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Formandens side
Beretning og løbende sager i jagtforeningen 2012
Emner 2012:
Lejeaftalen med Holbæk Kommune om vores klubhus areal er nu kommet, så her
har vi ingen problemer lige p.t. Når vi engang frivilligt forlader området, skal vi lave
det tilbage til den stand vi overtog det i, men den tid den sorg.
Toilet i klubhuset er stillet i bero. Vi frasagde os de midler som vi var blevet tildelt
fra Jægerforbundet.
SMS udsendelse ligger lidt på vågeblus. Jægerforbundet er stadig i gang med at lave
noget, som vi kan bruge via den nye hjemmeside. En hjemmeside som vi er ved at få
op at køre via forbundet.
Sommerfesten blev afholdt, desværre mest i regnvejr, men alt gik som det skulle
med over 50 glade deltagere. Er der stemning for at lave et festudvalg igen? Vi skal
have uddelegeret arbejdet lidt mere.
Natura 2000 for Udby Vigen kører stadig. Vi har sammen med naboerne på Udby
Vigen indgivet hørringssvar for hele området. Sidste udkast fra kommunen er uden
nogen problemer med skydebanen, men vi har måske nogle bemærkninger
vedrørende oprensning af render og afvanding af eng.
Der har været afholdt Jægernes Dag i Andelslandsbyen i august og foreningen havde
en stand med regulering. Der var ikke mange besøgende, men vi viste flaget.
Der er konstateret ræveskab på nogle hunde og ræve på Tuse Næs, så jer med
hunde skal være opmærksomme på dette. Skab er nemt at bekæmpe med medicin,
men det er meget smitsomt.
Danske Spil ligger lidt på vågeblus. Det kommer op igen når den nye hjemmeside
kommer i luften. Det giver ikke mange penge, men selv få penge der kommer uden
arbejde er velkomne.
Tårne og stiger der har på det sidste været nogle uenigheder om, hvordan
stiger/tårne skal stå. Reglerne skulle være ganske klare, og hvis der er aftales noget
om afstand er det fint. Snak med hinanden, det er det bedste der kan gøres. Et opsat
tårn bliver selvfølgelig ikke lovligt selv om naboen siger god for det. Tårnet skal jo
stadig stå, hvor det må stå.

Bestanden af vildt og udbytte på og omkring Næsset i 2012 er ikke ændret meget.
Art: Bukke. Bestand: God. Udbytte: under middel, enkelte meget store bukke er der
skudt på Næsset.
Art: Råer/lam. Bestand: Meget god. Udbytte: Måske skal der skydes nogle flere råer
og lam. Vi har heldigvis ikke set noget til den sygdom som råvildtet har haft andre
steder på Sjælland.
Art: Fasaner. Bestand: Middel. Udbytte: Godt, det er i år gået bedre for mange.
Art: Agerhøns. Bestand: Under middel. Udbytte: Der er heldigvis mange udsætninger
og en lille afskydning.
Art: Harer. Bestand: Under middel. Udbytte: Der skydes heldigvis ikke mange af den
lille bestand, som nok aldrig bliver større end den er i dag, desværre.
Art: Duer. Bestand: Middel. Udbytte: Under de foregående år, det har nok ikke været
koldt nok.
Vildudbytte statistikken: Husk at indsende den til Naturstyrelsen. Det er meget
vigtigt at alle får gjort dette, da det er med til at forme jagttiderne og jagtarterne i
fremtiden.
Skydebanen
Omsætningen på Udby Vigen stiger og overskuddet vokser.
2006 Indtægter: 21.100
Udgifter: 17.730
Overskud: 3.370
2007 Indtægter: 33.862
Udgifter: 45.401
Underskud: 11.539
2008 Indtægter: 50.579
Udgifter: 32.999
Overskud: 17.571
2009 Indtægter: 50.286
Udgifter: 48.481
Overskud: 1.805
2009 var første år med nye maskiner hele året, altså komplet udbygget
2010 Indtægter: 49.613
Udgifter: 47.904
Overskud: 1.709
2011 Indtægter: 78.640
Udgifter: 57.667
Overskud: 20.973
2012 Indtægter: 86.370
Udgifter: 54.538
Overskud: 31.831
Incl. skydevogn ca. 12.000
Rigtig, rigtig fint. Tak til udvalget, trenden tegner godt.
Den mobile skydevogn har været udlejet rigtig mange gange. Resultat kan ses i
regnskabet. 12.000,- i overskud. Tak til dem der har været ude som skydeinstruktører.
Det giver penge i foreningskassen.
Udby Vigen: Se andet sted i bladet
Lokale jagtforeninger kan ikke opnå godkendelse efter ligningslovens §8a, der sikrer at
personer, som indbetaler en donation, kan opnå skattefradrag for donationen.
Donationer kan til gengæld ske gennem Danmarks Jægerforbund.
Ifølge gældende skatteregler kan fradragsberettigede donationer ikke øremærkes et
bestemt formål, til gengæld accepterer SKAT, at donationen er fulgt af et ønske, og at
donationen videreføres til den ønskede lokalforening. Dog kan donationen fortsat
anvendes iht. organisationens formål, hvilket sædvanligvis vil ske i en lokalforening.
Mere herom andet sted i bladet.

Der var kun 3 tilmeldinger til vores Jagttegnskursus i denne vinter. Det var ikke nok til
et hold, så de er kommet med på hold i Hagested Gislinge.
Vores medlems antal: Pr. 31.12.2012 er 201 medlemantallet. Bestyrelsen havde en
målsætning på 200 medlemmer pr. 31.12.2012. Det lykkedes, så nu skal vi bare
forsøge at fastholde de 200 medlemmer og samtidig få fat i nogle flere unge.
Siden 2007, hvor vi startede med at søge om tilskud fra fonde og erhvervsdrivende har
vi samlet ca. 292.000,- sammen til kastemaskiner incl. skydevogn. Nu er vi begyndt på
køb af Staslundevej.
Bestyrelsen har i løbet af året haft 5 bestyrelsesmøder. Vi vil også i 2013 afholde udvalgsmedlemsmøde, så udvalgene kan komme med en melding til bestyrelsen om deres
aktiviteter, planer og ønsker i fremtiden. Der er ingen åbne punkter fra tidligere år, så vi
har styr på tingene.
Bestyrelsen og alle medlemmerne er udvalgene taknemlige for det store arbejde, som
de gør for foreningen, det skal de have tak for.
En særlig tak til Jane, som desværre stopper i hundeudvalget. Jane vil blive savnet. Det
er ildsjæle som Jane, der holder dampen oppe i små foreninger som vores. Dem skal vi
holde på, så derfor håber vi jo at Jane igen engang vil få lyst til at arrangere
hundearbejde i Tuse Næs Jagtforening.

Præmieskydning
Vores lokale præmieskydning afholdes lørdag den 15. juni på vores skydebane på Udby
Vigen, Staslundevej, Tuse Næs.
Skydningen starter kl. 09.00 og slutter kl. 16.00. Vi har kun tilladelse til at skyde i
dette tidsrum iflg. vores miljøgodkendelse.
Sidste år var der ca. 26 flugtskytter der kom til vores præmieskydning. Der kan godt
være mange flere derude. Vi har masser af plads, så kom bare derud og få nogle
hyggelige timer.
Hovedskydningskort skal være købt inden kl. 12.00. Der
er masser af andre forskellige skydninger og det er ikke
nødvendigt at være med i det hele.
Vel mødt på Udby Vigen
Flugtskydningsudvalget

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

www.lystfiskeren.com

Redaktørens side
Nyt bestyrelsesmedlem
Stig valgte på generalforsamlingen at trække sig fra bestyrelsen og ny i bestyrelsen
er Rene. Bestyrelsen er glade for at vi nu har fået en fra flugtskydningsudvalget i
bestyrelsen, Målet er jo at der er en fra hvert udvalg i bestyrelsen, da det giver en
meget bedre kommunikation til udvalgene.
Rene ”Sømanden” Andersen
Rene bor på Tuse Næs, er en ivrig gæst på vores
skydebane, og skyder på vores IV divisions hold, i
2008 blev han bedste skytte i hele divisionen, så
ramme det kan han. Rene er uddannet til
flugtskydningsinstruktør. Rene er også en ivrig
jæger, han kan næsten sige som en rigtig krage, og
skyder da også årligt flere hundrede af disse sorte
fugle. Rene er en der altid kommer og hjælper hvis
han har fri. Rene er medlem af den kendte
”Svinebande” gruppe som jævnligt tager på jagt i
udlandet.

Ny hjemmeside
Besøg vores nye hjemmeside, den
er ikke helt færdig vi er kommet
godt igang

Vi bygger på
fremtiden…
Mur - Jord - Beton
Gibspuds - Facadeisolering

Hovedentrepriser
Erhverv - Privat
Autoriseret Kloakmester

Audebo Skolevej 1 - 4300 Holbæk
Tlf. 5946 0116 - Fax 5946 0447
www.marcoplan.dk-info@marcoplan.dk

Alaska september 2012
Fra Helle Høst Madsen:

I september 2012 var jeg på jagtrejse til Alaska. Alaska udgør en femtedel af USA's samlede areal. Totalt bor det
mere end 300 millioner mennesker i USA; de 720.000 lever i Alaska. Ca. halvdelen bor i Ancherag, så der er god
plads. Men ingen infrastruktur, som den vi er vant til. Al transport foregår med fly, både eller en kombination
(vandflyvemaskiner). Det virker nærmest som om de har fly lige som andre har knallerter, med mælkekasser på
bagagebæreret og de flyver også lidt sådan. Rigtige cowboys.
I Alaska må du ikke jage den samme dag som du
flyver, så den første dag nøjedes vi med at spotte dyr.
Dagens startede med masser af regn som slog over i
slud og vi gav op og gik tidligt tilbage til teltet. Her fik
vi lidt kaffe og hvilede lidt. Da det klarede op, tog vi
tørt tøj på og gik ud for at se om vi kunne få øje på
noget igen. Vi så kun elgkøer og kalve og små tyrer.
Indianer slik (tørret og røget laks i strimler med skind
på bagsiden) serveret med æblebåde og
appelsinstykker møjsommeligt pillet af Joe. Man
gnaver laksen af skindet, mens man holder det rundt
om pegefingeren. Lækkert; lidt sejt og dejligt fedtet og
helt okay spise efter en helt fantastisk purch efter moose. Purchen mislykkedes desværre, selv om vi havde
ham helt inde på 65 meter. Moosen blev kaldt ind af Joe med hans helt speciele "the desperate Cow Call"
(elgkoen der er parat til hvad som helst bare hun kan få fat i en elgtyr). Moosen kom aldrig fri af vegetationen
med andet end hovedet og den fantastiske opsats. Det var kun en lille elg ‐ kun 55 inches (140 cm) ‐ siger Joe,
men en rigtig pæn en af slagsen.
Min tredie dag i Campen var anden jagtdag. Det var det dejligste solskinsvej og vi så 5 tyrer fra vores udkigspost
på bjergtoppen. En kæmpe, to gode og så ham her den lille på 55 inch.
Joe gik om på den anden side af bjerget for at se om han kunne få øje på noget. Han kom tilbage og sagde at en
Grizly‐bjørn var på vej ind i vores område. Den bevægede sig med høj hastighed, så hvis jeg var interesseret, så
var det med at komme af sted. Det kunne så være at vi kunne nå at afskære dens vej.

Vi gik hurtigt ned af bjerget; ikke helt så nemt som det lyder. Vi fandt et godt sted at vente. Den kom ikke.. Vi
fik øje på den på den anden bjergside, hvor den var gået i gang med at spise bær. Vi foretog en lang purch
igennem sump og urskov, op af bjerget. Flere gange troede vi, at vi havde mistet den, men så spottede vi den
igen, på magisk vis da den
fantastiske pels reflekterede sollyset. Vi arbejdede os langsomt nærmere; absolut
ikke noget nemt job. Vi var hele tiden gemt bag træerne, men imellem dem er der masser af vegetation af
forskellige små lave buske, væltede træer, mos som bare gir efter og nærmest trækker energien ud af ens ben,
men vi kom nærmere støt og roligt.

Endeligt kunne vi se den på omkring 100 meters afstand. Den spiste stadig bær inde mellem nogle buske. Jeg
får skydestokken op. Joe har sagt til mig at jeg skal ramme ordentligt i første skud og at det er den eneste
chance jeg får. Jeg venter og trækker vejret dybt.
Bjørnen rejser hovedet og kigger i vores retning og
jeg har perfekt skud til skulderen. Jeg lader kuglen
gå. Bjørnen stivner, rejser sig halvt op og jeg kan se
forbenet på den anden side hænger ned. ”Skyd
igen skyd igen” råber Joe. Jeg har repeteret, men
kan ikke nå at skyde inden bjørnen flygter. Joe
sender en kugle efter den. Han er nærmest mere
oppe at kører end mig. Vi skal vente lidt siger han.
Nu kan jeg mærke min puls og mine ben begynder
at ryste.

Vi venter og går derefter frem med vores våben klar. Vi bevæger os op af bjerget og rundt om skudstedet for
at komme op over det. Vi kan ikke se noget. Vi begynder at lede. Vi kan høre fly i luften. Joe finder sin radio i
rygsække og kalder op til flyet og spørger om de kan hjælpe med at spotte bjørnen. Piloten kan ikke se den.
Jeg bevæger mig lidt ned af bjerget. Joe råber ”Pas nu på” og så får jeg øje på bjørnen. Den er stendød og
faldet nærmest oven på skudstedet, vi havde bare mistet lidt af retningen, da vi begyndte at lede. En smuk 8
fods Grizly med det smukkeste, bredeste hoved og de mest fantastiske klør. Det tog en time at purche til skud,
3½ time at få den skinnet og hovedet gjort ren og en time op til campen igen med ekstra 40 kg (skind og
hoved) på ryggen. Ikke min ryg, men Joe'. Jeg fik så bare alt den anden oppakning. En lang og sej tur med
mange pauser, men også en super dejlig tur...

Oppe i campen var det tid til eftermiddags‐cocktail "Hot wiskey‐tang", som er et kunstigt juice‐pulver (tang
udviklet til adtronauter til at tage med ud i rummet) rørt op i wiskey og tilsat kogende vand serveret med
Røgede østers fra dåse og cheddar ost skåret ud i stave. Der er ingen grænser for de kulinariske udfoldelser på
et primus‐apparat i et lille telt langt langt ude i ødemarken i Alaska. Vi blev fløjet herud i et lillebitte
to‐personers fly.

Joe

Ødemarks toilet....

Alt i murerarbejde,
nybygyning, tilbygygning og
renovering udføres

MT Have & Anlæg
v/Morten Tambour
Mobil 20 21 01 05
Tadre Møllevej 22, 4330 Hvalsø

SOMMERFEST
Lørdag den 15. juni 2013
kl.19.00
I KLUBHUSET UDBY KIRKEVEJ 23

PRIS FOR MAD: KR. 200,(Grillkød, salat, tilbehør samt kaffe)
Drikkevarer kan købes (øl-vand-vin)

Der vil være små overraskelser i løbet af aftenen.
Kom og mød dine venner fra jagtforeningen denne aften.
Eller lær nogle nye venner at kende!!!
HUSK: Absolut sidste frist for tilmelding til maden:
Søndag den 5.juni!
Tilmelding til festen (så vi ved, hvor mange stole vi skal sætte op)
og til spisning (så vi ved, hvor meget mad vi skal lave)
skal ske til:

Johnny Gotfredsen på 2348 1341 eller jeg@vw.dk

Tommys dækcenter
Vi har en bred vifte af dækmærker,
deriblandt de allermest kendte. Vi har
dækket til alle typer bilister og til alle
biler.

Tommys dækcenter
Tåstrup Møllevej 4
4300 Holbæk

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

Jagtforeningsindsamlinger
Danmarks Jægerforbund er godkendt af
skattemyndighederne, så personlige bidrag til
jagtforeninger under Danmarks Jægerforbund er
fradragsberettigede.
Folketinget har vedtaget en lov om skattefradrag for
frivillige bidrag og gaver til velgørende foreninger.
Efter denne lov skal Jægerforbundet én gang årligt
indberette det indbetalte og fradragsberettigede beløb
til SKAT, hvorefter det fradragsberettigede beløb vil
være fortrykt på årsopgørelsen. For at kunne
indberette beløb skal Jægerforbundet kende
bidragyders cpr.nr.
Indbetaling af bidrag skal ske til følgende konto:
-

Reg. nr. 7854 konto nr. 137552-9

Indbetalinger skal være fulgt af følgende oplysninger:
-

Navn på jagtforeningen, som beløbet bedes
videreført til.

-

Bidragyderens CPR-nr. og navn

Dette tegner godt for vores indsamling til
Staslundevej 49. Bemærk også at min. beløb er kr.
500,-.

Referat fra generalforsamling 2013
Tirsdag den 22. januar 2013 kl. 19:00 på Hørby Færgekro
1) Valg af dirigent
Egon blev valgt til dirigent uden modkandidater
2) Valg af stemmetæller
Bo og John blev valgt som stemmetællere.
3) Formandens beretning – udvalgsberetninger
Formandens beretning blev godkendt. Projekt Staslundevej tages op under eventuelt.
Udvalgsberetninger blev også godkendt.
Riffeludvalget vil gerne have flere ud på banen og øve sig. Der kommer for få. Der
skulle måske en reminder ud. Det arbejdes der på.
Jane stopper som formand og træner i hundeudvalget, her skal findes en løsning. Alle
der er involveret må lægge sig i selen. Trænerne vil meget gerne fortsætte, så det er
en administrativt medlem vi skal finde til erstatning for Jane.
Skadevoldende vildt kunne berette om mange jægere til deres reguleringsjagter. Det er
glædeligt. Bladudvalget mister også Jane, men her vil Helle Høst gerne hjælpe. Tak for
det.
Flugtskydningsudvalget har haft et godt år med god økonomi, og vil også i 2013 have 4
hold i turneringsskydningen. Der kan godt være flere ikke turneringsskytter til vores
skydninger; der er plads. Skydevognen kører fornuftigt, især Dragsholm Slot har haft
den nogle gange med instruktører.
4) Kassereren gennemgår regnskabet
Pernille var syg, så formanden gennemgik regnskabet. Regnskabet viser et stort
overskud, men alle vores sponsorpenge er jo taget til indtægt i 2012. Hundeudvalg,
flugtskydningsudvalg havde sammen med vores ”Vildt og vinsmagningsaften” givet
nogle gode penge.
5) Fastsættelse af kontingent (+ 50,- i
3 år til nyt klubhus)
De 50 kr. blev forkastet. Et flertal mener
at vi taber medlemmer ved at sætte
kontingentet op. De fleste ved jo ikke at
vores andet p.t. kun er 150,-.
6) Valg til bestyrelsen
På valg var Johnny Gotfredsen, Klaus
Olesen, Poul Arne Nielsen og Stig Wensien. Johnny, Klaus og Poul Arne blev
genvalgt uden modkandidater. Stig har
valgt at stoppe og her overtager Rene
Andersen i det år, som Stig havde tilbage.
7) Valg af suppleanter
På valg var Anders Pedersen. Anders blev genvalgt, selv om han ikke var til stede.
8) Valg af revisor
På valg var Arne Hyldegaard. Arne blev genvalgt, selv om han ikke var til stede.

9) Valg til hundeudvalget
Jane stopper og der blev ikke denne aften fundet en afløser
10) Valg til flugtskydningsudvalget
Ingen ændringer i udvalget

11) Valg til skadevoldende vildtudvalg
Ingen ændringer i udvalget
12) Valg til riffeludvalg
Ole Bentø stopper i udvalget. Nyt medlem bliver Bo og Mikael Ronnie Pedersen starter
lidt efter lidt i udvalget.
13) Valg til bladudvalget
Jane stopper, men vil gerne stadig hjælpe i bladudvalget (korrektur osv.). Nyt medlem
Helle Høst Madsen.
14) Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
15) Eventuelt
Formand takkede Jane for hendes arbejde i hundeudvalget.
Helle Høst fortalte om hendes bjørnejagt i Alaska. Se dette andet sted i bladet.
Naturformidleren, som skulle fortælle om naturpleje, havde meldt afbud.

Alt indenfor for anlæg og nedrivning

Oprensning af vandhuller klarer vi
også

Faurbjergvej 14 - 4300 - Holbæk
Mobil:
21 27 88 21
Mail:
KH@Brdr-Henriksen.dk
Web:
Brdr-Henriksen.dk

Ellemosegaarden –
Salg af høns og andet fjerkræ
Nu også råvildtfoder samt fasan‐ og
vildtfuglefrø fra AS Herregården
(se mere på www.asherregaard.dk)

Vi forhandler også foder til
alt fjerkræ samt vildtfodertønder,
foder/vandtrug, æglægningskasser
og andet udstyr.
Henvendelse/bestillinger til
Michael Pedersen, Tobjergvej 16,
Tuse Næs, 4300 Holbæk
Tlf. 2033 6857
www.ellemosegaarden.dk

Nu er der igen gået et år, siden
bukkejagten gik ind.
Efter de tidligere års succes,
gentager vi at mødes den 16. maj.
fra kl. 8:00, ved klubhuset på Udby
Kirkevej, for at vise og se, de store
og flotte bukke, der er nedlagt den
dag.
Herefter er der, som sædvanlig, tid
til kaffe og morgenbrød, samt
jægersamvær med gode historier og
oplevelser fra morgenens jagter.
Hilsen
Egon Jensen

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

KRAGEJAGT
JKF i Holbæk, foreningerne Holbæk Strandjagtsforening, Tølløse-Vipperød Jagtforening,
Hagested-Gislinge Jagtforening og Tuse Næs Jagtforening, havde arrangeret et foredrag
om kragejagt med den meget kendte kragejæger Bjarne Frost fra Næstved.
Foredraget blev afholdt i Hagested-Gislinges Jagtforenings lokale i Tuse Enghave onsdag
den 30. januar.
Da pladsen er begrænset, havde vi solgt billetterne på forhånd, og der var solgt ca. 30
billetter. Der kom et par stykker mere, så vi blev 36.
Efter velkomst fra Christian Guldager, startede Bjarne Frost med at fortælle om, hvordan
det var at gå på jagt i gamle dage. Det blev jo ikke som i dag reguleret på mange
måder.
Der bliver skudt/fanget ca. 90.000 krager om året
i Danmark, men ud af en bestand på 4.000.000 er
det et meget lille antal, så mulighederne er
mange. Bjarne Frost har skudt ca. 40.000 krager i
sit lange jæger liv, nogle er selvfølgelig skudt i
andre lande.
Bjarne Frost fortalte at krager først bliver kønsmodne når de når deres 3 år. Dem der ikke har
nået den alder, spiser mest insekter og andet. Det
er først når kragerne skal opfostre deres unger at
de tager æg, harekillinger og meget andet. Så det
er de ynglende krager, der skal bekæmpes først,
hvis det skal hjælpe på det andet vildt, somvi har
på arealerne.
Den danske ynglebestand trækker normalt ikke sydpå om vinteren, hvilket ringmærk
ningsforsøg har vist. Så det er vigtigt, at være i god tid med at planlægge forårets
regulering. Regulering af ynglekragerne foregår lettest og med størst succes i slutningen
af marts – begyndelsen af april, hvor territorierne er besatte, og de derfor er nemmere
at lokke på skudhold.
Harerne er fredet i Himmerland. Deroppe har man kameraer opsat på forskellige
kragereder, så man kan se, hvad de kommer hjem med til deres unger. Der er kragepar,
som er hjemkommet med over 60 harekillinger i de 26 dage som ungerne er om at blive
store nok til at flyve fra reden. Et kragepar som yngler, er meget areal krævende, og alt
efter hvordan biotopen ser ud og hvor meget føde der er, så har de et areal på mellem
5.000 og 10.000 m2.
Bjarne Frost viste efter pausen en film om, hvordan han skyder krager og hvordan han
opsætter skjul og lokkekrager (ledekrager). Bjarne Frost mener med bestemthed at de
lokkekrager man kan købe ikke virker, og det bedste man kan gøre er at få udstoppet en
krage.
Dem der var mødt op til dette foredrag blev klædt på til at gå på kragejagt. Vi håber, at
der vil blive skudt mange krager de næste år heromkring. JKF Holbæk siger tak til
Bjarne for det interessante foredrag og håber Bjarne stadig vil komme meget på
kragejagt ud i fremtiden.

Besøg krostuen.
Vi har altid kolde øller i køleren

Krostuen i Hørve
V/Jan Larsen
Nørregade 13 C
Tlf. 59 65 72 22
Skal I have et privat arrangement,
kontakt os venligst og få et godt tilbud

Tuse Næs Jagtforening
Årsregnskab 2012
Indtægter:
Kontingenter medlemmer o/25 år
Kontingenter medlemmer u/25 år
Kommune tilskud, medlemmer u/25 år
Kommune tilskud, lederuddanelse
Kommune tilskud, lokaler
Annoncer
Jagttegns undervisning
Flugtskydningsbane
Hundeudvalg
Riffeludvalg
Skadevoldende vildt
Festudvalg
Danske Spil
Skrabelodder
Vildt og vinaften
Sponsor Staslundevej 49
Indtægter i alt

22.192,11
875,00
875,00
0,00
0,00
9.450,00
0,00
86.370,00
32.350,00
3.290,00
450,00
9.988,84
2,63
0,00
18.304,74
50.719,50
234.867,82

-1.505,00
31.831,78
23.598,00
-2.945,00
758,47

Udgifter:
Generalforsamling
Udvalgsmedlemsmøde
Møder
Klubhus renovering
Medlemstilskud
Jagttegnsundervisning
Trykning foreningsblad
Flugtskydningsbanen
Hundeudvalg
Riffeludvalg
Festudvalg
Skadevoldende vildt
Gaver og blomster
Trailer
Annoncer
El, varme m.v.
Rengøring
Reparation og vedligeholdelse
Forsikringer
Kontorhold
Jubilæumsnåle m.v.
Porto og gebyrer
Telefoni SMS
IT
Udgifter i alt

2.811,70
2.050,05
1.148,20
2.943,63
4.705,00
0,00
10.955,00
54.538,22
8.752,00
6.235,00
9.230,37
1.176,53
0,00
0,00
1.963,88
11.972,00
1.624,80
1.489,70
5.457,55
288,00
494,26
166,00
116,32
45,00
128.163,21

Årets overskud

106.704,61

-1.176,53

Tuse Næs Jagtforening
Status pr. 31.12.2012
Likviditet primo
Årets overskud
Likviditet ultimo

100.777,11
106.704,61
207.481,72

Likviditet består af følgende:
Kontanter kasseren
Kontanter flugtskydning
Kontanter hundeudvalg
Kontanter riffeludvalg
Kontanter festudvalg
Nordea 5300 252 488
Lånebeviser
Beholdninger i alt

3.686,25
0,00
5.719,00
99,50
0,00
249.976,97
-52.000,00
207.481,72

Foreningens aktiver:
Beholdning kontant og bank
Kastemaskiner
Klubhus

207.481,72
200.000,00
50.000,00

Foreningens aktiver i alt

457.481,72

Lånebeviser
Foreningens passiver

52.000,00
0,00

Foreningens passiver i alt

52.000,00

Tuse Næs, den 22. januar 2013

Pernille Næsby Jensen
Kasserer
Noter: Udvalgsregnskab
Bladudvalg
Flugtskydningsudvalg
Hundeudvalg
Riffeludvalg
Skadevolde vildt udvalg
Festudvalg

Mikael Kolind
revisor

-1.505,00
31.831,78
23.598,00
-2.945,00
-726,53
758,47
51.011,72

Arne Hyldegaard
revisor

Hundeudvalgskoordinator søges
Som det kan læses flere steder i dette blad, mangler vi pt. en koordinator for
jagtforeningens hundeudvalg. Vi ønsker at finde en i vores forening, som vil hjælpe
udvalget.
Arbejdet består i at:
- formidle informationer (datoer for hundetræning, opslag, annoncer)
- skrive deltagerlister til holdene
- tage imod tilmeldinger pr telefon/mail
- koordinering af instruktør til holdene
Du behøver ikke selv at være hundeinstruktør, men lidt
viden omkring hunde og træning vil være at foretrække.
Du behøver ikke at styre udvalgets forbrug af
penge - det tager vores kasserer sig af.
Hvis dette har din interesse, kan du kontakte
undertegnede, så finder vi en løsning på opgaverne.
Du skal nok få den hjælp der ønskes. Vi skal have vores
hundeudvalg op at stå igen.
Kontakt Johnny Gotfredsen på tlf. 2348 1341 eller jeg@vs.dk

Udlån af fælder
Foreningens fælder kan lånes
mod et mindre depositum på
Kr. 300,- for rævefælden
kr. 200,- for mink/mårfælden.
Henvendelse til:
Carsten Nielsen på tlf. 40 41 03 85 efter kl. 17:00
c.nielsen@123mail.dk

Dagli’ Brugsen støtter lokalt,
så handel lokalt...
Konfirmation/fest eller andet...
så kontakt brugsuddeler Jesper
for et godt tilbud.
Husk uåbnet øl/vand/vin
tages retur efter festen
Besøg vores netbutik på www.coop.dk

Dejlig lokalt til daglig
Udbyvej 57, Tuse Næs, 4300 Holbæk
Telefon 59 46 10 75
04517@coop.dk

Bæredygtigt afskydning af råvildt
Råvildt er blevet almindeligt og viden om bæredygtig afskydning er derfor
vigtig for mange jægere.
For 25 år siden var det at nedlægge råvildt ikke normalt for den almindelige jæger. Jagt
foregik på småvildt som duer, fasaner og ænder. Men i dag er råvildtet en almindelig
vildtart for mange danske jægere. Uden særlige tiltag har råvildtet spredt sig over hele
landet. Denne succes bør dog ikke friholde nutidens jægere fra at forvalte råvildtet med
omtanke.
Råvildt har en langt højere levealder end de fleste småvildtarter. Et rådyr kan blive
10-12 år. For at jagten på disse vildtarter er bæredygtig, kræves der derfor en
langsigtet forvaltning, som rækker flere sæsoner frem.
I mange år har det eneste forvaltningstiltag for råvildet været: ”Skån råen”. Parolen
har medvirket til spredning af råvildtet til alle egne, men forvaltning af råvildt er andet
en mere en at skåne råerne.
Jægernes bevidste afskydning af råvildt påvirker bestandens sammensætning, hårde
vintre og prædation rammer især de mest sårbare individer.
Jagt på råvildt er en jagtform, hvor der nedlægges et specifikt dyr. Jægeren vælger
således at nedlægge en buk eller et lam etc. I modsætning hertil er småvildtjagten
mere vilkårlig – her skydes agerhønen yderst i flokken, eller den due, som slår på
lokkerne. Differentiering på køn og alder er oftest umulig.
Afskydning af råvildt er ofte fokuseret på handyrene.
Men skal afskydningen være bæredygtig, bør der mindst nedlægges et lam for hvert
voksent dyr, der nedlægges. Der bør endvidere nedlægges et hundyr for hvert handyr,
der nedlægges i en given bestand. En ensidig afskydning af handyr er ugunstig, idet:
Handyrenes gennemsnitsalger reduceres betragtelig.
Det er væsentligt at gennemsnitsalderen for bukke i bestanden afspejler dyrenes
udviklingspotentiale i forhold til den naturlige sektion handyrene imellem. Således bør
halvdelen af bukke i en bestand være ældre en 3 år.
Områdets bæreevne overskrides i kraft af overproduktion.
I bestande, hvor der er for stor afskydning af handyr i forhold til hundyr, vil bestanden
være domineret af mange voksne og dermed fertile hundyr. Her vil produktionen af lam
stige i takt med, at skævvridningen i fordelingen mellem han- og hundyr øges. På et
tidspunkt vil terrænets bæreevne overskrides, og herefter begynder dyrenes
kondition(vægt) at falde. En konditionsnedsættelse medfører svækkelse af bestanden
samt faldende produktion.
Terræners bæreevne ændres over sæsonen og over årene, efter den afgrøde eller den
type skov, der findes på arealet. Denne variation i bæreevne har indflydelse på, hvor
og hvor maget vildt der kan nedlægges. De færreste jægere har jagtterræner, hvor
man selv kan bestemme den samlede forvaltning. Dels vil dyrene opholde sig
forskellige steder afhængigt af årstiden. Fornuftig forvaltning af råvildt skal derfor ske
naboer imellem.
Afskydning af trofæbærende ældre handyr er ikke at betragte som en rettighed, men
som et privilegium, som følger af en fornuftig forvaltning med gensidig forståelse
mellem naboer og interessenter.

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.

Skydedage Udby Vigen
2013
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Lørdag
Torsdag
Torsdag

04.
11.
25.
09.
23.
06.
15.
20.
04.

april 18.00
april 18.00
april 18.00
maj 18.00
maj 18.00
juni 18.00
juni 09.00
juni 18.00
juli 18.00

21.00
21.00
21.00
21.00
16.00
21.00
16.00
21.00
21.00

med turneringsskydning
med turneringsskydning
med turneringsskydning
med turneringsskydning
med turneringsskydning
Præmieskydning
med turneringsskydning
med turneringsskydning

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
www.djrtk.dk
www.cabelas.com
www.jagtformidling.dk
www.skovduer.dk
www.dansk-retriever-klub.dk
www.dmk-online.dk
www.schweiss.dk
www.naturstyrelsen.dk/
Naturoplevelser/Jagt/Vildtraad/
Regulering/
www.jagtkreds7.dk
Er der andre spændende sider, så send
en mail med navnet, og det kommer på
listen til næste nummer.
Hilsen Johnny, jeg@vw.dk
Holbæk Kommunes jagtforeninger:
Hagested - Gislinge Jagtforening
Holbæk Strandjagtforening
Jernløse Jagtforening
Jyderup og Omegns Jagtforening
Orø Jagtforening
Svinninge Jagtforening
Tuse Næs Jagtforening
Tølløse - Vipperød Jagtforening
Grønne Råd repræsentant:
Bjørn Ovesen 40 44 89 87
Mail: autobamsen@mail.dk
JKF formand:
Johnny Gotfredsen 23 48 13 41
Mail: jeg@vw.dk

Velkommen til nye
medlemmer af Tuse Næs
Jagtforening
Siden sidste blad er følgende blevet
medlemmer. Vi vil meget gerne byde
Jer alle velkomme og håber, at I får
glæde og mange fornøjelige timer af
jeres nye medlemskab.
Vi siger velkommen til:
Bent Petersen, Gert Chistiansen,
Thoke Daugaard, Lisbeth Hartung
Hansen, Lene Knudsen,
Nikolaj Kristensen, Kristian Elis
Larsen, Mikkel Ellis Larsen, Bjarne
Lyster, Thomas Olsen,
Jesper Wagner, Stig Wallin, Jan
Sedevy, Christian Guldager

Æresmedlemer i Tuse Næs
Jagtforening:
Egon Henriksen
Keld Larsen

Jubilarer i 2013
50 år: Karne Hyldegaard
50 år: Erling Rasmussen
40 år: Arne K. Petersen
40 år: Svend Nielsen
40 år: Jørgen Musinski
30 år: Per Larsen
30 år: Jørgen Nielsen
25 år: Klaus Blindbæk
25 år: Ole Jacobsen
25 år: Anders B. Jensen
25 år: Lars Sørenen
Vi siger tillykke!

Håndlavede knive
og slibning af knive
Jonas Ibsen
Løserupvej 23, Udby
Tlf.: 20 92 42 24
knivibsen@gmail.com
Træffes kun efter aftale

Ræveskab
Ræveskab stammer fra en hudsnylter – skabmiden – som får ræven til at klø hårene af, så den
i løbet af få måneder dør af kulde, vægttab og sygdom. Der har længe været ræveskab i
Jylland, men jo mere plads rævene har, og jo længere der er imellem dem, jo større chancer
har de for at undgå smitte. Det er grunden til, at der stadigvæk er store enklaver i Jylland hvor
ræven trives. På Bornholm, hvor rævene i sin tid levede tæt sammen på begrænset plads,
udryddede en epidemi af ræveskab samtlige ræve i slutningen af 80´erne.
Hvor farlig er den for mennesker og husdyr?
Ufarlig for menesker
Skabmiden er ikke farlig, og det er meget sjælden at den overføres til mennesker. Hvis det sker
vil symptomerne være en stærk kløe, som kan kureres medicinsk.
Har man mistanke om at være blevet smittet efter kontakt med en skabinficeret ræv eller hund,
bør man søge læge.
Der findes en fætter til skabmiden som lever på mennesker, vi kender den som fnat.
Hunde kan let kureres
Hunde inficeres meget let med skabmider fra ræven. Det mest karakteristiske symptom hos
hunde med skab er en voldsom kløe.
I starten er det som regel langs ørekanten, ned ad forbenene og ved haserne. Skabmiderne
forårsager betændelse og kløe i huden, og derfor opstår der ofte rødme, varme, hårløshed og
småsår på de angrebne områder.
Hundene kan smittes fx under jagt, hvor hunde går i rævegrave. Ved optimale betingelser
mener man at skabmiden kan overleve i op til 3 uger. Der kan også være smittefare hvis, hund
og ræv bruger samme hul i hækken, eller hvis en hund finder en død skabræv.
Har ens hund været i kontakt med en skabinficeret ræv bør man søgedyrlæge for at få hunden
behandlet. Medicinen kan ikke fås i håndkøb.
Andre husdyr
Husdyr, der har været i tæt kontakt med ræveskab, kan i sjældne tilfælde smittes.
Symptomerne vil være tydelige - en ivrig kløen på de inficerede områder. Lidelsen behandles
hos en dyrlæge.
Hvis du ser en smittet ræv
Hvis man ser en syg ræv i sin have, som er så svækket, at den ikke flygter hvis man kommer i
nærheden af den, kan man ringe til Falck på tlf 70 10 20 30. Selskabet kommer så og afliver
dyret. Dyrenes Beskyttelse betaler nemlig Falck for at komme nødstedt vildt til undsætning –
herunder også syge ræve.
Finder man en død ræv i sin have, kan man kontakte sin kommune. For at undgå yderligere
smitte er det en god idé at fjerne den ved, uden at røre ved ræven, at krænge en plasticsæk ud
over den. Brug gerne handsker. Alt efter hvilken kommune man bor i, kan den døde ræv
enten afleveres hos kommunen, eller kommunens folk kommer og afhenter den.
Naturstyrelsens vildtkonsulenter kan hjælpe med råd og vejledning om ræveskab. Find adresse
og telefonnummer på din lokale vildtkonsulent på: Naturstyrelsen.dk

Hvad er skab?
Det er en hudsnylter, der lever og formerer sig i den øverste del af huden. Deres aktivitet fører
til hårtab og dannelse af tykke, tørre skorper, som lugter ubehageligt. Med sin ringe størrelse
på 0,2-0,4 mm er skabmiden Sarcoptes scabiei knap synlig med det blotte øje.
På ræven lever skabmiderne hovedsagelig på den bageste del af ryggen, halen, ydersiden af
bagbenene og hovedet.
Man har fundet ræve med mere end 2 millioner skabmider på sig. Ræven har formodentlig ikke
et stærkt naturligt forsvar mod skab, hvorfor kan parasitten formere sig ganske voldsomt.
Miden fremkalder en irritation i huden, der føre til en stærk kløe. Miden føre dernæst til pelstab,
vægttab, sult og kulde. Sulten og kulden forstyrre rævens normale fødesøgning og levevis.
Sulten fjerner rævens naturlige frygt og skyhed overfor mennesker og tvinger den til at søge ly
og finde føde der hvor den er lettest tilgængelig, nemlig i nærheden af mennesker. Derfor er det
ikke usædvanlig at finde fødesøgende ræve i bygninger.
Et skabangreb fører ofte til rævens død indenfor få måneder.

Der er skudt mindst et par ræve på Tuse Næs med skab, så vi beder jer holde godt øje med
rævebestanden, så vi kan få skudt de ræve som har skab, de skal udrydes hurtigst muligt.
Ræve med skab skal også anmeldes til vores lokale vildkonsulent.

Mobil skydevogn
Skydevognen kan lejes på følgende vilkår:
Pris for medlemmer af Tuse Næs Jagtforening:
kr. 700,- pr. dag kr. 1.000,- pr. weekend (eksklusive lerduer)
Pris for ikke medlemmer af Tuse Næs Jagtforening:
kr. 1.000,- pr. dag kr. 1.500 pr. Weekend
(eksklusive lerduer)
Der betales et depositum på kr. 2.000,- ved afhentning.
Hvis Tuse Næs Jagtforening leverer lerduer betales kr. 275,- pr. kasse med 200 stk. Åbnede
kasser skal betales.
Tuse Næs Jagtforening kan levere patroner til dagspris.
Traileren har en totalvægt på 750 kg. og kan
derfor trækkes efter de fleste biler. Og med en
totalvægt på 750 kg må alle typer kørekort
have den efter en godkendt bil.
Skydevognen er monteret med Duematic
maskiner. En Compact 12 (nikkedukke med
plads til 528 duer) og en Compact 12 (jagt
med plads til 648 duer).
Der er fjernbetjening til begge maskiner.
Kontaktperson for leje er John Petersen på tlf.
40 20 82 92 eller e-mail
jep.holbaek@stark.dk.
Skydevognen er kaskoforsikret. Selvrisiko kr. 2.000,- betales af lejer ved eventuelle skader.
Her er regler for ikke miljøgodkendte baner:
Sjældent benyttede skydepladser skal ikke miljøgodkendes
For at lette administrationen og sætte denne i rimelig relation til skydeaktivitetens
forureningsmæssige betydning fastsættes, at aktiviteter på sjældent benyttede skydepladser,
der
* kun anvendes i op til 5 dage om året inden for tidsrummet kl. 7 - 21 på hverdage eller 9 - 16
på lørdage og,
* kun samtidigt benyttes af få personer (op til 20 personer pr. dag), og som ligger i en rimelig
afstand, hvilket i dette tilfælde vil sige 300 meter fra den nærmeste bolig og dennes udendørs
opholdsarealer i retning mod det til skydningen benyttede areal, og
* hvor der ikke er faste baneanlæg,
ikke skal miljøgodkendes, men reguleres gennem påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 42.
På hjemmesiden www.tusenaesjagtforening.dk kan ses hvornår vognen er ledig.

Hestecenter Sokhøj
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
www.hestecentersokhoej.webbyen.dk

Vælg din lokale håndværker

* Ny byggeri
* Ombygning
* Renovering

* Døre og vinduer
* Køkkener
* Sommerhuse

Riffelindskydning
Riffeludvalget har som de tidligere år lejet banen på Tuse Bjerg, så medlemmerne kan
få indskudt og øvet sig i at skyde med riffel.

Det er uansvarligt at gå på bukkejagt uden
indskydning. Der kan være sket
meget siden sidste gang riflen var i brug.

Ny patronkasse kan også meget nemt have en
indvirkning på, hvordan kuglen ter sig. Der kan
være en del centimeter til forskel fra kasse til
kasse. Det er ikke nok at det er samme mærke,
kugle o.s.v.

Sidste år kom der ikke mange til
vores indskydningsdage. Vi har jo
booket og dermed betalt for de tider
vi har, så kom dog derud og få
indskudt din riffel, eller kom derud og
få trænet. Træning er også meget
vigtigt, da et eller to skud om året
ikke gør dig til en superskytte.

Følgende dage er booket på Tuse Bjerg:
Tirsdag den 16. april
Mandag den 29. April
Lørdag den 04. maj
Lørdag den 25. maj
Lørdag den 03. august
Vel mødt på Udby Vigen
Flugtskydningsudvalget

kl. 17 – 20
kl. 17 – 20
kl. 09 – 15
kl. 12 – 15
kl. 12 – 15 (her er der præmieskydning)

Vildt- og Vinsmagningsaften
Fredag den 9. november 2012 holdt Tuse Næs Jagtforening et Vildt- og Vinsmagningsarrangement i Hørby
Forsamlingshus.
Der var efter nogen rundringning tilmeldt lige over 100 gæster. Billetterne var igennem lang tid solgt i
SuperBrugsen, så her var der styr på det.
Vi have allieret os med Helle og Jytte fra ”Bønnen og Herligheden”. De skulle stå for maden.
Vi var nogle jægere/medlemmer som sponserede fasaner, ænder, råvildt-køller og nogle kronkalvkøller.
Vin og tilbehør blev for det meste sponsoreret af SuperBrugsen Tuse Næs, så vores omkostninger var på et
minimum.
Dagen oprandt. Os der skulle dække borde med mere havde rigtig travlt fredag eftermiddag, da vi opdagede, at der ikke var tallerkner nok til alle de retter som gæsterne skulle have. Ved fælles hjælp lykkedes
det at komme i mål.
Gæsterne indfandt sig og fik som forret røget fasan. Derefter andebryst, dyrekøller og noget langtidsstegt
kronkalvkølle. Kammuslinger blev det også til inden der blev serveret dessert.
Til maden smagte gæster øl, sponsoreret af Holbæk Bryghus og vin fra SuperBrugsen Tuse Næs.
Alt i alt et meget fint arrangement, hvor vi til jagtforeningen tjente lige under kr. 20.000, som skal bruges
når vi skal købe Staslundevej 49.
Vi håber at vi igen i 2014 kan lave et lignende arrangement, da mange af gæsterne, meget gerne vil
komme igen til sådan et arrangement.

Regulering af skadevoldende vildt 2012/2013

Dato
02.09.2012
13.09.2012
16.09.2012
23.09.2012
27.09.2012
07.10.2012
21.10.2012
04.11.2012
18.11.2012
18.11.2012
09.12.2012
09.12.2012
06.01.2013
20.01.2013
20.01.2013
27.01.2013
I alt

Sted:
Rørvangsparken
Fælleden
Munkholmskoven
Fælleden
Rørvangsparken
Munkholmskoven
Fælleden
Fælleden
Fælleden
Klubhus
Fælleden
Klubhus
Fælleden
Rørvangsparken
Klubhus
Fælleden

Art:
Antal jægere:
regulering
14
regulering
15
regulering
15
regulering
11
regulering
10
regulering
11
regulering
12
regulering
10
regulering
9
kunstgrave
6
regulering
7
kunstgrave
6
regulering
16
regulering
9
kunstgrave
5
regulering
11
167

Krager:
5
5
3
2
5
3
5
11
1
0
2
0
2
1
0
2
47

Skader:
4
9
0
9
3
0
11
4
6
0
5
0
14
2
0
4
71

Der er skudt flere ræve på Næsset, udover dem på jagtforeningens jagter.
Egon Jensen



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

Ræve:

0
0

0

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 også meget velkomne.
Send dem til:
Johnny Gotfredsen, Erik Banners Vej 18, 4300 Holbæk
tlf. 23 48 13 41 / 59 43 72 64
E-mail: jeg@vw.dk

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

Tuse Næs Jagtforenings kastemaskine sponsorer

Naturstyrelsen

Tommys dækcenter

Volkswagen Odsherreds

Volkswagen Holbæk

Exam. assurandør
Palle Larsen

Ole Holmegaard -

Tømrerfirmaet Henrik Olsen

Brolægger

Krostuen i Hørve

Alt i tømmerarbejde

- Arne Hyldegaard
Uvildig økonomisk rådgiver

Michael Olsen
Taxafa.

Formanden for hundeudvalget
Det var med dyb bekymring at vi modtog besked fra Jane om, at hun ville stoppe som
formand for hundeudvalget i vores jagtforening. I den lange tid Jane har været
formand for hundeudvalget og har haft med hundearbejdet i vores forening at gøre,
har den fra næsten ingenting arbejdet sig til en stor hundeafdeling med mange hold.
De sidste par år med ”finanskrisen” har aktiviteterne være lidt mindre ligesom i de
andre lokale jagtforeninger.
Der kommer hundeejere langsvejs fra til vores hundetræning og det er Janes
fortjeneste i samarbejde med de andre trænere.
Vores hundetrænere fortsætter med at træne de hold vi kan samle, men vi mangler en
”Jane” til at samle trådene og holde sammen på vores gode hundeafdeling.
Vi søger en lokal person, der kan overtage dette arbejde i hundeudvalget. Kender du
en eller har du selv lyst til at samarbejde med hundeudvalget omkring
administrationen af vores hundetræning, så kontakt os endelig.
Til vores generalforsamling på Hørby Færgekro i januar blev Jane takket for hendes
store indsats i vores forening. Vi håber at Jane engang i fremtiden igen vil få tid og
lyst til at hjælpe vores forening. Det er nemlig ildsjæle som Jane en forening som vores
har brug for.
Bestyrelsen, hundeudvalget og alle andre siger endnu engang tak for indsatsen Jane.
PS. I skal bare tilmelde 30 søde hundehvalpe til et hvalpehold, lave et godt billede af alle de
dejlige hvalpe, så tror vi Jane overgiver sig, når hun ser de dejlige hvalpe

Plantemaskine
Vores medlem John Thor
Petersen, har foræret os hans
plantemaskine. Foreningen
kan udleje den til vores
medlemmer, hvis de skal have
plantet mange træer. Vi siger
mange mange tak til John
Thor, og håber vi får brugt
manskinen til at lave mange
remisser med. Til gavn for
vildtet.

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:
Bent Petersen
Helge Gerber
Hans Jørgen Larsen

e-mail

40 30 33 78
23 23 99 18 helge@gerberas.dk
20 19 98 10 hjl@iaa-adm.dk

Flugtskydningsudvalg:
Karsten Lynge
42 42 57 00 email@falkonet.dk
Jan Kruse
31 95 03 53 famillien.kruse@privat.dk
Mikael Kolind
59 46 59 56 20 11 44 66 mk-outdoor@sport.dk
John Petersen
59 46 40 41 40 20 82 92 jep.holbaek@stark.dk
Rene Andersen
22 16 01 49 renulde@jubii.dk

Riffeludvalg:
Carsten Nielsen
Kenneth Nebelung
Stig Wensien Jensen
Bo Wensien

59 46 17 42
36 77 37 50

40 41 03 85 c.nielsen@123mail.dk
40 31 08 69 ken-pia@mail.tele.dk
31 46 49 59 wensien@mail.dk
27 21 73 60

Bestandsregulering af skadevoldende vildt
Krager, skader og råger
Egon Jensen
59 46 16 65 21 68 79 66 minna-egonjensen@mail.dk
Niels Frederiksen
59 46 15 47
grethe.f@mail.tele.dk
Murat Tamer
28 29 98 64 murattamer@live.dk
Kenan Qzdemir
50 45 60 5 kenan@live.dk
Mikael Ronnie Pedersen
Foreningens rævejagt og grave
Bo Wensien
27 21 73 60
Carsten Nielsen
59 46 17 42 40 41 03 85 c.nielsen@123mail.dk
Bladudvalg:
Helle Høst-Madsen
Johnny Gotfredsen

61 66 59 40 helle.host-madsen@convatec.com
59 43 72 64

23 48 13 41 jeg@vw.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 – Mobil 26 23 03 20
Fax 59 46 03 71
Arne.hyldegaard@mail.dk

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

