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Tuse Næs Jagtforenings blad trykkes i ca. 300 eksemplarer. Tryk: MicroForma.
Omdeles til medlemmerne og annoncører. Bladet udkommer 2 gange årligt i marts og
september.
Annoncepriser:
1/1 side kr. 400,3/4 side kr. 350,1/2 side kr. 250,1/3 side kr. 200,1/4 side kr. 150,-.
Henvendelse med stof og annoncer til bladudvalget:
Annoncer
Aksel Bek
59 46 03 46
30 13 34 30
Foreningsstof
Jane Dam
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janedam@janedam.dk

Redaktion
Johnny Gotfredsen

59 43 72 64
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jeg@smc.dk

Henvendelse angående medlemskab af foreningen til kasseren:
Marie Linjordet Glenstrup 59 46 26 11
20 49 79 24
marie@glenstrup.dk
Tuse Næsvej 20
4300 Holbæk
Vildtkonsulent Hans Henrik Erhardi ( kontortid 9 - 15) Tlf. 59 32 80 16

Formandens side
Endnu en jagtsæson er forbi med de mange forhåbentlig gode oplevelser der er
fulgt med. Et generelt træk har nok været, at jagtudbytterne synes at blive
mindre for flere arters vedkommende, men det er sikkert en tendens, som vi
må lære at leve med. Dels fordi der er tilbagegang i bestandene og samtidig
indskrænkning i jagttiden.
Skovduerne fredes nu i hele september og når vinteren samtidig har været så
mild, har der været rigeligt føde i skovene, så vi ikke har oplevet massivt træk
på fodermarkerne. De sidste års gåsejagt i vores område har heller ikke nået
samme højde grundet den milde vinter.
På den nyligt overståede generalforsamling blev det besluttet, at vores markprøveudvalg er sat på standby. I vores område er der efterhånden ikke mange,
der dyrker denne fascinerende form for ”jagt”. Det kunne måske hænge
sammen med nedgangen i bestanden af specielt agerhøns, som gør denne
disciplin særligt spændende. Desværre er den stående hund ved at blive afløst
af den stødende, idet den mest fortrukne jagt i dag er trykjagt, hvor det
primære er, at påskudt vildt også bliver apporteret.
Det er ærgerligt, at flugtskytterne ikke
kunne fortælle om deres aktiviteter på
generalforsamlingen, for det ser ud til, at
udvalget har gang i mange ting, som gør
at vi igen kan få god gavn af vores bane.
En nyrenoveret opholdsvogn og
forhåbentlig mere moderne kastemaskiner
gør, at vi igen kan benytte banen til
turneringsskydninger på forsvarlig vis.
Godkendelse af banen er i orden og
naboforholdene synes opklarede.
Der skal lyde en stor ros til udvalget for de fine initiativer og specielt til
redaktør Johnny Gotfredsen for arbejdet med at skrabe penge sammen til de
mange forbedringer.
En anden person som fortjener en speciel tak er Jane Dam fra hundeudvalget.
Du gør et kæmpearbejde, og det er din fortjeneste (godt hjulpet af dine
hjælpere forstås) at hundetræning på Tuse Næs er kendt udenom.
Ellers er der tak, til alle, der er med til at holde gang i vores forening – både
sponsorer og hjælpere.
Formand Kaj Hardis

Nordvestsjællands
største
specialforretning
Se vores tilbud i butikken,
eller
se vores hjemmeside:

www.lystfiskeren.com

Redaktørens side
Så udkommer årets første blad. Denne gang var det noget sværere at få indlæg fra udvalg og medlemmer, men færdige blev vi da.
Sidste blad var trykt i farver, men nu skal I ikke tro at det er standarden fremover. Det var fordi
mange af billederne ikke havde en kvalitet, som trykkeren kunne bruge, og derfor blev det trykt i
farver. Merprisen for farve var jeg så heldig at få sponsoreret af SMC-Biler Holbæk, tak for det
Fritz...

De nye medlemmer i riffeludvalget er:

Stig Jensen, fik Jagtegn i 1977 og riffel i
1997. På jagt følges Stig af hans trofaste
hund Emma, som er af den knap så kendte
race; ruhåret gravhunds terrier puddel?

Billede af foredragsholderen på vores
generalforsamling i januar måned, et
interessant foredrag om hunde (hvalpe,
hundeopdræt, hundetræning). Det var et foredrag, som alle de fremmødte havde glæde af.
Vi siger tak til Jens Paaby.

Ole Bentø, har haft jagttegn siden 1975,
og haft riffel siden 2003. Som hund har
han valgt en labrador.

MarcoPlan
Entreprise A/S
Små og store entrepriser
Kloak-, beton- og murerarbejder
Totalentrepriser
59 46 01 16

Skydetider for banen i Udbyvigen 2007
Lørdag den 14/4 kl. 09.00 Arbejdsdag. Klargøring af banen og skurvogn
Søndag den 15/4 kl. 09.00 Arbejdsdag. Klargøring af banen og skurvogn
Torsdag den 26/4 kl. 18.00 Turneringsskydning
Torsdag den 10/5 kl. 18.00 Turneringsskydning
Torsdag den 24/5 kl. 18.00 Turneringsskydning
Torsdag den 7/6 kl. 18.00 Turneringsskydning
Torsdag den 21/6 kl. 18.00 Turneringsskydning
Torsdag den 5/7 kl. 18.00 Turneringsskydning
Torsdag den 2/8 kl. 18.00 Træningsskydning
Torsdag den 9/8 kl. 18.00 Træningsskydning
Lørdag den 11/8 kl. 08.00 Præmieskydning
Søndag den 26/8

Arbejdsdag (oprydning efter sommerens skydninger)

Hvis alt går vel og vejret er med os, håber vi at vi kan kaste med automatiske
maskiner på siderne og være i en ny skurvogn.
Men det er vigtigt at der er mange som vil være med til at hjælpe.
Vel mødt.
Det kan oplyses, at Holbæk Kommune har godkendt skydetiderne for året 2007.
Flugtskydningsudvalget

Udlån af fælder
Foreningens fælder kan stadig lånes
mod et mindre depositum på
kr. 300,- for ræve samt krage/skadefælden
kr. 150,- for mårfælden.
Henvendelse til:

Carsten Nielsen på tlf. 59 46 17 42 efter kl. 17:00

Hagested
•
•
•
•
•
•

VT buskort
Fiskekort
Foto fremkaldelse
Landbrugslotteri
Frisk brød hver dag fra kl. 7:00
Levering af apoteker varer

TIPS
og

LOTTO

Husk!
POSTHUS

BP flaskegas til traktor, campingvogn o.s.v.
Husk at forny Deres Landbrugtlotteri til tiden!

ÅBNINGSTIDER
Mandag - Fredag
Lørdag
Søndag

7.00 - 18.00
7.00 - 15.00
7.00 - 13.00

Din lokale Spar købmand
Tlf. 59 46 00 21 Fax 59 46 01 10

Nu skal vi til at drikke Tuborg vand og øl. Vi har nemlig været så heldige at vi har fået kr. 25.000,af Tuborgfondet, som hjælp til indkøb af nye automatiske kastemaskiner til Udby Vigen.
Vi er meget taknemmelige for denne donation, og ser frem til, at vi får opstillet nogle automatiske
kastemaskiner på skydebanen.
Vi ved godt, at man for kr. 25.000,- ikke kan købe maskiner til hele banen, men forhåbentlig med
et tilskud fra Jægerforbundet, samt ekstra (kontingent) fra flugtskytterne, samt 4 sponsorer i
lokalområdet, vil det nok blive muligt, at få opstillet maskiner i 2 af siderne.

Tuse Næs Jagtforening
v. Johnny E. Gotfredsen
Erik Banners Vej 18
4300 Holbæk

25. januar 2007
Ansøgningsnr. TF-R-24788-2007
Bedes anført ved henvendelse

Med henvisning til Deres ansøgning af 04-12-06 glæder det os at kunne meddele Dem, at
Tuborgfondet har bevilget et beløb på
25.000 kr.
til indkøb af en automatisk kastemaskine.
Tilsagnet om støtte er gældende for et år og bortfalder, såfremt kastemaskinen ikke er købt inden
da, eller det ikke over for fondsbestyrelsen er dokumenteret, at den vil blive anskaffet inden for et
nærmere bestemt tidsrum.
Fondsbestyrelsen ville sætte pris på, om det af foreningsblad eller andet trykt materiale måtte
fremgå, at den automatiske kastemaskine er skænket af Tuborgfondet, ligesom vi gerne til sin tid
vil modtage et eksemplar af det trykte materiale.
Billedfiler med Tuborgfondets logo, som De kan bruge i den forbindelse, kan hentes på Tuborgfondets hjemmeside: www.tuborgfondet.dk.
Når maskinen er indkøbt, beder vi Dem fremsende dokumentation for indkøbet. Da vi gerne vil se
resultatet og ved samme lejlighed overrække det bevilgede beløb, bedes De venligst sætte Dem i
forbindelse med vort sekretariat for at træffe nærmere aftale herom. Til brug for udbetaling af
beløbet i forbindelse med overrækkelsen, beder vi Dem oplyse bankregistrerings- og kontonummer.
Med venlig hilsen
TUBORGFONDET
Finn Terkelsen
Underdirektør

LOKAL FORSIKRING v/PETER GAM

Ring og få et uforpligtende tilbud.
Tlf:
5944 5019
Mobil: 2330 5019
E-mail: pg@lofo.dk

Østre Fælledvej 16
Postbox 37
4300 Holbæk

FORKÆL DIN FAMILIE !
KØB BRØD HOS EN RIGTIG BAGER.
FORRETNINGEN ER ÅBEN HVER LØRDAG - SØNDAG KL. 7-12.
BESTILLINGER MODTAGES:
HVERDAGE MELLEM 16:30 OG 17

KISSERUP MØLLE. TLF.: 59461043. FAX.: 59461499

ALT I TRANSPORT
ALT I FLYTNINGER
MØBELOPBEVARING I
PRIVAT
GODE OG TØRRE LOKALER
FIRMAER
ALT I GRUS OG STEN
INDUSTRI
LEVERES OP TIL 6 M. AD GANGEN
SPECIALE:
PENGESKABE – KLAVERER FAST PRIS OG EFTER TILBUD

TOMMY LINDGREN
Tåstrup Møllevej 4
4300 Holbæk

Opskrifterne fra madlavning for finere mænd den 26. januar 2007
Tartelet med vildand og svampe
4 personer 2 til hver
• 150 gram kogte vildandelår
• 150 gram champignon, eller anden svamp
• ½ dl. hvidvin
• 1 dl. fond
• 1 dl. fløde
• 20 gram smør
• 40 gram mel
• hvidløg
• salt, peber
• lidt grønsager: porer, selleri, gulerod
Lår fra vildanden sætter over at koge – simre – med lidt grønsager til fond. Når lårene er
færdigkogte, fjernes alle fiberben samt skind fra låret inden kødet skæres i små tern.
De rengjorte svampe deles og skæres i samme størrelse som andekødet og sauteres i 30 gram smør.
Herover drysses melet og der tilsættes, under stadig omrøring, hvidvin, fond og fløde.
Kødet kommes i opbagningen og smages til med salt og peber samt medet lidt hvidløg. Dette giver
smag af champignon, såfremt det anvendes med forsigtighed.
Anrettes i forvarmede tarteletter og drysses med lidt hakket persille.

Vildand bagt i papir
4 personer
• 4 vildandebrystfileter
• 1 porre
• 1 stor gulerod
• ¼ selleri
• 150 gram smør
• 4 kviste timian
• salt, peber
• bagepapir 4 stk. 25 x 40 cm
Brun brystfileterne. Skær grøntsagerne i tynde strimler og blancher dem.
På de 4 stykker bagepapir lægges i den ene ende grøntsager, derefter vildandebryst, timian og smør
krydret med salt og peber.
Papiret lægges over og foldes hele vejen rundt i kanten, således at pakken er tæt.
Bages 20 minutter ved 200 grader.
Serveres i pakken.
Til venstre: Her prøver en fra hold 1, at
forsøge at bestikke dommer Aksel, men
Aksel er mere stanhaftig en som så!
Til højre: Her sidder alle deltagerne, før
de begynder at spise de veltilberedte
retter. Prøv bare begge opskrifter det
smager himmelsk.
God appetit. Madlavningsholdet

Opskrifterne fra madlavning for finere mænd den 9. februar 2007.

Røget fasanbryst
Forret til 4 pers.
1 fasan
Pinjekerner
Salatblade

Kold sovs:
¼ liter cremefraiche
1 lille hakket rødløg
1 – 2 fod finthakkede hvidløg
1 spsk. fuld hakkede capers
1 hakket kogt æg
3 – 4 spsk. reven ost
Lille bundt purløg, salt, peber og paprika

Fasan brysterne lægges i en marinade af port- eller rødvin, ½ dl. whisky, 1 lille hakket løg, 1 – 2
hakket fed hvidløg, rødvins balsamico, en sjat soja/madolie og 2 spsk.salt.
Marinaden skal dække kødet.
Luk til med folie og lad det stå og trække fra 3 til 24 timer i køleskabet.
Brysterne tages op af lagen og varmryges ca. 4 timer ved 50 – 70 grader.
Hvis man ikke har mulighed for at ryge brysterne, kan de steges let på en pande.
Kold sovs:
Det hele røres sammen, smages til med salt og peber og stilles på køl. Smager bedst, hvis det får lov
at trække et par timer.
Anrettes på 4 tallerkner og serveres evt. med et stykke flute.

Det er ikke mange der har set Sven vaske op, så
derfor bringer vi dette billede.

Alle deltagerne denne fredag skåler for det gode
resultat, inden de 2 retter indtages i festligt lag.

Medlemmerne skulle prøve nogle af opskrifterne, hvis ikke vil I snyde jer for nogle gode kulinariske
oplevelser.

Minkemarkvej 6, Tuse Næs, 4300 Holbæk
Tlf. 59 46 59 08 mobil 40 45 59 08 fax 59 46 59 07

PRÆSTEBROVEJ 1
4300 HOLBÆK
www.emch.dk

Tlf. 59 46 47 20

Mobil 40 38 09 17

Fax 59 46 47 30

Farseret due med karameliserede løg
4 personer:
4 store duer
150 g. kyllingefilet
1 æggehvide
1 tsk. salt
½ dl. piskefløde
½ tsk. syltede grønne peberkorn
Sauce
Skrog, vinger og evt. lår fra duerne
½ flaske tør rødvin
6 små skalotteløg
2 – 4 fed hvidløg
1 kvist timian
8 sorte peberkorn
1 l. hønsebouillon

Kartoffelgratin
1 kg. kartofler
1 dl. fløde
60 g. reven ost
40 g. smør
muskatnød
salt
Peber
Karamelliserede løg
1 spsk. olivenolie
3 mellemstore løg i ring
1 spsk. balsamisk eddike
2 tsk. honning

Tid ca. 1 time.
Duer:
Udben duerne fra ryggen, således at bryststykkerne hænger sammen.
Hak kyllingefileten gennem en kødhakker. Kom kødet i en foodprocessor og bland det godt med salt.
Tilsæt æggehvide, peberkorn og fløde og bland det hurtigt.
Fordel farsen i duerne og luk dem med en kødnål. Brun duerne på en pande, læg dem i et ovnfast fad
og sæt det i ovnen i ca. 10. minutter ved 175 C. Dæk med folie og lad kødet hvile i mindst 10 minutter.
Sauce:
Skroget brunes i olie i en gryde sammen med skalotteløg, hvidløg, timian og peberkorn.
Tilsæt rødvin og kog ned til 1 dl. Kom bouillon ved og lad det koge 1 time for svag varme.
Si fonden gennem et fugtigt klæde og kog ind til smagen er god og kraftig. Kan evt. jævnes med lidt
Maizena.
Kartoffelgratin:
Kog kartofler møre i letsaltet vand og skær dem i ½ cm. Tykke skiver. Bring fløde, muskatnød, salt
og peber i kog i en gryde.
Vend forsigtig kartoffelskiverne i fløden og kom dem i et smurt ovnfast fad. Drys med reven ost samt
små smørklatter og sæt fadet i ovnen ved 100 C i 20 – 30 minutter.
Karamelliserede løg:
Olien varmes på en stor pande. Løgene svitses for jævn til svag varme i 20 minutter. De skal være
meget bløde og gyldenbrune.
Tilsæt eddike og honning og svits under omrøring yderliger 10 minutter.
Indsendt af madlavningsholdet for finere mænd 9. februar 2007.

Generalforsamling 2007
Generalforsamlingen i år blev afholdt I Tuse Næs Hallens cafeteria, da pladsen i
vort eget klubhus sidste år var lidt for trang. De små 25 fremmødte var måske i
underkanten af det forventede, da vi også kunne byde på en foredrageholder
efter generalforsamlingen. Ud over bestyrelsen og udvalgsmedlemmer var der
ikke mange menige medlemmer. Dette er måske ikke udtryk for manglende
interesse for foreningens ve og vel, men snarere et billede på vores fortravlede
samfund, hvor ingen tør sige ja til noget, før man har tjekket sin timemaneger
for evt. ledige stunder. Hvor var vi dog ”ulykkelige” før i tiden, uden kalender,
mobil, computer og andet som gør at vi er på hele tiden.

Efter Egon igen i år havde overtaget
dirigentopgaven kunne formanden konstatere,
at ingen af årets jubilarer var til stede. Dem
må vi fejre senere – og herefter give ordet til
de enkelte udvalgsformænd, så de kunne
fortælle om deres aktiviteter.

Hundeudvalget.
Hundeudvalget kunne fortælle om et år med rigtig mange hold i det forgangne
år, og planer om lige så stort aktivitetsniveau næste år. Udvalget havde de
fornødne uddannede trænere, så der var ikke behov for ændringer ej heller
blandt udvalgets medlemmer. Der var indkøbt specielle trænerveste, og der var
planer om ændringer omkring banens indretning, men fornødne tilladelser skulle
først i hus. Desuden var der besluttet en arbejdsdag til forskellige opgaver
omkring banen.
Udvalget for skadevoldende vildt.
Egon kunne fortælle om et år med mange
reguleringer, men manglede fremmøde af
jægere fra vor egen forening (det synes
jeg at have hørt før). Der havde været
flere nye unge jægere, som havde fået
lov til at komme ud på jagt, og Egon
mente, at der er flere potentielle nye
medlemmer til vor forening.
Riffeludvalget.
Riffelskytterne kunne melde om samme aktivitetsniveau som tidligere år, men
der havde været nogle ting, der skulle løftes efter de gamle, som var stoppet i
udvalget.
Fortsættes....

Fortsat....
Festudvalget:
Festudvalget havde bistået ved et Jack Russel stævne på Kildegården samt klaret
arrangementet omkring sommerfesten således, at der var et pænt overskud til
foreningen. Udvalget blev udvidet med Hasse Halquist.
Markprøveudvalget:.
Udvalget var ikke repræsenteret på generalforsamlingen
Flugtskydningsudvalg:
Flugtskydningsudvalget var ikke repræsenteret på generalforsamlingen. Johnny
Gotfredsen opsummerede hvordan det gik med at samle penge sammen til nye
kastemaskiner.
Bladudvalget.
Udvalget kunne berette
om 2 blade i årets løb. Der
efterlyses indlæg til
bladet. Under redaktørens
side kan læses om,
hvorfor et af numrene var
i farver. Medlemmerne
opfordres til at bruge
hjemmesiden noget mere,
det er også en måde at
holde sig orienteret på.

Det samlede regnskab viste et lille underskud, derfor blev et kontingent
forhøjelse på kr. 25,- til 125,- ud over beløbet til hovedforeningen vedtaget. Der
har heller ikke været tale om forhøjelse til vor egen forening i rigtig mange år.
På suppleantposten trådte Kim Carlsen ind i stedet for Morten Glenstrup. Arne
Hyldegaard blev revisor i stedet for Bjarne Andersen.
Efter generalforsamlingen fortalte Jens Praby på en meget levende måde om
jagthundens egenskaber og muligheder. Ud over eget hundeopdræt har han
været skytte, underviser jagthundeinstruktører, er formand for
Dansk Jagthunderegistrering samt dommer på forskellige markprøver. Den røde
tråd gennem alt, hvad der har med træning/opdragelse af hunden at gøre er
konsekvens ikke mindst i hvalpe- og unghunde stadiet. Vi ved det jo på en eller
anden måde godt selv, men det er ikke altid lige nemt at efterleve det.
Bestyrelsen

Aut. VVS- og smedemester. Gas - og oliefyrsinstallatør. VVS-garanti.

Kontakt: Jesper 21 66 75 74. Mogens 23 42 35 36
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kastrupvej 10, 4300 Holbæk. Tlf. 59 46 12 66. Fax. 59 46 27 66

Er dit forsikringsselskab blevet for stort ?

Kontakt
Exam. Assurandør
Palle Larsen
59499033 – 23431272
Formidling af alle forsikringstyper til privat, erhverv og landbrug

Torsdag
Lørdag
Søndag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Lørdag
Onsdag
Torsdag
Lørdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Lørdag
Torsdag
Lørdag
Lørdag
Søndag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Lørdag
Onsdag
Søndag
Onsdag
Søndag

12. April
kl. 17:00-20:00 Indskydning/mærkeskydning
Tuse Bjerg
14. April
kl. 09:00
Arbejdsdag klargøring af banen og skurevogn
Udby Vigen
15. April
kl. 09:00
Arbejdsdag klargøring af banen og skurevogn
Udby Vigen
26.April
kl. 17:00-20:00 Indskydning/mærkeskydning
Tuse Bjerg
26. April
kl. 18:00
Turneringsskydning
Udby Vigen
10. Maj
kl. 18:00
Turneringsskydning
Udby Vigen
12. Maj
kl. 09:00-16:00 Indskydning/mærkeskydning
Tuse Bjerg
16. Maj
kl. 09:00
Morgenkaffe med mere, fremvisning af bukke
Klubhuset
24. Maj
kl. 18:00
Turneringsskydning
Udby Vigen
26. Maj
kl. 13:00-16:00 Indskydning/mærkeskydning
Tuse Bjerg
07. Juni
kl. 18:00
Turneringsskydning
Udby Vigen
21. Juni
kl. 18:00
Turneringsskydning
Udby Vigen
05. Juli
kl. 18:00
Turneringsskydning
Udby Vigen
02. August
kl. 18:00
Træningsskydning
Udby Vigen
04. August
kl. 09:00-13:00 Præmieskydning/mærkeskydning
Tuse Bjerg
09. August
kl. 18:00
Træningsskydning
Udby Vigen
11. August
kl. 09:00-15:00 Præmieskydning
Udby Vigen
11. August
kl. 18:00
Afslutningsfest 2007
Klubhuset
26. August
kl. ??:??
Arbejdsdag oprydning efter sommerens skydninger Udby Vigen
05. September kl. 18:30
Skader og krager
Fælleden P-pladsen v/Bjergmarksskolen
12. September kl. 18:30
Skader og krager
Fælleden P-pladsen v/Bjergmarksskolen
19. Septmber kl. 18:00
Skader og krager
Rørvangsparken
29. September kl. 06:45
Skader og krager
Munkholmskoven, Skovvejen mellem P-plads og ishus
03. Oktober kl. 17:00
Skader og krager
Fælleden P-pladsen v/Bjergmarksskolen
14. Oktober kl. 07:00
Skader og krager
Munkholmskoven, Skovvejen mellem P-plads og ishus
24. Oktober kl. 16:00
Skader og krager
Fælleden P-pladsen v/Bjergmarksskolen
28. Oktober kl. 15.00
Skader og krager
Fælleden P-pladsen v/Bjergmarksskolen

Aktivitetskalender 2006/2007

Jagt- vildt- og naturpleje
Tuse Næs Jagtforening

NYHED

Foder

Husse Foder til hunde samt katte
er af meget højt kvalitet. Vi kan
Liste over interessante varer
levere mange forskellige slags,
- Premium Aktive
så vi kan dække din hunds
- Premium Light
behov.
- Superpremium Valp
10% rabat til alle
medlemmer af
Tuse Næs Jagtforening.

Falkonet
Tlf: 51 22 57 33

v/Karsten Lynge
Kastrupvej 4
4300 Holbæk

www.falkonet.dk

Mogens har 50 års jubilæum i Tuse Næs Jagtforening.
Det er ikke mange der når, at have 50 års jubilæum af en jagtforening, men Mogens er jo
en ”gammel” jæger, så hvis han ikke skulle nå det, hvem skulle så ellers!
Mogens lærte at gå på jagt sammen
med sin far da han var ung, og
sikkert også før han havde jagttegn,
men sådan var det jo dengang.
Mogens er nok en af de mest
humane jægere, for det er ikke
udbyttet der betyder noget for
Mogens, det er samværet, naturen
o.s.v. der er det væsentlige. Mogens
holder også meget af den
obligatoriske frokost efter jagt, dem
der har været med til frokost efter
endt jagt hos Mogens i Uglerup, kan
tale med om dette.
Hvis en ser at Mogens skyder en fasan ned i første skud og måske siger, den ramte du da
vist godt, så svarer Mogens ”Ja, selvfølgelig ramte jeg”, med et glimt i øjet.

NYT FRA HUNDEUDVALGET.
Jeg vil meget gerne opfordre alle til at bruge Tuse Næs Jagtforenings hjemmeside
(www.tusenaesjagtforening.dk). Der vil løbende være opdateringer fra hundeudvalget og alle resultater fra prøver og nye træningstider vil blive lagt på
hjemmesiden under menuen ”Hundeudvalget”.
Søndag den 22. oktober 2006 havde vi hvalpeprøve for efterårets hvalpehold.
Jeanne og Malene var trænere for disse hunde og der var tilmeldt så mange
hvalpe, at holdet måtte deles i to. Hans Jørgen var dommer til prøven og her er
resultaterne fra prøven:

Kurt Pedersen med Aisa
Susanne Stouby med Pascha
Ida Knudsen med Bella
Tommy Krogh Jørgensen
Kitty Sommer Kjær med Ziggy
Bitten Hartmann med Xanto
Annette T. Christensen med Emma
Per Stouby med Paco
Randi Hansen med Canis
Lara Hahn Kristensen med Luna
Olivia Hahn Kristensen med Cæcar
Carsten Nielsen med Aslan
Lotte Christensen med Zitta
Claus Pedersen med Riga

(Max 70 point)
66 point
62 point
59 point
59 point
56 point
55 point
54 point
53 point
50 point
49 point
48 point
48 point
47 point
40 point

Her er alle der var til prøve denne dag

Fortsættes…

NYT FRA HUNDEUDVALGET… forsat
Søndag den 7. januar havde vi også en hvalpeprøve. Jane var træner for dette
hold med 7 hunde tilmeldt og også her var Hans Jørgen dommer.
Her er resultaterne fra prøven:

Ove Sørensen med Charlie
Helle Kjær Eriksen med Amis
Mette Dam med Simba
Jens Jensen med Zenta

(Max 70 point)
63 point
60 point
59 point
54 point

Her kan du se vores træningstider for første halvår 2007. Ring til Jane Dam på tlf.
5946 5940, hvis du vil deltage på nogle af holdene. Deltagere fra fordressuren
har fortrinsret til apportering 1 og 2.
APPORTERING 1 FOR UØVEDE
7 tirsdage fra tirsdag den 3. april 2007 kl. 19.00-20.00
Betingelse: hunden skal kunne den grundlæggende lydighed og villigt bære et
apportemne.
APPORTERING 1 FOR ØVEDE
7 torsdage fra torsdag den 5. april 2007 kl. 19.00-20.00
Betingelse: hunden skal kunne den grundlæggende lydighed og villigt bære et
apportemne.
LYDIGHED FOR FAMILIEHUNDE
10 søndage fra søndag den 29. april 2007 kl. 10.00-11.00
HVALPEHOLD (8 uger - 6 måneder).
10 søndage fra søndag den 29. april 2007 kl. 11.00-12.00
APPORTERING 2 FOR UØVEDE
7 torsdage fra tirsdag den 22. maj 2007 kl. 19.00-20.00
APPORTERING 2 FOR ØVEDE
7 torsdage fra torsdag den 24. maj 2007 kl. 19.00-20.00
Træningstiderne for andet halvår 2007 er ikke planlagt endnu, men de vil komme
på foreningens hjemmeside.
Forsættes…

Efterlysning!
Vi kunne godt tænke os, at vide lidt mere om historien omkring vores skydebane i Udbyvigen.
Hvornår blev den startet op?
Efterskrift: redaktøren har i gammel protokol fundet første skydning i Udbyvigen, det skulle være
den 21.6.1958, så næste år skulle det være 50 år siden skydningen startede på Udbyvigen.
Hvem var evt. igangsætter?
Efterskrift: redaktøren har i gammel protokol fundet, bestyrelsens sammensætning, som var:
Formand gårdejer Folmer Hansen, Rømergården
Alf Olsen
Ejnar Larsen
Harry Hansen
Anker Nielsen
Christoffer Larsen
Hjalmar Sørensen
Kristian Kryger
Har vi nogle gamle billeder?
Andet.
Materiale bedes afleveret til Aksel

Vildsvin skudt i Polen, efterår
2006 af en fra Tuse Næs.

BUKKEPREMIERE - 16. MAJ 2007
Se min buk!
Hvis jeg ellers får skudt en, kunne man fristes til at sige.

For det har været lidt sløjt med bukke de seneste år, men det skal ikke
være en hindring. Vi gør som vi plejer.

Vi mødes ved klubhuset til kaffe,
brød og måske en Gl. Dansk som
foreningen gir.
Kaffen er klar fra kl. 08.00, så skulle
I have lyst til at mødes, så kom.

Med eller uden buk. Man kan jo ikke vinde hver gang!!!
Knæk og bræk

Madlavning 2007
Skolekøkkenet på Udby Skole var bestilt 3 fredage (26/1, 19/2 og 2/3), og med
max. 20 deltagere på holdet. Der gik ikke lang før der var fyldt næsten op.
Desværre viser erfaringerne, at når der er lang tid mellem tilmeldings-fristen og
aktivitetens afholdelse, så har man glemt at dagen var booket og lavet nye
planer i stedet. Så da jeg ringede rundt før opstarten var der en del mandefald.
I styregruppen havde vi besluttet, at betalingen for deltagelsen skulle falde første
gang, så kunne man komme eller sende substitut, hvis man var forhindret. Det er
vanskeligt at forberede de enkelte aftener med indkøb osv., hvis deltagerantallet
svinger for meget.
Første aftens menu var gråanden både som forret og hovedret. Forretten var
tartelet med specielt fyld og hovedretten var andebryst med tilbehør.
Anden aften var der røget fasanbryst til forret og hovedretten var farserede,
udbenede skovduer.
Tredje gang var der laks til forret og hovedretten var dyreryg (dåvildt) med
efterfølgende dessert.
Vi har haft 3 rigtig gode aftener, hvor der både er plads til det praktiske og
specielle kreative tiltag. Så selv om grupperne får samme opskrift er det ikke
altid det færdige resultat er helt lig hinanden.
Men både under madlavningen og specielt ved den efterfølgende spisning blev
der hyggesnakket på tværs af udvalg, jagtinteresser og alt muligt andet. Det var
virkelig nogle dejlige afslappende fredage.
Styregruppen (Keld, Mikael og Aksel)

Hundeinstruktører i Tuse Næs Jagtforening

Marie Linjordet Glenstrup
fordressur og apportering,
medlem af hundeudvalget

Lasse Mikkelsen
hvalpehold,
medlem af hundeudvalget

Malene Hansen
hvalpehold

Helge Gerber
fordressur og apportering,
medlem af hundeudvalget

Jeanne Christensen
hvalpehold,
medlem af hundeudvalget

Hans Jørgen Larsen
hvalpehold og lydighed for
familiehunde,
medlem af hundeudvalget

Krestine Krogh
lydighed for familiehunde

Bent Petersen
fordressur og apportering

Jane Dam
hvalpehold, fordressur og
lydighed for familiehunde,
medlem af hundeudvalget

NYT FRA HUNDEUDVALGET… forsat
Søndag den 4. februar havde vi første træningsgang i 2007. Vi har 4 hold
kørende hver søndag med i alt 46 hunde tilmeldt. Det er en rigtig flot tilslutning,
der er til holdene og det er vi stolte over. Folk kommer efterhånden langvejs fra
for at træne hos os.
Vi har et stort ønske, som vi vil håbe bliver en realitet i år 2007. Vejen op til
klubhuset er en gang stort pladder hver vinter. Folk sidder fast i mudder og
kører ind på græsset for at komme fri og så ødelægges græsset. Vi har fremlagt
en plan til bestyrelsen for, hvad der kan gøres med det jord, som skal graves af
for at komme i bund inden der lægges et lag stabil-grus. Det vil komme til at
koste mange penge, men det har også været et stort problem i mange år.
Jeg vil også gerne byde velkommen til vores nye træner; Krestine Krogh.
Krestine vil tage sig af vores familielydighedshold og hun glæder sig til at komme
i gang med dette. Hun er lydigheds- og agilitytræner i Hvalsø Hundevenner og
har en masse god erfaring med i ”rygsækken”.

På hundeudvalgets vegne; Jane Dam

Tirsdag.......... 10.00 - 17.30
Onsdag...........10.00 - 17.30
Fredag............10.00 - 17.30
Lørdag............10.00 - 15.00

Lad den Lokale El-installatør udføre Deres installationsopgaver.
∗ Nyinstallation
∗ Til/ombygning
∗ Fejlfinding og
reparation
∗ Salg og reparation
af hårde hvidevarer

Tilbud – få varmen til en overkommelig pris !
Thermex SDRI-13 Inverter splitvarmepumpe, opvarmer op til ca.
90 m2, leveret og monteret i dit hus* fra kr. 12.500,- incl. moms.
Appliance AAC-12ISCH – energibevidsthed i klasse A !
Inverter splitvarmepumpe, opvarmer op til ca. 75 m2.
Kampagnepris komplet leveret og monteret i dit hus*
*(standardinstallation med max 5 meter rør mellem inde- og udedel, tilsluttet til eksist. lovlig el-installation på monteringsstedet)

fra kr. 11.995,-

incl. moms

Spar op til 70% på elregningen
i forhold til opvarmning med el.
Teknologisk institut har påvist at
Varmepumper kan give årlige
El-besparelser på helt op til

12.500,- kr.!

Ring for et uforpligtende tilbud, eller overslag.

59 46 15 04 en sikker forbindelse
Aut. El-installatør Niels Jørgensen
Løserupvej 7, 4300 Holbæk, Tlf. 59 46 15 04
nj@nj-el.dk WWW.nj-el.dk

Forskellige links til jagtrelaterede hjemmesider:
www.jaegerforbundet.dk
www.team-toes.dk
www.netnatur.dk
www.jagtlinks.dk
www.huntersmagazine.com
www.hunde-info.dk
www.djr.dk
www.jagthund.dk
www.sns.dk/jagt/schweiss.htm
http://hjem.get2net.dk/fjd
( Fællesrep. for specialklubber
for stående jagthunde)
www.djrk.dk
www.cabelas.com
www.jagtshop.dk
www.jagtformidling.dk
www.skovduer.dk
Er der andre spændende sider, så send en
mail med navnet, og det kommer på listen til
næste nummer.
Hilsen Johnny Gotfredsen
jeg@smc.dk

Velkommen til nye medlemmer af
Tuse Næs Jagtforening
Siden sidste blad er følgende blevet
medlemmer. Vi vil meget gerne byde alle
velkomme og håber, at de får glæde og mange
fornøjelige timer af deres nye medlemskab.

Vi siger velkommen til:
Henrik Veggerby Laustsen, Holbæk
Maria Sejer Glargaard, Holbæk
Mads Skjærbæk, Vipperød

Jubilarer i 2007
Følgende vil i 2007 have jubilæum som
medlem af Tuse Næs Jagtforening. Vi
siger tillykke og håber, at de fortsat vil
være aktive medlemmer af foreningen.

Mogens Pedersen 50 år
Jens Henrik Jensen 30 år

Tuse Næs Jagtforening
Årsregnskab 2006

Indtægter:
Kontingenter
Annoncer
Udlejning ølvogn
Flugtskydningsbane
Hundeudvalg
Riffeludvalg
Sommerfest
Renteindtægter
Indtægter i alt

17.979,75
11.100,00
1.000,00
21.100,00
47.106,00
3.576,50
5.611,50
110,05
107.583,80

Udgifter:
Generalforsamling
Medlemstilskud
Trykning foreningsblad
Porto og tryksager
Forsikringer
Gaver og blomster
Annoncer
Skadevoldende vildt
Kurser og eksterne møder
Klubhus - klubhusareal
Flugtskydning
Hundeudvalg
Riffeludvalg
Øvrige udgifter diverse
Udgifter i alt
Årets underskud

318,18
6.086,00
9.145,38
1.312,25
1.740,25
761,50
1.350,00
3.773,25
1.889,97
4.493,79
17.732,00
54.505,00
4.559,50
1.740,00
109.407,07
-1.823,27

Tuse Næs Jagtforening
Status pr. 31.12.2006

Likviditet primo reguleret. For frimærker
Årets underskud
Likviditet ultimo

43.918,80
-1.823,27
42.095,53

Likviditet består af følgende:
Kontanter
Nordea 5300 252 488
Beholdninger i alt

19.552,52
22.541,01
42.093,53

Foreningens aktiver:
Beholdning kontant og bank
Kastemaskiner
Klubhus
Fælder
Lerduer flugtskytteudvalg
Foreningens aktiver i alt

42.093,53
2.000,00
35.000,00
1.000,00
200,00
80.293,53

Foreningens passiver

0,00

Tuse Næs, den 24. Januar 2007
Marie Linjordet
kasserer

Kent Sandgaard
revisor

Bjarne Andersen
revisor

Hestepension
Heste tages i træning
Undervisning af ryttere med egen hest
Vask af dækkener og tilbehør til heste
Ridehal 22 x 63, udendørsridebane på 25 x 70
Store lyse stalde, tæt på skov og strand
Vi bor Sokhøjvej 14, Tuse Næs.
Tlf. 29 43 10 03

Vælg din lokale håndværker

* Nytbyggeri
* Ombygning
* Renovering

* Døre og vinduer
* Køkkener
* Sommerhuse

Alt entreprenørarbejde udføres.
Store og små opgaver.
Ring og få et godt tilbud.
Nybyggeri - støbearbejde - om/tilbygning Jord/vejarbejde - belægning - anlægsarbejde

Entreprenør Martin Pedersen
Tjørnevej 8, Tuse Næs, 4300 Holbæk
Tlf. 5946 5940 / 2926 0969
entmp@entmp.dk
www.entmp.dk
Nogle medlemmer af foreningen på drivjagt i Polen.

Madlavning for finere mænd fredag d. 2. marts 2007
Denne fredag som var sidste gang i denne omgang med madlavning. Det gik, som I kan se på
billederne, fuldstændig efter planen. Opskrifterne kan ses andetssteds i bladet, men her er nogle
billeder fra aftenen.

Pauser blev der da også tid til.
Der blev kokkereret til den store guldmedalje.

Et veldækket bord er
altid fint.

Sjældent er Lars set så
koncentreret

- Stedet for alt elektrisk.
E-mail: elteam@elteam4300.dk

Pandekager med laks
Grønne pandekager (10 stk.) tynde pandekager.
2 dl. mel (120 g.)
1 knps. salt
3 dl. mælk
1 æg
15 blade frisk spinat
Det hele blendes godt.
Pandekagedejen bages herefter.
Philadelphia ost naturel (200 g.), hakket dild, salt og peber blandes og smøres på de kolde pandekager.
Røget laks i skiver, lægges over og pandekagerne rulles, og skæres i skiver a 1 cm.
Anrettes med pynt af salat, dild og tomat.

Vi efterlyser hele tiden!
Jagtberetninger fra ind- og udland fra foreningens medlemmer.
Gode opskrifter på vildtretter.
Har du noget, du vil sælge/købe?
Har du jagt, du vil leje ud?
Har du kendskab til arrangementer, som andre kunne have glæde af?
Input til bladet eller foreningens hjemmeside er meget velkomne.
Send jeres input til:
Johnny Gotfredsen, Erik Banners Vej 18, 4300 Holbæk tlf. 59 43 72 64 eller e-mail jeg@smc.dk

Tømrerfirmaet Henrik Olsen
Bognæsvej 42, 4300 Holbæk. 2372 4545
* Nybygning

Arbejdet udfører på

* Tilbygning

timeløn eller fast tilbud

* Ombygning

Hovedentreprise tilbydes.

* Sommerhuse

Gode ideer og forslag til

* Reparationen

Alternative løsninger.

* Køkkener

Gør drømme til virkelighed

* Døre og vinduer
* Udskiftning af glas

- vi har ideerne.
Ring og få et godt tilbud.
Oprensning af søer og moser
Ring til os, og vi uddyber
dine ideer!
Tilsåning af vildtremiser

Man kan ikke
spise mursten – og dog
Måske har du flere penge til rådighed, end du aner.
Har du friværdi i din bolig, kan du vælge at spare
ned i stedet for at spare op. Det betyder, at du bruger
af friværdien i din bolig. Du kan fx få udbetalt
et beløb – på en gang eller hver måned i en årrække.
Kig ind, og lad os sammen se på dine muligheder.

Nordea Bank Danmark A/S
Holbæk afdeling
Reg.nr. 1726
Ahlgade 20-24 4300 Holbæk
www.nordea.dk

Dyreryg m/kartofler og grøntsagegratin
4 – 6 personer
1 ½ kg. dyreryg
Sauce:
2 gulerødder
4-5 dl. stegesky og bouillon
2 løg
1-2 tsk. Maizena
1 lille stykke rodselleri 1 spsk. ribsgele
1–2 spsk. margarine
1 laurbærblad
1 tsk. timian
1–2 tsk. salt
Kartofler til hasselback kartofler
½ tsk. peber
Skysauce
2 dl. portvin
Gele
2–3 dl. bouillon
Minimajs
Tid: ca. 2 timer, heraf 1–1½ time i ovnen.
• Puds evt. hinder af kødet.
• Skræl gulerødder, løg og selleri og skær det hele i strimler.
• Opvarm en bradepande med fedtstof i en 175 grader varm ovn. Hæld
grøntsagerne på.
• Brun dem i ovnen ca. 10 min. Rør rundt et par gange undervejs. Tilsæt
krydderierne.
• Gnid kødet med salt og peber. Sæt et stegetermometer i kødet så røret sidder
i den tykkeste del.
• Læg kødet ovenpå grøntsagerne.
• Steg det 1–1½ time eller til termometeret viser 70–75 grader eller til
kødsaften er næsten klar. Så er kødet rosa-farvet.
• Hæld portvin over stegen efter 30 minutter. Dryp stegen et par gange
undervejs Spæd evt. med bouillon, hvis det ser for tørt ud.
• Tag kødet ud og hold det varmt under folie 15 minutter.
• Si stegeskyen fra. Mål sky og bouillon op i en gryde. Bring det i kog og jævn
med Maizena udrørt i lidt vand. Smag til med gele evt. salt, peber og lidt
portvin.
• Skær kødet fra benene. Glem ikke de små fileter, som sidder på bagsiden.
Skær kødet i skrå skiver. Læg dem tilbage på benet, så ryggen ser hel ud.
• Garner fx med persille/svampefyldte champignonhatte eller kogte grøntsager.
Server med hasselback
kartofler, grøntsagsgratin
eller rodfrugtpletter,
skysauce og gele.

En enkelt lille vittighed

Andejagt
Konen til sin jægermand
- Kan du huske sidste efterår da du var på andejagt?
- Ja, det var sørme hyggeligt
Ja, det tror jeg gerne. En af ænderne har lige ringet og sagt, at hun er gravid.

En glad hund

Pærer i rødvin
20 personer
20 pærer
2–3 l. rødvin
15 spsk. sukker
4 vanillestænger
8 tsk. kartoffelmel
Valnøddekerner
1 l. piskefløde
Tid: ca. 1 time.
• Skræl pærerne fra stilken mod blomsten. Lad stilken blive på.
• Kom en passende stor gryde over varmen (alle pærerne skal kunne være
deri, ellers må der koges af flere omgange). Tilsæt vin, sukker og flækkede
vanillestænger. Bring det langsomt til kogepunktet.
• Læg de skrællede pærer deri. Lad pærerne koge i 15 minutter (pochere).
• Lad pærerne svale ca. 30 minutter i lagen.
• Tag pærerne op med en hulske.
• Tag vanillestænger op af gryden.
• Bring ca. 16 dl. rødvinslage i kog. Rør 8 tsk. kartoffelmel ud i koldt vand. Tag
gryden fra varmen og rør straks kartoffelmelsjævningen ud i rødvinssaucen.
• Hæld rødvinssaucen over pærerne og server med flødeskum og
valnøddekerner til.

Håndlavede knive
og slibning af knive

Jonas Ibsen
Løserupvej 23, Udby
Tlf.: 20 92 42 24
Træffes kun efter aftale

Den direkte
vej til
boliglån

Nykredit
Holbæk
Tlf. 59 45 95 45 – Fax 59 45 95 59

Det er da vist nødvendig med en arbejdsdag, sørg for at møde op når der kaldes på jer.
Vi håber at vandet er væk til den tid..

MASKINSTATION
Flemming Jørgensen - 59 46 17 94

Sandgaard asfalt
:

Vi udfører:
Alle former for asfaltlægning
Hånd- og maskinudlægning
Regulering af riste og brønde
Opbrydning af beton og asfalt
Nedrivningsopgaver
Nye anlæg af småveje/stier
med afstribning

Vi råder over:
Asfaltudlægger med 1,4 til 2,6 m. arbejdsområde
2 tons og 500 kg asfalttromler m/vibration
Bobcat med opsamlerkost
Hydralisk hammer og pælebor
Lastbil m/container hejs lasteevne 12 tons
kran med grab
3500 kg tiptrailer

Vi udfører også opgaver som ligger uden for vores arbejdsområde
så ring og få et godt tilbud
Sandgaard Asfalt
Udby Kirkevej 6
Telefon: 20 11 44 65
email: sandgaard-asfalt@mail.dk

Billeder fra en jagt tur til det Skotske højland,
vi vil forsøge at få deltagerne til at skrive en
lille historie til næste blad, men her et par
stemningsbilleder fra det høje nord.

Afslutningsfesten 2007

Lørdag den 11. august 2007 ved klubhuset, Udby Kirkevej 23
.
Start kl. 18:00
Nærmere oplysninger bringes i ”Jæger” til august.
Følg også med på hjemmesiden www.tusenaesjagtforening.dk

Autohjørnet Tuse Næs a/s
Udbyvej 3
4300 Holbæk
Tlf. 59 46 18 41
Fax 59 46 18 28
E-mail: autohj.tusenaes@mail.tele.dk
Træfældning - Stubfræsning- Anlægsgartner - Topkapning- Skoventreprenør
Skoventreprenør Michael Henriksen A/S
Højlystvej 30, 4300 Holbæk
Tlf. : 59 46 19 03 Fax: 59 46 19 80
Mobiltlf.: 24 40 61 81
Email - skovent@michael-henriksen.dk
www.michael-henriksen.dk

KONTAKT OS FOR ET UFORPLIGTENDE TILBUD
VI KØRER I HELE DANMARK

Jagt- vildt- og naturpleje

Tuse Næs Jagtforenings Udvalgsmedlemmer
Udvalg

Tlf.

Mobil

Hundeudvalg:
Jane Dam
Jeanne Christensen
Marie Linjordet Glenstrup
Helge Gerber
Lasse Mikkelsen
Hans Jørgen Larsen

59 46 59 40
59 46 18 98
59 46 26 11
59 18 04 11
59 46 81 01
59 27 35 38

61 66 59 40 janedam@janedam.dk

Flugtskydningsudvalg:
Henrik Olsen
Karsten Lynge
Jan Kruse
Jan Kristensen
Riffeludvalg:
Carsten Nielsen
Kenneth Nebelung
Stig Jensen
Ole Bentø

e-mail

20 49 79 24 marie@glenstrup.dk

59 46 17 63
51 22 57 33
59 46 10 03

23 72 45 45 snappan@get2net.dk
email@falkonet.dk
40 57 53 92 famillien.kruse@privat.dk
27 32 29 93

59 46 17 42
36 77 37 50
48 18 78 08
36 77 01 90

40 41 03 85 c.nielsen@123mail.dk
40 31 08 69 ken-pia@mail.tele.dk
20 48 18 30 wensien@mail.dk
51 58 77 24

Regulering af skadevoldende vildt
Egon Jensen
59 46 16 65
Formand (krager, skader og råger)
Niels Frederiksen
59 46 15 47
Krager, skader og råger
Morten Linjordet Glenstrup59 46 17 82
Carsten Nielsen
59 46 17 42
Foreningens fælder
Flemming Buttenschøn
59 46 58 04
Rævejagt og grave

21 68 79 66

minna-jensen@get2net.dk
grethe.f@mail.tele.dk

40 31 24 22 morten@glenstrup.dk
40 41 03 85 c.nielsen@123mail.dk
buttenschon@vip.cybercity.dk

Festudvalg:
Aksel Bek
Marie Linjordet Glenstrup
Marianne Granzow
Henrik Madsen
Mikael Kolind

59 46 03 46
59 46 26 11
59 27 37 01

30 13 34 30
20 49 79 24

59 46 59 56

20 11 44 66

Bladudvalg:
Johnny Gotfredsen
Jane Dam
Aksel Bek

59 43 72 64
59 46 59 40
59 46 03 46

23 48 13 41 jeg@smc.dk
61 66 59 40 jda@email.dk
30 13 34 30

marie@glenstrup.dk
meg@hvidovre.dk
swift@sporty.dk

Økonomi
er mange ting
Erhvervsindkomst – løn – tilskudsordninger.
Husleje – lån – forsikring – skat – m.v.
Renteindtægt/udgift – omprioritering –
Investering.

Vi tilbyder uvildig gennemgang af økonomi
og foretager evt. omlægning.
Vi gennemgår regnskab/selvangivelse.
Ring og få fast tilbud.

Arne Hyldegaard
Uvildig økonomisk rådgiver:
Hyldegårdsvej 25 – 4300 Holbæk
Tlf. 59 46 03 20 – Fax 59 46 03 71

Adresse labels:

Våben-reparationer
udføres
Jagtammunition på lager

Bøssemager

Erik Digebo Hansen
Vald. Sejersvej 34, 4300 Holbæk
Tlf. 59 44 49 43

Træffes:

Mandag-torsdag kl. 14-16
Fredag kl. 14-18
eller efter aftale
Lørdag lukket

