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Tuse Næs Jagtforening:

Telefon

Mobil

e-mail

Formand
Johnny Gotfredsen

59 43 72 64

23 48 13 41

jeg@vw.dk

Næstformand, sekretær
Aksel Bek

59 46 03 46

30 13 34 30

a.bek@forum.dk

Kasserer
Marie Linjordet Glenstrup

59 46 26 11

20 49 79 24

marie@glenstrup.dk

Klaus Olesen

47 38 15 24

40 15 15 24

olsenlk@privat.dk

Egon Jensen

21 68 79 66

minna-egonjensen@mail.dk

Mikael Kolind

35 83 31 29
59 46 16 65
59 46 59 56

20 11 44 66

mk-outdoor@sport.dk

Stig Jensen

48 18 78 08

20 16 18 34 wensien@mail.dk

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:
Foreningsstof /annoncer
Jane Dam

59 46 59 40

Redaktion/annoncer
Johnny Gotfredsen

59 43 72 64 23 48 13 41

61 66 59 40

janedam@janedam.dk
jeg@vw.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
Foreningens hjemmeside og post adresse er:

www.tusenaesjagtforening.dk
Udby Kirkevej 23, 4300 Holbæk

Formandens side
Først vil jeg gerne sige tak, for valget som formand for Tuse Næs Jagtforening. Jeg
glæder mig til at arbejde i bestyrelsen, og håber vi også i fremtiden kan få lavet nogle
fornuftige aktiviteter i foreningen.
Et lille tilbageblik på den forgangne jagtsæson skal der også være plads til.
Fasaner: Bestanden af fasaner har måske været lidt mindre end tidligere år. Der er i
hvert fald skudt et lidt mindre antal i løbet af sæsonen, de forskellige steder vi kender
til. Vi må håbe at det kun er et forbigående fænomen.
Rådvildt: Bestanden af disse er stadig meget stor næsten alle steder. Der er skudt
nogle fine bukke på Tuse Næs, der skulle måske skydes nogle flere gamle råer, hvis de
går uden lam. Disse gamle råer er jo også territorium hævdende, og de optager
pladsen for gode råer, der tit har 2 lam.
Agerhøns: Bestanden har det stadig meget svært, men der er dog driftige jægere som
udsætter en del agerhøns. Mest for at bruge dem til hundetræning, men det er også en
god og fornuftig aktivitet , som jo samtidig gavner bestanden.
Harer: Denne bestand har i mange år været meget meget lille. Der er måske en lille
stigning af harer på forskellige arealer. Der er efter hvad man hører, skudt flere harer
end tidligere. Vi skal dog stadig passe på bestanden som har det slemt.
Krager og skader: Denne bestand er alle steder meget stor. Udvalget for
skadevoldende vildt regulerer dog meget ihærdigt. Der er også enkelte jægere på Tuse
Næs der regulerer i den store bestand. Både udvalget og jægerne skal have ros for
dette. Aktiviteten med at få bygget nogle fælder som jagtforeningen arrangerede
sidste år har da også gjort, at der er fanget nogle flere krager og skader en tidligere.
Aktiviteten med at bygge nogle fælder vil da også som annonceret andet steds i bladet
blive gentaget i april.
Ræve: Der er på foreningens rævejagter ikke skudt mange ræve, men enkelte andre
medlemmer har da fået reguleret nogle af disse ”røde”. Bestanden er nok ikke større
end tidligere.
Husk at vildtet også skal fodres selv om jagten er overstået for denne gang. Der er da
heller ikke noget så hyggeligt og afstressende, som at gå en tur i naturen om vinteren
også uden gevær/riffel. Man skal bare tage foderspanden med.
Økonomien i vores forening har det godt, og det betyder at vi i fremtiden har mulighed
for at øge vores aktiviteter.
Der skal også være et stort tillykke til dette års jubilarer, som alle har fået diplom og
tegn.
Vi skal huske at udfylde vildtudbyttestatistikken, når vi indløser vores jagttegn. Tallene
bruges i forbindelse med fastsættelse af jagttider, så det er vigtigt at
udbyttestatistikken er i overensstemmelse med virkeligheden. Det kunne jo være
dejligt hvis vi fik forlænget duejagten med februar måned. Det er i hvert fald noget
Jægerforbundet arbejder med.
Jagtforeningen siger tak til den afgående formand Kaj Hardis. Kaj har været formand
de sidste 8 år, og vi siger Kaj tak for hans arbejde og håber som lovet af Kaj, at han vil
stille op og hjælpe, når vi kalder på ham. Der skal nok komme arbejdsopgaver til Kaj i
fremtiden!!
Til slut ønskes et knæk og bræk
Johnny Gotfredsen

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

www.lystfiskeren.com

Redaktørens side
En gammel hanræv på Tuse Næs fylder 70 år torsdag den 4. juni 2009, men det
forlyder at ræven ikke er i sin hule på dagen. Hvis I skulle møde den i dagene
omkring den 4. juni, vil den nok blive glad, hvis I ønsker den tillykke med
fødselsdagen! Det forlyder også at ræven har frabedt sig gaver på dagen!!! Kan det
passe?
Kan I gætte hvem ræven er???

Manden kom op til dyrlægen og sagde:
"Min hund har det med at jage folk på cykel".
"Hvad skal jeg gøre?"
Dyrlægen svarede:
"Har du prøvet at tage cyklen fra den?"

Følgende lille notits stod for 100 år siden i Holbæk Amts Venstreblad. Er
fundet i avisen fra 7.3.09

1909: Arbejdsmanden her fra Holbæk, der ved Underretten var idømt
en Bøde paa 50 Kroner for at have skudt en Hare paa Hørbygaards Mark,
har faaet denne Dom stadfæstet af Overretten, og skal desuden betale Sallær til Actor og Defensor med 20 Kroner til hver.

Jeg har lært at sidde “SIT” på komando,
men endnu ikke lært at fange køer, men vi
må jo øve i løbet af sommerien
Hilsen Maika, det er mig til højre

Lille Per, kan du fortælle mig, hvilken fugl der bygger sin rede af
ler?
- Tja, det må vel være lerduen...

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

Kniv = fængsel
”Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, våbenloven og lov om
fuldbyrdelse af straf m.v.”
Den 1. juli 2008, er straffen for besiddelse af kniv på offentlige steder skærpet
endnu mere. Nu vil ulovlig besiddelse af kniv i førstegangstilfælde medføre krav
om ubetinget fængsel i syv dage! Politiet siger dog, at man ser på
omstændighederne omkring besiddelsen. Hvis kniven ligger i en værktøjskasse i
bagagerummet i bilen, hvor den ikke umiddelbart er tilgængelig, er det en
formildende omstændighed i forhold til, at den ligger i handskerummet eller
under sædet. Desuden vil man slå hårdt ned på ulovlig besiddelse af
f.eks.hobbyknive på steder, hvor besiddelse ikke har noget,
”anerkendelsesværdigt” formål. Derfor bør man som håndværker huske at
aflægge sig værktøjsbæltet med Stanllely-fætteren, hvis man lige skal i Brugsen
eller man føler trang til en fyraftensba....
En ulovlig kniv giver syv dag på vand og brød.

7 dage på kun
vand og brød
gjorde nok ikke
noget, mange vil
vel have godt af
det!!
ikke “Sø......”

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

Generalforsamling 2009 - Tuse Næs Jagtforening
28. januar 2009 kl. 19 i Tuse Næs-hallens cafeteria.
22 fremmødte medlemmer.
Dagsorden:
Punkt 1: Valg af dirigent: Egon Jensen blev valgt.
Punkt 2: Valg af stemmetællere: Mikael Kolind og Bo Wensien blev valgt.
Punkt 3: Formandens beretning: Ros til folkene på skydebanen for et super godt
stykke arbejde. Ros til hundeudvalget.
Udvalgsberetninger:
• Hundeudvalget: Stor gang i alle hold. Sommerfest med overskud. Glade for den
nye vej, savner nyt gulv i klubhus og gærdet trænger til beskæring. Særlig tak til
Hans Jørgen for hans store indsats på alle fronter.
• Flugtskydningsudvalg: Stor tak til alle udvalgets medlemmer, samt alle øvrige
der har hjulpet omkring banen så vi nu har en ”up-to-date” skydebane. Stor tak til
alle sponsorer. Tilfredsstillende præmieskydning. Nytænkning – tilgodese nye
jægere med særlig instruktion. Søger Holbæk Kommune om flere skydedage.
• Skadevoldende vildt:
Stor hjælp fra mange unge
jægere.
• Riffeludvalg: Skudt 6-8
gange + præmieskydning.
Instruktørerne er flittige til
at møde frem, men opfordring til øvrige skytter til
at bakke op.
• Bladudvalget: 2 dejlige
numre i flotte farver. Et
mindre underskud søges
afhjulpet ved at skaffe nye
annoncører. Modtager gerne indlæg samt hjælp til fremtidige blade.
Punkt 4: Kassererens beretning: Et mindre underskud er ikke alarmerende i en
ellers sund økonomisk status. Tak til Mikael Kolind for hjælp med udarbejdelse af
færdigt regnskab.
Punkt 5: Fastsættelse af kontingent: Uændret kontingent.
Punkt 6: Valg af bestyrelse: Johnny Gotfredsen blev valgt til ny formand, Klaus
Olesen og Mikael Kolind blev genvalgt.
Punkt 7: Valg af suppleanter: Carsten Nielsen genvalgt.
Punkt 8: Valg af revisor: Arne Hyldegaard blev genvalgt.
Punkt 9: Valg til hundeudvalg: Alle medlemmer fortsætter.
Punkt 10: Valg til flugtskydningsudvalg: John Petersen og Rene Andersen valgt.
Punkt 11: Valg til skadevoldende vildt: Bo Wensien valgt.
Punkt 12: Valg til riffeludvalget: Alle medlemmer fortsætter.
Punkt 13: Valg til bladudvalget: Begge medlemmer fortsætter.
Punkt 14: Indkomne forslag: ingen.
Punkt 15: Evt.

Referent: Aksel Bek

Udvalgsmedlemsmøde
Efter et par års pause vil vi igen i april samle alle udvalgsmedlemmer til møde,
hvor de enkelte udvalg overfor bestyrelsen kan give en grundig gennemgang af
udvalgets planer for det nye år, samt hvilke visioner de har for fremtiden.
Bestyrelsen vil efterfølgende samle ønsker og prøve at få lavet en
handlings-plan.
Dagsorden:
Flugtskydningsudvalget
Hundeudvalget
Skadevoldende vildt
Riffeludvalg
Bladudvalg
Eventuelt
Mødet afholdes i klubhuset onsdag den 22. april 2009 kl. 18.30.
Der er lidt spisning før mødet, så tilmelding er nødvendig. Send venligst en mail
til Johnny Gotfredsen jeg@vw.dk senest onsdag den 8. april 2009 eller ring på
23 48 13 41.
Vel mødt
Bestyrelsen

Kom bare der er plads til alle!!

Tider for riffelindskydning på Tuse Bjerg 2009
Så er det tid til at skrive i kalenderen, hvornår riflen skal indskydes til den forestående
bukkepremiere.
Det vil være muligt at skyde til løbende vildt ved telefonisk tilmelding, eller på dagen
ved skydningens start. Så vil skydningen til løbende vildt blive afviklet sidst på
skydedagen.
Præmieskydningen vil igen i år blive afholdt lørdag den 1. august 2009, og som
sædvanligt med meget fine præmier fra vores velvillige sponsorer.
Læskende drikkelse kan købes på skydebanen til nettopriser.
Der vil altid være min. 2 riffelinstruktører til stede til at hjælpe.
Priser:
1. Indskydning 70 kr. for 2 rifler, efterfølgende 50 kr. pr. stk.
2. Mærkeskydning 60 kr. + evt. skydemærke 40 kr.
3. Lejepris 1 time af bane til løbende vildt, 4-6 personer 400 kr.
Anden steds i bladet vil det fremgå hvornår der afholdes teoriaften til mærkeskydning.
Kom denne hyggelige aften og der er garanti for at bestå.
Skydedatoer og tider.
1.
2.
3.
4.
5.

Torsdag den 16. april 2009 kl. 17-20
Torsdag den 23. april 2009 kl. 17-20
Lørdag den 9. maj 2009 kl. 09-15
Lørdag den 30. maj 2009 kl. 13-15
Præmieskydning lørdag den 1. august 2009 kl. 9-13
(kom i god tid og juster riflen. Præmieskydningen starter kl. 10).

På vegne af riffeludvalget Stig Wensien Jensen.

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

Jubilarer i året 2009
Jagtforeningen har 3 jubilarer i 2009.
Alle 3 har fået overbragt Jægerforbundets diplom og nål. Vi siger tillykke med de
mange år som medlem af vores dejlige lille jagtforening.

Lars J. Jensen har 25 år jubilæum. Lars går ikke meget
på jagt, men er og har været en meget aktiv
idrætsmand (fodbold, gymnastik og badminton).

Jørn Lynge Nielsen har 40 års jubilæum. Jørgen er en
habil skytte og skyder på vores turneringshold. Jørgen
har hjulpet meget på Udby Vigen med opstilling af nye
kastemaskiner. Det siger foreningen Jørgen mange tak
for.

Egon Henriksen har 50 års jubilæum. 50 år er
mange år Egon. Der er ikke mange som opnår
dette, men Egon har gået på jagt siden han fik
jagttegn og måske lidt før (det gjorde man jo
dengang). Egons fars fætter var med til at starte
Tuse Næs Jagtforening i 1932, og Egon har været
formand for vores forening i perioden 1968 til
1991, og han huskes for et ihærdigt og
samvittighedsfuldt arbejde i foreningen.

Kim og Morten’s høst fra
1 dags rævejagt,
sammen med de 2 søde hunde

De 2 gæve rævejægere, Kim og Morten, har været rundt omkring på Tuse Næs og
omegn. Her har de kikket i grave efter ræv og mødte da også nogle. De 2 ræve der
ligger til højre er begge skudt fra samme grav på Sokhøjvej. Den store til venstre er
skudt fra graven i Herrestrup.
Hanræven vejede 11 kg, som er en meget meget høj vægt for en ræv. Kraniet er kogt
af; det kunne jo være at det var stort nok til en medalje! (Det bliver nok en
sølvmedalje). I skal nok i et senere blad få målet på kraniet. Det skal også lige
bemærkes at de 2 rævejægere ikke så andre ræve på deres tur rundt på Tuse Næs.

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

Gør-det-selv igen!
Så er det tid til at prøve at ”gøre-det-selv” igen.
Det er igen i år hos Klaus og Lene på Løserupvej 44, at vi skal lave hvad det
nu er du vil lave selv.
Det er som sidste år nødvendigt at ringe og melde sig til, så vi har lidt styr på
hvad der skal bruges og der er selvfølgelig brugerbetaling.
Datoerne er som følger:
Mandag
Mandag
Mandag
Mandag
Mandag

den
den
den
den
den

30/3 kl. 19-22
6/4 kl. 19-22
13/4 kl. 19-22
20/4 kl. 19-22
27/4 kl. 19-22

Tilmelding skal ske til Carsten Nielsen på tlf. 4041 0385 eller på mail
c.nielsen@123mail.dk

VEL MØDT

Nyt fra hundeudvalget
Så er den nye sæson startet og endnu engang med mange hunde på holdene. Vi har et
hvalpehold, et fordressurhold for uøvede, et fordressurhold for øvede og et
familiehundelydighedshold. Søndag har Bent fordressur for øvede kl. 9, Helge og Hans
Jørgen har fordressur for uøvede kl. 10 og Jane har hvalpeholdet kl. 11. Lørdag har
Krestine lydighedsholdet.
Til april starter vi vores
apporteringshold og sidst i april
starter vi endnu en gang
hvalpehold og et familielydighedshold. Der er endnu
ledige pladser.
Og så har vi fået familieforøgelse i hundeudvalget.
Malene fødte den 24. december
en dejlig pige; Cecilie. Tillykke
Malene og Nicolaj.
Hundeudvalget håber her i
foråret/sommeren at få samlet
nogle mennesker, så vi kan få
gjort noget ved klubhus og
arealet rundt omkring
træningspladsen. Gærdet
trænger til at blive ”studset”,
træværket på og omkring
klubhuset skal males, borde/
bænkesæt skal males, væksten
omkring vandhullet skal beskæres og så trænger der til en
kraftig rengøring/oprydning i
klubhuset igen. Vi fastsætter
en dato snarest muligt og
sætter den på hjemmesiden,
hvis du vil være med at hjælpe
os med ovenstående.
Hundeudvalget har indgået samarbejde med DCH-Holbæk og Politihunde-foreningen
om at afholde foredrag i nærmeste fremtid. Nærmere herom vil fremgå af vores
hjemmeside.
Hundeudvalget står igen i år for sommerfesten. Det bliver lørdag den 8. august. Husk
at krydse datoen af i din kalender! Se nærmere andet sted i bladet.

kvalitetsprodukter:
Påhængsmotorer og gummibåde m.m. fra Honda.
Olie og Smøre produkter til båd, bil og havemaskiner m.m. fra
YX Energi.
ABCON Preformance produkter til Scooter og biler m.m.
Fra Lindemann.
Alo Vera produkter fra Forever Living Products.
Handsker af læder og skind m.m. kig ind på www.mkoutdoor.dk
eller skriv til os på mail: salg@mkoutdoor.dk og få et godt tilbud

Råd fra alarmcentralen !!!
To jægere går gennem en skov, da den ene pludselig falder om. Den
anden jæger tager hans puls, men kan ikke mærke noget. Chokeret
skynder han sig at ringe til alarmcentralen på sin mobiltelefon.
”Min kammerat er død. Hvad skal jeg gøre?”
”Tag det nu helt roligt”, siger damen på alarmcentralen: ”Skal vi ikke
lige sikre os, at han rent faktisk ER død?”
”Øjeblik”, siger jægeren.
Der bliver stille i røret. Så hører telefondamen et skud.
”Nu er han helt sikkert død. Hvad gør jeg så?”

BUKKEJAGT DEN 16. maj 2009

Mød op i klubhuset den 16. maj 2009 kl. 08.00.
Her får vi lejlighed til at vise og se de store og flotte bukke, der er
nedlagt.
Herefter er der tid til kaffe og morgenbrød, samt jægersamvær med
gode historier og oplevelser fra morgenens jagter.
Hilsen
Egon Jensen

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

Teoriaften til mærkeskydning
Kære Riffelskytter.
Så er det tid til at rettet kikkertsigtet ind og pege på vores dejlige klubhus.
Vi afholder nemlig igen i år vores hyggelige årlige teoriaften. Her vil det være
muligt at bestå teorien til mærkeskydningen, under hyggelige former.
Kom i god tid, da der kan blive rift om pladserne til denne oplysende aften.
Hvor er det henne det sker, og hvornår ----------- jo hør her.
Det hele sker onsdag den 8. april 2009 kl. 18.30 i klubhuset.
Vel mødt.
P.R.U.V. Stig Wensien Jensen.

Entreprenør- og anlægsarbejde

Entreprenør Martin Pedersen
Kastrupvej 33, Tuse Næs, 4300 Holbæk
Tlf. 5946 5940 / 2926 0969
entmp@entmp.dk
www.entmp.dk
Nybyggeri - støbearbejde - om/tilbygning jord/vejarbejde - belægning - anlægsarbejde

Tuse Næs Jagtforening
Årsregnskab 2008
Indtægter:
Kontingenter
Annoncer
Flugtskydningsbane
Hundeudvalg
Riffeludvalg
Sommerfest
Kastemaskiner sponsorater
Renteindtægter
Indtægter i alt

21.875,25
9.400,00
50.570,00
56.767,00
3.370,00
13.332,00
85.375,00
495,20
241.184,45

Udgifter:
Generalforsamling & møder
Medlemstilskud
Trykning foreningsblad
Flugtskydningsbanen
Hundeudvalg
Riffeludvalg
Sommerfest
Skadevoldende vildt
Kastemaskiner
Uddannelsesudgifter
Annoncer
Gaver og blomster
Klubhus og arealer
Forsikringer
Diverse udgifter
Udgifter i alt

2.905,85
5.696,00
11.790,82
32.999,75
32.610,57
5.969,93
6.309,37
2.450,90
100.515,00
2.660,00
374,00
990,00
40.063,94
5.005,33
1.377,04
251.718,50

Årets underskud

-10.534,05

-

Tuse Næs Jagtforening
Status pr. 31.12.2008
Likviditet primo reguleret for frimærker
Årets underskud
Likviditet ultimo

75.398,99

-10.534,05
64.864,94

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

6.401,75
541,50
5.166,00
226,50
10.766,00
41.763,19
64.864,94

Foreningens aktiver:
Beholdning kontant og bank
Kastemaskiner
Klubhus
Fælder
Frimærker
Diverse varer hundeudvalg
Foreningens aktiver i alt

64.864,94
157.000,00
25.000,00
1.500,00
170,00
3.000,00
251.534,94

Foreningens passiver

0,00

Tuse Næs, den 21. Januar 2009
Marie Linjordet
Kasserer

Kent Sandgaard
revisor

Arne Hyldegaard
revisor

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

SOMMERFEST
LØRDAG DEN 8. AUGUST 2009
KL.19.00
I KLUBHUSET UDBY KIRKEVEJ 23

PRIS FOR MAD: KR. 150,(GRILLKØD, SALAT, TILBEHØR, KAFFE OG KAGE)
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!!!

Tilmelding til festen skal ske til:

Jane Dam på tlf. 5946 5940 eller
pr. mail til janedam@janedam.dk

Forskellige links til jagtrelaterede
hjemmesider:
www.tusenaesjagtforening.dk
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
Www.dansk-retriever-klub.dk
Www.dmk-online.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
Holbæk Kommunes jagtforeninger:
Hagested Gislinge Jagtf.
Holbæk Strandjagtforening
Jernløse Jagtforening
Jyderup og Omegns Jagtf.
Orø Jagtforening
Svinninge Jagtforening
Tuse Næs Jagtforening
Tølløse - Vipperød Jagtforen.
Grønne Råd repræsentant:
Per Clausen mobil 26152414
JKF formand:
Axel Arentoft mobil 23930053

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,
Munke Bjergby
Rico Lauritsen, St. Merløse

Æresmedlem i Tuse Næs
Jagtforening er:
Frede Petrersen
Egon Henriksen

Jubilarer i 2009
Følgende vil i 2009 have
jubilæum som medlem af Tuse
Næs Jagtforening. Vi siger
tillykke og håber, at de fortsat vil
være aktive medlemmer af
foreningen.
Lars J. Jensen
25 år
Jørn Lynge Nielsen
40 år
Egon Henriksen
50 år

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

Nyt gulv i klubhuset

Så har vi fået nyt gulv i
klubhuset, vi siger tak til
Klaus, han måtte lige
pludselig bruge en aften og
en nat for at få lavet det klar
til næste dags morgen. Ny
rist er der også kommet, så
tør venligst sko/støvler af før i
går ind. Gulvet skulle gerne
holde i mange år. Lad nu
også hundene blive udenfor.
Tak

Rævegrave
Foreningen købte for en del år siden nogle rævegrave, som skulle have været
lagt i jorden for mange år siden, men gjort blev det ikke. Nu har nogle ildsjæle
fået lagt et par af
dem i jorden og
samtidig fået omlagt
et par stykker. Der
er stadig et par som
ikke er lagt ned, men
de har lovet at de
nok skal få gjort
dette i løbet af kort
tid. Så næste gang
der er rævejagt fra
kunstgrave er der 4
til 5 nye grave at
besøge, så må vi
bare håbe at rævene
vil tage dem i brug.

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

Håndlavede knive
og slibning af knive

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

Det er glædeligt at konstatere at der har været 121 jægere med på
disse reguleringsjagter, dage med op til 15 jægere, det er ikke set i
mange år. Vi håber medlemmene også I fremtiden vil møde op på
disse jagter.

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

Tuse Næs Jagtforenings kastemaskine sponsorer

Skov og Naturstyrelsen

Tommy’s dækservice

Odsherreds Motor Co. A/S

SMC Biler Holbæk A/S

Palle Larsen

Ole Holmegaard Brolægger

Tømrerfirmaet Henrik Olsen
Alt i tømmerarbejde

Krostuen i Hørve

- Arne Hyldegaard
Uvildig økonomisk rådgiver

Michael Olsen
Taxafa.

Den direkte
vej til
boliglån

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

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. 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

Sæsonen står for døren
Husk at bæreremmen skal af nu! Sæsonen for flugtskydning er jo lige rundt om hjørnet.
Mange af os glæder sig til at komme i gang ude på Udbyvigen igen. Denne sæson bliver
den første, hvor vi fra starten af turneringen kommer til at køre med de nye maskiner
hele sæsonen igennem.
Det bliver spændende at se hvor meget hurtigere, det kommer til gå, samt hvor mange
flere skytter, vi kan klare nu. Flygtskydningsudvalget kan KUN komme med et opråb til
alle her i foreningen om at komme ud at prøve maskinerne og se holdene skyde kampe.
Husk at vi har instruktør derude, hvis det kniber med at ramme. De har sikkert et tips til
hvordan man retter op på det.
Men inden sæsonen går i gang, har vi en klargøringsdag, hvor vi gør banen klar til sæsonen. Evt. se efter om den nye formand har lært hans hund at fange køer ;-)
Klargøringsdagen er søndag den 22. marts kl.10.00, hvor alle er velkommen til at være
med til de forskellige ting som skal gøres inden sæsonen. For at der ikke skal være
nogen undskyldning med at man ikke havde tid til at komme på skydebanen i denne
sæson, står alle datoerne her. Så husk at kryds dem af med det samme.

Søndag den 22. marts kl. 10.00:

Oprydning og klargøring af banen.

Torsdag den 2. april kl. 18.00:

Skydning

Torsdag den 16. april kl. 18.00:

Skydning

Torsdag den 30. april kl. 18.00:

Skydning

Torsdag den 14. maj kl. 18.00:

Skydning

Torsdag den 28. maj kl. 18.00:

Skydning

Torsdag den 11. juni kl. 18.00

Skydning

Lørdag den 13. juni fra kl. 09.30:

Trekantskydning

Torsdag den 25. juni kl. 18.00:

Skydning

Torsdag den 6. august kl. 18.00:

Skydning

Lørdag den 8. august

Præmieskydning for klubbens medlemmer

Søndag den 30. august kl. 10.00: Oprydning og lukning af banen for denne
sæson

fortsættes

Vildsvin
Vildsvin i en størrelse som
vi ikke ser normalt i Polen
og Ungarn, men i Tyrkiet
findes disse store grise på
enkelte meget øde revirer.
Det kunne være sjovt at få
sådan en på tasken!
Var det noget for
“Svinebanden”!!

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

Fortsat
Divisionsskydning
Som mange nok allerede nu har lagt mærke til, så starter vi noget før med at skyde i år.
Dette sker for ikke at ramme ind i DGI ugen omkring turnerings-skydning. Så husk at
checke www.turneringsskydning.dk for hvilken dato, dit hold skal begynde at skyde.
Mens I er derinde for at se det, så husk at læse de nye regler bl.a. §3 og § 5.
Afslutning for Holbæk Gammel Amt bliver afholdt i Højby d. 28. juni, så sæt dagen af.
De plejer at ha’ nogle gode bøffer derop.
Trekantskydning
”We are the champions”, kan vi
synge uden problemer indtil lørdag
den 13. juni, hvor vi er vært for
denne skydning mellem Asnæs/
Grevinge, Hørve samt Tuse Næs.
Indtil nu har vi vundet den 16 gange
siden starten i 1982. Når denne lille
hyggelig skydning har 30 års
jubilæum, kan vi nå at vinde den 20.
gang. Så kom ud af busken, træn dig
op til denne skydning, ALLE kan
(skal) være med denne dag, Støv
geværet af, og kom ud og hjælp os
med at beholde pokalen.
Der skydes fra kl. 09.30 til kl. 12.30
– Husk det!
Mon ikke at der bliver mulighed for en bøf samt nogen timers hygge bagefter!
Præmieskydning
Lørdag den 8. august skyder vi vores årlige præmieskydning. Her bliver man inddelt i
forskellige rækker, så det passer med hvor god en skytte man er. Kan godt prale med at
vi plejer at ha’ RIGTIGE gode præmier. Der kan skydes fra kl. 09.00, og HUSK
hovedkortet SKAL være skudt inden kl. 12.00 ellers kan vi ikke nå at stille banen om til
de sjove skydninger om eftermiddagen.
Tårn, and, kanin, Monte-carlo, makkerskydning er nogen af de skydninger vi har om
eftermiddagen.
Andre spændende ting
Ungdommen: hvor er den på Næsset?
Kunne ungdommen falde for denne sport?
Kender du nogen unge, der vil prøve skydning?
Disse spørgsmål vil vi prøve at finde svarene på i denne sæson. Kan du svarene, vil vi
gerne høre fra dig.

Til sidst har jeg kun at sige: VI SES PÅ SKYDEBANEN!

Jagt- vildt- og naturpleje

Tuse Næs Jagtforenings udvalgsmedlemmer
Udvalg

Tlf.

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

Mobil

e-mail

59 46 59 40 61 66 59 40 janedam@janedam.dk
59 46 18 98
59 46 26 11 20 49 79 24 marie@glenstrup.dk
23 23 99 18
59 46 81 01
59 27 35 38

Flugtskydningsudvalg:
Karsten Lynge
42 42 57 00 email@falkonet.dk
Jan Kruse
59 46 10 03
famillien.kruse@privat.dk
Mikael Kolind
59 46 59 56 20 11 44 66 mk-outdoor@sport.dk
John Petersen
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
Ole Bentø

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 16 18 34 wensien@mail.dk
51 58 77 24

Regulering af skadevoldende vildt
Egon Jensen
59 46 16 65 21 68 79 66 minna-egonjensen@mail.dk
Formand (krager, skader og råger)
Niels Frederiksen
59 46 15 47
grethe.f@mail.tele.dk
Krager, skader og råger
Morten Glenstrup
59 46 17 82 40 31 24 22 morten@glenstrup.dk
Carsten Nielsen
59 46 17 42 40 41 03 85 c.nielsen@123mail.dk
Bo Wensien
59 46 12 51
lendfeldt@mail.dk
Foreningens fælder
Rævejagt og grave

Bladudvalg:
Johnny Gotfredsen
Jane Dam

59 43 72 64
59 46 59 40

23 48 13 41 jeg@vw.dk
61 66 59 40 janedam@janedam.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

