning i Måde kl.18 - 20
Maj 2022
04. majl riffelskydning i Måde kl.18 - 20
11. 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 - 2022
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 20. april 2022

kl.18-20

Onsdag den 27. april 2022

kl.18-20

Onsdag den 04. maj

2022

kl.18-20

Onsdag den 11 maj

2022

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 2021
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.
Kl. 20 startede generalforsamlingen og trofæaften.
Denne dag fik vi samlet op på de ting vi manglede efter corona.
En rigtig dejlig sommeraften hvor vi hyggede os
Hans

Lars

Ejnar

Per

Ejnar og Lars fik 30 års diplom og Per 25 år som medlem
tillykke til alle 3
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Bukketræf 2022
I 2022 forsøger vi igen at holde fast i traditionen, så derfor afholdes der
hos Arne bukketræf den 16 maj 2022 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

Drømme bukken
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Skydedag 2021
Lørdag den 26 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 brugt 2.300 lerduer i år og vejret var fantastik.
Jeg tror alle hyggede sig denne dag med skydning og kammeratlig
samvær, så vi gentager det nok til næste år. Datoen bliver den 25 juni
2022.
Arne
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Bukketræf 2021
Her i 2021 var det igen muligt at afholde bukketræf den 16 maj.
Der var mødt en lille skare op til bukkepral og morgenkaffe. Der var 2
der havde skudt buk - tillykke til dem. Der blev hygget et par timer og i
2022 mødes vi igen den 16 maj hos mig
Arne

2 flotte bukke
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Flugtskydning 2021
I august måned blev der afholdt 4 aftener, hvor der blev skudt flittigt til
lerduerne fra vores nye skydevogn. Den sidste aften blev der afholdt
pokalskydning og resultaterne kan du se her:
Double Senior:
Monte carlo bagduer:
1. Jens C
15/24
Jens Christensen
2. Arthur
12/24
Monte carlo spidsduer
Klaus Klausen
Senior række:
Mester række double:
1. Arthur
21/31
1. Michael
20/24
2.Hans P.
15/30
2. Per,Klaus og John 18/24
3.Jørgen S. 15/32
Mester række:
1. John
23/26
2. Michael
22/28
3. Per
21/32
Stort tillykke til alle vinderne
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Trofæaften 2021
Årets trofæaften blev afholdt sammen med generalforsamling /salg af
digekort. jubilæumsdiplomer den 22 juni 2021. I år var der ikke mange
trofæer, men Ejnar havde dog et udenlandsk trofæ med og dette blev
han præmieret for.
Stort tillykke til Ejnar
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Generalforsamling 2022
Sneum SognsJagtforening
Afholder ordinær generalforsamling
tirsdag den 22 februar 2022
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 2021 til godkendelse.

4.

Indkomne forslag.

5.

Fastlæggelse af kontingent for 2023

6.

Valg af formand/kasserer (Hans er på valg)

7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer (Lars er på valg)

8.

Valg af 2 suppleanter (Frederik og Mikkel er på valg )

9.

Valg af revisor og revisorsuppleant.(Jens og Morten er på valg)

10.

Eventuelt

Bestyrelsen
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kontingentsatser 2022
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 22 februar 2022 afholdes årets trofæaften for trofæer fra 2021. Årets trofæ i Danmark, Årets trofæ i udlandet
og andre trofæer vil blive præmieret. Kom med dit trofæ og fortæl din
spændende historie.
Bestyrelsen

Ungjægerjagt
Er du mellem 16 og 25 år kan du gratis komme med på kommunejagterne. Der er reserveret 2 pladser på hver jagt.
Du kan se meget mere om jagterne og tilmelding på hjemmesiden wwwsneumjagtforening.dk
Hans

Juleskydning 2021
Lørdag den 04 december 2021 mødes vi til juleskydning hos Arne. I
år bruger vi vores nye skydevogn - så glæd dig til noget spændende
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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Ny skydevogn
På generalforsamlingen i juni måned blev det besluttet, at vi
skulle bruge en del af vores formue til at købe en skydevogn.
Prisen ville være et sted mellem kr. 60.000 og kr. 70.000. Skydevognen blev bestilt og leveret inden vi startede med flugtskydning
i august måned. Skydevognen virker fint og der blev skudt flittigt i
august måned.
På generalforsamlingen blev det også besluttet, at det kun er
nogle enkelte personer der må ”Pille” ved den. Som du kan se på
billedet nedenfor var Arne og Erik igang med at ”Pille” straks efter
den var leveret.
Bestyrelsen håber at vi får god gavn af vores skydevogn i årene
fremover.
Bestyrelsen
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Afsender:
Sneum Sogns Jagtforening, v/Hans Nielsen Søparken 46 6740 Bramming

