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Formandens side
Vi har fået lejeaftalen for vores areal på Udby Kirkevej for en ny årrække med Holbæk
kommune. Vi opgiver ikke dette areal før vores nye areal på Staslundevej 49 er helt
færdig.
Skydebanen på Udby Vigen har også i 2012 kørt fortræffelig. Der kommer stadig flere
skytter og endnu mere glædeligt, der er flere nye ungdomsskytter.

Vi har sammen med de andre lodsejere omkring vores skydebane på Udby Vigen
indsendt hørringssvar til kommunen. Vi håber de tager vores indsigelser alvorligt.
Vi er ved at flytte vores hjemmeside over på Jægerforbundets server, så vi beder om
lidt tålmodighed med opdateringerne. Det skal nok komme.
Vildtbestanden for den kommende jagtsæson ser fornuftig ud. Vi har haft et
fortræffeligt forår og en god sommer, så vildtet har klaret sig glimrende. Vi glæder os
meget til at komme ud i naturen og høste af det overskud, der findes her. Det er jo
heldigvis ikke udbyttet der er afgørende for, om en jagtdag har været vellykket eller ej.
Samværet med gode jagtkammerater, motion, oplevelser, dygtigt hundearbejde, og alt
det andet der følger med på en dejlig jagtdag, tæller heldigvis meget mere end en stor
vildtparade.
Vores medlemstal:
01.01.2010 185 medlemmer
01.01.2011 189 medlemmer
01.01.2012 185 medlemmer
01.10.2012 199 medlemmer
Bestyrelsens målsætning på 200 medlemmer pr. 31.12.2012 opfyldes måske.
Bestyrelsen har i løbet af året haft 5 bestyrelsesmøder, hvor foreningens drift er
diskuteret og behandlet. Vi har i 2012 afholdt udvalgsmedlemsmøde, så udvalgene
kunne komme med melding til bestyrelsen om deres aktiviteter, planer og ønsker i
fremtiden.
Til slut et knæk og bræk til alle vore medlemmer i den kommende jagtsæson. Der er
selvfølgelig også en hilsen til alle vore sponsorer med en meget stor tak for deres
værdifulde indsats i året der er gået. Vi håber meget at de stadig vil hjælpe vores lille
forening, når vi har brug for det.
Johnny

Generalforsamling år 2013
Tirsdag den 22. januar 2013 kl. 19:00 på Hørby Færgekro
Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Valg af stemmetæller
3) Formandens beretning – udvalgsberetninger
4) Kassereren gennemgår regnskabet
5) Fastsættelse af kontingent
6) Valg til bestyrelsen. På valg er: Johnny Gotfredsen, Klaus Olesen og Poul Arne
Nielsen
7) Valg af suppleanter: På valg er Anders Pedersen
8) Valg af revisor: På valg er Arne Hyldegaard
9) Valg til hundeudvalget
10) Valg til flugtskydningsudvalget
11) Valg til skadevoldende vildtudvalg
12) Valg til riffeludvalg
13) Valg til bladudvalget
14) Indkomne forslag – skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før genealforsamlingen.
15) Eventuelt
Efter generalforsamlingen vil vi prøve at finde en foredragsholder der kan fortælle om
et jagtligt emne. Er der nogen der har en historie om en jagttur, som også har andres
interresse!!.

Tuse‐Næs Jagtforening
JAGTTEGNS KURSUS
Både for piger og drenge; mænd og kvinder (min. 16 år)

Starter i januar 2013
Målsætningen for kurset er at få indlært det pensum og den praktik, der kræves for at
kunne bestå en jagtprøve. Endvidere gives teoretiske og praktiske lektioner vedrørende
våbenkursus, som er en forudsætning for at kunne gå op til en jagtprøve.
Det er en forudsætning for at kunne gå til jagtprøve, at man har deltaget i undervisningen
fra start og møder frem hver gang. Materialeudgift på ca. 450 kr. og prøvegebyr på ca.
300 kr. må påregnes.
10 torsdage i tidsrummet kl. 19.00 – 21.30 med teori
2013: 10/1, 17/1, 24/1, 31/1, 7/2, (÷ uge 7 vinterferie!), 21/2, 28/2, 7/3, 14/3 og 21/3
3-4 lørdage i tidsrummet kl. 10.00-13.00 med praksis (skydning/
afstandsbedømmelse)
2013: 3/3, 10/3, 17/3 og 24/3 Ca. 60 kr. pr. gang
Desuden vil der være jagtrelevante besøg i jagt butik i februar/marts måned.
Der er også en frivillig jagtprøve i marts. Den koster kr. 100,-.
Undervisere: Torben Krogh og Flemming Thorup
Godkendt af Naturstyrelsen, jagttegnsadministrationen; e-mail jagttegn@nst.dk ,eller tlf.:
72 54 24 24 hverdage 09:00 – 12:00
Pris: kr. 1.500,Antal: max. 20 deltagere. ”Først til mølle”-princippet!
Til undervisningen skal bruges bogen ”Vildt & jagt i Danmark”. Den kan bestilles på
www.vildt-jagt.dk og koster kr. 430,-. Du skal selv sørge for at få den hjem. Lidt om
bogen: ”Lærebog, der blandt andet omfatter det stof, der skal mestres for at bestå jagtprøven. Bogen er udformet så brugervenligt, som det har været muligt. Systemet, ringbind
og løsblade, tillader udskiftning i de enkelte afsnit, efterhånden som de ændres på grund
af lovændringer eller ændringer i de bekendtgørelser, der er udstedt i medfør af Lov om
jagt og vildtforvaltning. Med bogen følger jagttræningsprogram til jægere på Cd-rom +
DVD om riffeljagt + DVD om haglbøssen. Cd-rom’en indeholder næsten alle spørgsmål fra
opgavehæftet. Man kan i programmet teste sin viden og forsøge sig med jagtprøver.
Programmet retter automatisk svarene. Vildtet bliver vist med foto. Der er endvidere en
filmfrekvens med omtale af ca. halvdelen af fuglene samt 8 af pattedyrene.”
Tilmelding til Jane Dam på e-mail janedam@janedam.dk.

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

www.lystfiskeren.com

Redaktørens side
Keld Larsen som har
gået på jagt og altid
har været en fortaler
for jagt, især på
Næsset, er som i
tidligere blad er
hædret med et
medlemskab på 50 år
i Tuse Næs
Jagtforening er
udnævnt til
æresmedlem af vores
forening, vi siger tillykke til Keld.

Bjarne Christensen har
nu fået sit 50 års
jubilæums diplom og
sin nål. Datoer hos
Jægerforbundet var
ikke opdateret korrekt,
så derfor siger vi nu
tillykke med de 50 års
medlemsskab i vores
jagtforening.

Ørnepåtegning
Klaus Olesen har fået jagtfalk og ørn, som han forventer at træne til forskellige
jagtrelaterede opgaver. Tuse Næs Jagtforening er nu godkendt til at udstede
våbenpåtegning og derfor mener jeg også at vi måske har lov til at lave en
ørnepåtegning!!. Klaus fik overragt sin ørnepåtegning på vores første arbejdsdag på
Staslundevej. Når hundebanen engang er færdig herude, kan Klaus jo give en opvisning
med sine fugle.

Tuse‐Næs Jagtforening
JAGTTEGNS KURSUS
De elever som fuldførte vores sidste kursus må have hørt godt efter de to kompetente
undervisere, alle har nemlig bestået jagtprøven her hen over sommeren. Tillykke til
dem og som det kan læses andets sted i dette blad vil vi også i den kommende vinter
have et jagttegnskursus, så kender I nogen, kan de bare tilmelde sig vores kursus.

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

Nyt fra hundeudvalget
Som skrevet i sidste blad, startede hundetræningen lidt trægt op i år.
I foråret havde vi kun et hvalpehold med 6 hvalpe, som Hans Jørgen tog sig kærligt af.
Her er holdet på bytur i Holbæk den 7. april:

I april kom der lidt mere gang i det hele. Vi startede endnu et hvalpehold, et
familiehundelydighedshold og et jagthundehold, hvor der var god tilslutning.
Her er resultatet fra hvalpeprøven den 24. juni, hvor Charlotte Lindersson var dommer:
Lene Seersholm med VICTOR65 point
Kenneth Ejersbo med ADELE65 point
Annika Larsen med ALFRED58 point
Jette Palkinn med NANO57 point
Claus Pörösei med ALMA53 point
Peter Wiberg med SIMBA47 point
Her er et billede fra hvalpeholdet, hvor de var på bytur den 2. juni:

Fortsættes…

Nyt fra hundeudvalget - fortsat
I juni havde vi så stor efterspørgsel på et hvalpehold at vi startede et hold op lige før
sommerferien, med 10 hvalpe på holdet. Charlotte fik æren af dette sommerhold.
Her er resultatet fra hvalpeprøven den 20. august, hvor Marie Linjordet Glenstrup var dommer:
Hans Jørgen Larsen med SCOTT69 point
Susanne Hartung med SALLY61 point
Christian Barner Kleis med HANNIBAL59 point
Lars Holmegaard med ARTHUR59 point
Claus Villadsen med SEIR55 point
Kristina Arendt med CHANEL47 point
Sofie Goth med MILLE39 point

Og et billede fra hvalpeholdets bytur den 11. august

I august har vi startet endnu et hvalpehold, et familiehundelydighedshold samt et
jagthundelydigheds-hold. De afsluttes sidst i august.
I oktober har vi planer om at starte endnu et hvalpehold samt et familiehundelydighedshold.
Jeg har meddelt hundeudvalgets øvrige medlemmer samt foreningens bestyrelse at jeg ikke
genopstiller til hundeudvalget eller til bladudvalget til generalforsamlingen i januar 2013.
Jeg har valgt at prioritere min tid anderledes af hensyn til min familie og vælger derfor at
stoppe mit engagement i Tuse Næs Jagtforening efter 10 års godt samarbejde.
Jeg vil gerne takke hundeudvalgets medlemmer samt de øvrige udvalgsmedlemmer for godt
samarbejde gennem alle årene.
På hundeudvalgets vegne
Jane Dam

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

Udvalgsmedlemsmøde 2012
På udvalgsmedlemsmødet tirsdag den 27. marts var alle udvalg repræsenteret med
mange medlemmer og følgende blev diskuteret:
Flugtskydningsudvalg:
Der er 5 hold tilmeldt i turneringsskydningen. For få skydedage på Udby Vigen. God
plads til gæster på banen. Virksomheden El-Team lejer banen en lørdag. Skydevognen
markedsføres jævnligt. 11 skytter mødte frem til arbejdsdagen for klargøring af banen.
Vejen skal
vedligeholdes i år.
Hundeudvalg:
Sidste år var holdene godt besøgt. I år har der foreløbig kun været et hvalpehold; to
andre hold aflyst grundet manglende hunde. Episode fra hundetræning i anden
forening forelagt.
Skadevoldende vildt udvalget:
Den nye aftale om vores klubhus er på plads med kommunen. Alle reguleringsområder
på plads igen. Alle reguleringsdatoerne ligger på kommunens hjemmeside. Evt.
regulering af måger; Egon undersøger muligheder. Ingen regulering af ræve på
Fælleden.
Riffeludvalget:
5 instruktører. 5 skydninger. Præmieskydningen bliver lørdag den 4. august. Lejepriser
på Tuse Bjerg er steget. Undersøger muligheder for at besøge elektronisk bane.
Mulighed for at skyde til løbende vildt.
Bladudvalget:
Nyt blad færdigt. Efterlyser indlæg. Husk at aflevere til tiden!
Mødet sluttede med spisning af dejligt smørebrød og social hygge: Et rigtig godt møde,
som vi også vil lave til næste år. Det er godt for udvalgsmedlemmerne at få snakket
med de andre udvalg, og samtidig får bestyrelsen nogle gode input at arbejde videre

Riffelskydning på Tuse Bjerg
Riffelskydningsdagene som arrangeres af
riffeludvalget har i år desværre ikke været
besøgt af mange. I ville gøre jer selv en
tjeneste hvis I kom lidt mere på skydebanen,
ikke bare for at få indskudt riffel, men i
særdeleshed for at få trænet i skydning med
riffel.

Plej levende hegn for vildtet
Mange levende hegn plejes desværre ikke, bl.a. fordi det kræver både tid og ressourcer af
lodsejerne.
Det er en skam, for et plejet hegn bidrager positivt til vildt, natur, miljø og produktion af
landbrugsafgrøder.
Som jæger og jagtlejer har man interesse i, at de levende hegn plejes, så primært vildtet
tilgodeses, og den pleje kan ske med motorsav og eventuelt med efterfølgende flisning, så
biomassen udnyttes optimalt.
Pleje af levende hegn for vildtet handler om, at det levende hegn skal være tæt i bunden.
Derfor skal man sørge for, at buskene får lys og luft til at udvikle sig tæt og skaber en
”fodpose”, som sikrer dækning i bunden af hegnet.
Dertil kommer, at det er hensigtsmæssigt, hvis der etableres helt åbne pletter i hegnet med
græsbevoksning eller anden vegetation. De giver nemlig gode redemuligheder for jordrugende
fugle som f.eks. agerhøns og levesteder for smådyr, insekter, edderkopper, mv.
Fjern ammetræerne
Udtynding af de unge levende hegn skal ske, så snart ammetræerne – som f.eks. rødel og
lærk, der alene er plantet for at skabe et godt vækstklima for de vedblivende træer og buske i
hegnet – begynder at forhindre buske og bestandstræers udvikling ved at overskygge eller
piske dem.
Da det er hensigtsmæssigt, at bevare ammetræernes beskyttende virkning længst muligt, kan
man indledningsvis stamme dem kraftigt op. På den måde kan udtyndingen af ammetræer
udskydes i to-tre år. Dette er dog en mere ressourcekrævende løsning end blot at fjerne dem,
når de begynder at genere.
Nedskær buskene
Buskene i hegnet skal som udgangspunkt skæres
ned med 5-10 års mellemrum, så der efterlades
en stub på ca. 10-30 cm, så busken kan skyde
igen. De fleste buske bliver meget tættere i
bunden, hvis de skæres ned. Herved sikres
hegnets struktur med en tæt fodpose i bunden.
Derfor skal buskene i et levende hegn kunne tåle
nedskæring. Det gælder for eksempel brombær,
hindbær, tjørn, slåen, benved, almindelig hæg,
hyld, kræge, viretorn og alle hjemmehørende pil
og roser (en undtagelse fra denne regel er
sargentæble). Af hensyn til vildtet skal stikkende
buske prioriteres og gerne gives plads til at brede
sig ved rodskud.
Buskarter som rynket rose (rosa rugosa),
glansbladet hæg og andre dominerende arter bør
fjernes, da de er invasive arter, der risikerer at
Ammetræerne – i dette tilfælde rødel – skal
dominere hele hegnet.
fjernes, når de begynder at genere buskene
og bestandstræerne. Buske og bestandstræer
får nu mulighed for at udvikle sig optimalt,
fordi de får plads. Inden for få år vil det være
nødvendigt at tynde i bestandstræerne og
skære buskene ned.

Tynd bestandstræerne kraftigt
For at sikre en langsigtet struktur og stabilitet i det levende hegn skal der forholdsvist tidligt
udvælges bestandstræer. Det vil sige træer der sikres en vedblivende plads i hegnet. Eg er
særligt velegnet til dette formål, men også lind, birk, skovfyr, ask, kirsebær og i særdeleshed
vildæble/vildpære er gode bestandstræer.
Årsagen til, at de skal udvælges tidligt, er, at de skal gives mulighed for at udvikle sig solitært.
Det vil sige, at de får mulighed for at bevare grene langt ned ad stammen. Det vil på længere
sigt sikre, at der i det åbne land findes træer med store, grove grene langt op ad stammen,
hvilket giver stor landskabelig værdi.
Desuden medvirker disse også til, at en række smådyr får gode livsbetingelser – i lighed med
de jagtbare vildtarter, som æder dem. Derfor bør man allerede, når hegnet er 10-15 år
gammelt, udvælge træer til dette formål og fælde de træer, som står tættest på, og som på
længere sigt vil forhindre, at de ellers solitære træer ikke kan bevare deres grene. Eventuelle
nabotræer, der hæmmer de udvalgtes vækst, bør fældes.
Generelt bør man tynde meget kraftigt i bestandstræerne – fjerne op til 75 % - så buskene i
bunden får lys og luft til at udvikle sig til en tæt fodpose. Et langsigtet mål alene sat i forhold til
hensyn til markvildt kunne være ét bestandstræ pr. 50-100 meter levende hegn.
Udtyndingen skal helst ske fra toppen ved at fælde de høje træer først. Derved undgår man, at
hegnet bliver for højt. De jordrugende fugle fravælger hegn med mange høje træer, hvis de har
bedre alternativer. De høje træer er nemlig udkigsposter for især krager, men også rovfugle.
I hovedparten af alle vores hegn er der for mange bestandstræer efter en årrække.
Stævning gavner markvildtet
Mange steder vil en stævning (nedskæring, så træstødet stadig sætter skud) af de levende
hegn forbedre livsbetingelserne for en række vildtarter. Dette kunne ske ved, at hele hegnet
stævnes hvert 10.-15. år. Stævning øger i øvrigt i særlig grad hegnets evne til at opfange
næringsstoffer fra landbrugsproduktionen til gavn for miljøet.

For at bevare god dækning i bunden
af hegnet, skal buskene skæres
ned, så der stadig fremstår en stub
på 10-30 cm, så buskene kan skyde
igen og danne en endnu tættere
fodpose.

Her skal mindst halvdelen af
bestandstræerne fjernes, hvis hegnets
struktur skal bevares.

Sidste nyt fra flugskydningsudvalget
Der har været 4 hold på banen i Udby Vigen gennem hele sæsonen. Der er en del skytter, som
ikke har skudt på hold. Disse har kikket forbi skydebanen i sæsonen, og det er rigtigt godt at se
nogle som gerne vil blive bedre med deres våben. Husk at der også er plads til alle jer andre,
som ikke får trænet med haglgeværet ind i mellem.
Vi skyder hver 14 dag fra ca. 1. april til 15. juli. Datoer på skydningerne kender vi først i næste
udgave af dette blad i februar 2013.
De 4 hold klarede sig således gennem sæsonen:
1. holdet (som skyder i 2 division) forblev i denne division.
Godt klaret af de lidt ældre…
(Ivan Nielsen, Michael Olsen, Arne Hyldegaard, Carsten
Larsen, Ivar Petersen)
2. holdet (som skyder i 4 division) forblev også i denne
division.
(Sømanden, Jan Kruse, Rico Zarp, Jan Badebold, Erik
Hansen, John Silver)
3. holdet (som skyder i 5 division) magtede ikke at klare de hårde ods, og måtte derfor rykke
ned til 6 division, i næste sæson. De tabte vist nok til et pige hold
(Henrik Olsen, Gammel Nok, Kalle Lynge, Svend Nielsen, Martin Pedersen og Jesper
brugsmand.)
4. holdet (som skyder i 6 division) blev i denne division, skal nu skyde/kæmpe mod 3. holdet,
som rykkede ned fra 5 division til 6 division. Træning får de brug for, der er pigehold i denne
division.
(Gamle Simonsen, Dan Larsen, Lars Guldager, Patrick Janholm, Simon Larsen, Olsen-drengene)
Vi havde den sidste dag i turneringskydningen, besluttet i udvalget, at vi ville grille bøffer og
lave lidt grønt salat og kold kartoffelsalat (fra kusine Lone). Jesper brugsmand sponserede lidt
at drikke og Aksel Bek var som altid vores gode trofaste grill-mester.
Vi vil gerne sige mange tak til alle jer der kom og sørgede for at dette blev en rigtigt god dag. Vi
blev faktisk overrumplet af alle dem som kom, og måtte sende vores søde rare brugsmand efter
flere forsyninger. Tusinde tak til dem som hjalp os og støttede op omkring denne gode dag.
Så nåede vi til vores årlige præmie skydning den 2. juni. Vejret var lidt blandet med regn og sol.
Der kom desværre alt for få skytter denne dag, selvom vi nu har prøvet at lave dagen om fra
august til juni. Så til alle der gerne vil prøve lidt af hver skydning i det sjove moment , såsom
kanin, duer, tårn-duer og ande skydning som foregår i en skydepram: kom nu ud til vores årlige
præmie skydning, som er flot sponseret af Lystfiskeren i Holbæk, Sportigan Holbæk, Stark
Holbæk, og Brugsen i Udby (andre sponsere er også meget velkomne).
Resultatet for præmieskydningen er som følger:
Mester Rækken
1. Henrik Hyldegaard
2. Arne Hyldegaard
3. Michael Olsen

39/42
39/44
37/43

A-Rækken
1. Martin Pedersen
2. Dan Larsen
3. Christian Olsen

37/44
36/46
34/43

Forttsættes

Flugtskydning fortsat

B-Rækken
1. Simon Larsen
2. Patrick Janholm
3. Lars Sørensen

35/44
33/42
20/50

Veteran Rækken
1. Svend Nielsen
2. Jørn lynge

34/44
32/45

Dame Rækken
1. Lone Uldahl
2. Søs Granzow
3. Birgitte Kruse

28/45
27/48
26/52

Resultater for alle de andre og de sjove skydninger ligger hos udvalget, hvis nogle skulle have
lyst til at se dem.
Som sidste aktivitet i denne sæson på skydebanen havde vi lokale elektrikere fra El-Team i
Holbæk.
17 Personer var mødt op til en hyggelig dag på skydebanen med vores 3 instruktører. Der blev
skudt lerduer og grinet hele dagen, kun afbrudt af sodavands- og pølse pauser.
Dette er noget som vi gerne ser fremover, da det er hyggelige folk fra El-team, og måske kan vi
få dem der bliver ”bidt” af sporten herud og skyde lidt mere fast til træning.
Det sidste vi skal i år er, at gøre kastemaskiner rene og vinterklar, samt at få generatoren op til
vores faste vintersted.
Den Mobile Skydevogn har været udlejet en del gange i år. Den har både været udlejet til vores
egne foreningsmedlemmer, men også til flere private folk udenfor foreningen, som har villet
hygge med at skyde lerduer fra vognen, hos dem selv eller i deres jagtkonsortier.
Dragsholm Slot har været en stor spiller i udlejning af vognen og har samtidig trukket på vores
faste instruktører i foreningen, som er blevet lejet ud til arrangementer på slottet. Dette håber
vi kan forsætte til næste år, da det både giver indtjening på vognen, og så er det sjovt og godt
for vores instruktører at holde sig opdateret blandt folk som ikke har jagttegn og ikke er vant til
at skyde.
Lejebetingelser for vognen og vores faste instruktører findes på vores hjemmeside
www.tusenaesjagtforening.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

2 runde fødselsdage på Næsset
2 af Næssets brave jægere er fyldt 60 år siden
sidste blad. Carsten holdt sin reception i Hørby
forsamlingshus og Sten sin også i Hørby
forsamlignshus, heldigvis ikke samme dag. Tuse
Næs Jagtforening siger begge tillykke med de 60,
og håber de vil få mange gode jagtår i fremtiden.

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

Reparation af vejen Staslundevej. Der blev kørt 77 tons knust beton ud på vejen,
den trængte også, havde ikke været repareret i flere år, men nu fik
flugtskydningsudvalget taget sig sammen.

Erik kom med maskiner
“Sømanden, Jan , Ivan
og John hjalp til.
Sandgaard kom dagen
efter med vejtromle, så
resultatet blev perfekt

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

Arbejdsdag på Staslundevej
Lørdag den 15. Sepætemner mødtes 17 personer på Staslundevej kl. 8.00 til morgenmad. Opgaven for
dagen var, at beplantningen på grunden skulle fjernes, da den var total overgroet med træer, buske og
ukrudt.

Og her efter nogle timer:

Det var rigtig dejligt at se så mange fremmødte og alle gik til den med krum hals
Tom havde medbragt sin store rendegraver til at fjerne alle de afsavede grene og træer.
Og vi må sige, at den var virkelig guld værd. Vi lagde det i bunker til ham og vupti- så var bunken væk!

Fortsættes…

Arbejdsdag på Staslundevej

fortsat

Poul Arne havde sørget for at sømanden havde en ”staldkat”, som han kunne køre og fjerne grene med.

4 mand med motorsave (Klaus, Martin, Carsten og John) gik til den og skar det ene store træ efter det
andet ned.

Lene gik til den med krat-rydderen og der stod ikke meget ukrudt tilbage, når hun havde været forbi.

Fortsættes…

Arbejdsdag på Staslundevej

fortsat

Pernille, Thomas, Tore, Aksel og jeg selv slæbte grene og lavede brændestabler.

Her indtages formiddagskaffen:

Og her eftermiddagskaffen:

Fortsættes…

Arbejdsdag på Staslundevej

fortsat

Pludselig var der masser af luft mellem træerne:

Enkelte store træer har fået lov at blive stående:

Alle knoklede og sidst på eftermiddagen var alle trætte og gik hvert til sit. Mon ikke alle faldt om på
sofaen den aften???
Jane Dam

RÆVEJAGT 2012/13
Der vil blive afholdt 3 rævejagter denne sæson og for at kunne få det til at gå
op i en højere enhed er der tilmelding til Carsten Nielsen på 40410385 senest
fredagen før hver jagt nødvendig. Der skal deles i hold og hundene skal
fremskaffes.

Vi mødes ved klubhuset kl.9.00

Datoerne er som følge:
Søndag d.18/11-12
Søndag d.9/12-12
Søndag d.20/1-13
Carsten Nielsen.

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

Billeder fra præmieskydning og sommerfest

Sommerfesten 2012
Siden 2011 har vi i foreningen besluttet at rykke præmieskydning og sommerfest frem
til juni måned. Der var for mange der var på ferie eller skulle høste i august.
I år måtte vi helt frem til 2. juni
grundet andre arrangementer på
Næsset. Da Jane havde meldt ud, at
hun sammen med hundeudvalget ikke
ønskede at stå alene med afvikling af
festen, hvilket er fuldt forståeligt, måtte
vi finde nogle flere foreningsmedlemmer, der ville give en hånd med, og på
et forberedende møde tirsdagen før
festen, fik vi da også fordelt opgaverne.
I år var det en fornøjelse at være med
til at arrangere festen, da meget tid
som tidligere år ikke skulle bruges til oprydning og rengøring inden vi overhovedet
kunne begynde at stille op. Henrik
havde sørget for, at alt var rent og
pænt, så vi kunne fredag aften lukke
terrassen, hvilket Poul Arne og Claus
var rigtig gode til, Claus hentede
ekstra plader, så der ikke blev træk
om fødderne. Det må de gerne prøve
igen næste år.
Kim Carlsen sørgede for borde og
stole, så der var klar til Lenes
borddækning næste dag.
Desværre bød vejrudsigten efter en

rigtig god periode med masser af varme og
solskin på et omslag i vejret netop denne
lørdag, så vi måtte have ekstra gardering
omkring grillen, men Johnny havde
heldigvis en rigtig god pavillon, der kunne
modstå en del regn og blæst.

Fortsættes

Fortsat
Jeg havde som sædvanligt påtaget mig at sørge for at grille kødet og pølserne, men det
gik ikke helt som planlagt. Oksefileterne skulle have været grillet hele, men ved
udpakningen viste det sig, at der
ikke var fileter, men derimod
lårtunger vi havde fået, og de
egner sig bestemt ikke til dette
formål. Gode råd var dyre – grillen
var varm og tiden efterhånden
knap, men heldigvis lykkedes det
os at få kontakt med Jan Kundby,
som lovede at komme med en
kasse fileter i stedet. Nu var der
bare ikke tid til at lave dem
helstegt, men som bøffer i steder,
hvilket heller ikke er så ringe
endda.
Maden nåde at blive klar til tiden, Birgit og Pernille havde lavet salatbord, og en noget
ramponeret ølvogn kørt i stilling inden gæsterne kom. Under transporten fra
skydebanen var en sidelem
sprunget op, og denne kunne
således ikke rigtig komme forbi et
træ på vejen. Den er dog brugbar,
men den kører efterhånden på lånt
tid.
I løbet af lørdagen slap vi med nogle byger, men ud på aftenen blev
det et temmelig heftigt uvejr med
megen regn og blæst, så der var
ikke rigtig basis for udendørs
aktivitet eller hyggesnak på en
bænk.
Efter det amerikanske lotteri tyndede det ud i
deltagerantallet, og en del valgte at trække ind i selve
klubhuset, hvor der blev tændt for varmen.
Selve oprydningen om søndagen kan jeg af gode grunde ikke
fortælle ret meget om. Min aftale med Johnny om at gå i
gang ved 10 – tiden holdt ikke helt. Det tog længere tid at
sove end beregnet, eller det var måske fordi filuren smagte
lidt for meget af saftevand, men da jeg dukkede op ud på
eftermiddagen var alt på plads og i orden – Tak for det.
Aksel
Lars fik en ekstra præmie!!

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.

Jægernes Familiedag på Andelslandsbyen

Medlemmer fra skadevoldende vildt
udvalget havde stand på jægernes
Familiedag på Andelslandsbyen, hvor der
blev fortalt om reguleringsjagt i bred
forstand. 2 dage i høj solskin, det var
varmt, men det gik med lidt ekstra vand.
Der blev vist fælder og fortalt om
reguleringsjagt.

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/
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:
Marlene Nielsen,
Mathias Bjørn Jensen,
Marcin Juralowicz, Bjarme Madsen,
Tine Søder, Mike Wessberg,
Christian Holst, Patrick Janholm,
Henning Hansen

Æresmedlemer i Tuse Næs
Jagtforening:
Egon Henriksen
Keld Larsen

Jubilarer i 2012
60
25
25
50

år:
år:
år:
år:

Keld Larsen
Palle Larsen
Henrik Madsen
Bjarne Christensen

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

Jagttur til Sverige i januar 2012
Vækkeurets lidt skingre tone lyder. Jeg vender mig om, men kommer i tanke om, at det
er en dårlig dag at falde i søvn i igen. Jeg skal til Sverige sammen med Ole brolægger.
Vandet sættes over til kaffen, som skal med på termoen. Jeg smører brød og tjekker
huskelisten. Dagen før har vi i Ole`s kassevogn, hentet 600 kg majs og 600 kg
gulerødder hos Ole Nielsen på Tuborgvej i Fårevejle og været på internettet og meldt
vores ankomst til de svenske
myndigheder.
Kufferten er pakket og riflen klar og kl. 08.00 starter vi mod broen. Vi har 475 km foran
os. Selen i bilen er stadig ikke i orden, men med lidt snilde, kan det godt gå. Det er
koldt, men vejen er tør, så det er en god køretur med kaffen, snitterne og smøgerne.
Sprut er selvfølgelig bandlyst, da der er nultolerence i Sverige.
Vi kører ad 23 forbi Lund. Det er sjovt at betragte det svenske landskab. Træerne, der
går fra løv til fyr og gran. En pudsighed er det at se fyrretræerne i Sydsverige. Der er
ikke tvivl om, at mange ejendomme er handlet, for fyrren i syd har været taget ned og
nyt plantet. Når man når til mellemsverige, bliver det mere blandet. Der er der stadig
kraftig fyrreskov med statelige fyrretræer, og her går naturen over til græs og enkelte
korn- og majsmarker. Når vi når Væksjö, er der 160 km til Eva og Jørgen på Tunhult
Vanstad 641, 20 km øst for Vimmerby.
Ca. kl. 13.30 når vi frem til
ejendommen og bliver modtaget af
Eva og Jørgen samt borderterrierne
Tilde og Bob. Vi slæber kufferterne
på første sal, hvor Ole og jeg
installeres igen, igen. Rødvinen, O.P.
Andersson en enkelt bliver også sat
på plads. Vi mødes i stuen til en snak
om, hvordan turen er gået og nok så
vigtigt, hvor mange og hvilke dyr
Jørgen har observeret. Vi har den
18. januar. Det er koldt, men der er
ingen sne, så jagtmæssigt er det bestemt ikke optimalt, da vi skal bruge
sneen som baggrund. Jørgen har etableret 6 forskellige foderpladser, hvor der fodres
med hø, majs og gulerødder en gang hver dag, ind imellem får vildtet også lidt
kraftfoder. Der bruges ca. 8 tons hver vinter. Jørgen fortæller, at foderet for det meste
forsvinder hver nat. Fra huset kan man, siddende på første sal i en afstand af ca. 400
m, se foderpladsen ved Arne`s tårn. Herfra har vi set elg, vildsvin, ræv, dådyr, rådyr,
harer samt grævling, men det mest spændende har været, at vi i 5 år har kunnet
betragte 2 flotte dåhjorte, fuldskufler, men hvor store de er, det er umuligt at gætte
på.
Fortsættes

Fortsat

Januarsolen går ned ca. kl. 16.00. Ca. kl. 15.00 indtager Ole og jeg vores tårne, hvor
mit tårn er totalt lukket, alene med 2 skydeskår. Det er skønt, når det blæser. Ole`s er
åbent bagtil. Jeg åbner øldåsen og hælder kaffe op. Man skal jo nødigt larme senere.
Der går en times tid, så kommer to bukke listende og begynder at spise. Altid først
majs. Begge har pæne opsatser i bast. Jeg nyder synet. En halv time efter solnedgang
står bukkene der stadig, men der er yderligere kommet 2 dåer, der har en og to kalve
med. Fra Ole`s tårn lyder et skud. Ingen reaktion fra dyrene foran mig. Jeg spekulerer
på, hvad Ole har skudt. Tidspunktet passer med en hjort. Det kan også være ræv. Jeg
kan høre Jørgen i traktoren køre ud til Ole’s tårn og kort efter køre hjem igen. En time
efter går jeg hjemad, spændt på, hvad der er skudt. I laden er Ole ved at frigøre
skindet på en gris på 54 kg. Det var overraskende, når man tænker på, at grisen er
natdyr. Næste dag til aften, var vi igen på plads i tårnene. Samme ritual med øl og
kaffe og derefter bare sidde og nyde en pragtfuld natur. Jeg opdagede ræven for sent,
så den overlevede endnu en dag. Ca. 200 m front fra tårnet, kunnet jeg høre elgen
raspe en asp stamme. Stammen, ca. 40 cm i diameter og 10 m lang, var væltet i
tidligere storm. Vi havde dagen før stået ved stammen og beundret elgens evne til at
afbarke denne. Sekunder efter, at jeg havde hørt elgen, brød tre dåer ned fra skrænten
i samme retning. Op med kikkerten. Det var dåhjorten, som vi havde set de sidste 5 år.
Kort fortalt gik hjorten ned i knaldet. Jeg har ikke hjorteforstand, men kunne se, det
måtte være en flot hjort. Hjem og hente Jørgen og køretøj og retur. I mellemtiden kom
Ole til og jeg fortalte, at jeg havde skudt en lille spidshjort. Jeg syntes det var sjovt og
det syntes Ole og Jørgen måske også. Vi fik slæbt hjorten ud til bilen og kørt den hjem
til vejning. 96 kg i hel stand og champagne om aftenen. Eva spurgte til champagnen,
da vi ankom. Jeg fortalte, at det var rester fra nytårsaften, som jeg havde taget med,
og som vi skulle nyde, når jeg havde skudt hjorten. Det blev der grinet meget af, men
den der ler sidst ler bedst.
Eva og Jørgen købte ejendommen i 1999, ca. 100 tdr land, med 85 tdr. land skov og 15
tdr. land agerjord og med ca. 1 km til nærmeste nabo. Sælger havde kreaturer på
ejendommen indtil overtagelsen i 1999. En drøm for Jørgen, der gik i opfyldelse.

Opsats dåhjort.
Skudt den 19. januar 2012 på Jørgen og Eva Nielsens ejendom i Sverige
Beliggende Tunhult Vanstad 641, 79894 Vimmerby.
Ejendommen er på ca. 100 tdr. land og ligger 20 km øst for Vimmerby.
Dåhjortens vægt 96 kg.
Skudt af Arne Hyldegaard, Hyldegårdsvej 25, 4300 Holbæk.
Medlemsnr. 7207065037.
Med jagtlig hilsen
Arne Hyldegaard

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

Køb billetter i Dagli Brugsen på Tuse Næs og få en
dejlig aften med god vin og god vildtmad

Jagt fra kunstige skjul
§ 1. Der må ikke drives jagt på pattedyr fra
1) kunstigt skjul, herunder hus, hytte, jordhul, eller
2)platform eller sæde, der er hævet mere end 50 cm over det omgivende terræn.
Stk. 2. Jagt med riflede våben og bue må uanset reglen i stk. 1 drives på klovbærende
vildt og ræv fra platform på en permanent opstillet konstruktion (skydetårn) eller fra
sæde på en ikke permanent opstillet transportabel stige (skydestige), når følgende
betingelser er opfyldt:
1) skydetårnet eller skydestigen skal være anbragt mindst 130 m fra anden ejendom,
medmindre andet skriftligt er aftalt med ejeren af den anden ejendom,
2) skydetårnet skal være anbragt i en skov på mindst 0,5 ha enten i en bevoksning
eller i et indre eller ydre skovbryn således at konstruktionen ikke virker skæmmende i
landskabet,
3) skydetårnet skal være udført af træ eller metal og skydetårnets platform må ikke
være forsynet med overdækning eller med sider, der måler mere end 110 cm i højden
fra platformens vandrette plan,
4) skydetårnets platform må højest være hævet 5 m over jorden og have et gulvareal
på maksimalt 2 m2,
5) skydestigen skal være anbragt i en bevoksning, f.eks. skov, et indre eller ydre
skovbryn, en remise, et læhegn eller lignende bevoksninger, bestående af træer eller
buske af mindst samme højde som stigen, således at skydestigen ikke virker
skæmmende i landskabet, og
6) skydestigen skal være stillet op til et træ eller en busk med sædet placeret højest 5
m over jorden.
§ 2. Jagtvåben må ikke medtages på en platform eller et sæde, hvorfra der ikke må
drives jagt.
Stk. 2. På en platform eller et sæde, der opfylder de betingelser, som er nævnt i § 1,
stk. 2, må der ikke medtages
1) haglgeværer, bortset fra kombinationsvåben, og
2) jagtvåben i tiden mellem solnedgang og 1/2 time før solopgang.
§ 3. Ved jagt fra kunstigt skjul på fugle må gulvet eller ståstedet ikke være hævet mere
end 50 cm over det omgivende terræn.

Sørg nu for at få lavet nogle aftaler med nabo jægerne/ejerne om
opsætning af tårne og stiger, så der ikke skal blive tvister om
opstillingerne.
Som det kan ses på disse 2
billeder er der uhyggelig
meget forskel på om et tårn er
i trykimprineret træ er malet
eller ikke malet. Her i
umbragrøn (er set hos STARK
til en fornuftig pris). Gør både
jer selv og jagtens en tjeneste
og mal jeres tårne og
fodertønder i umbragrøn farve.

Bukkepremieren den 16. maj 2012
Bukkepremieren blev igen en succes den 16. maj 2012.
Der mødte 31 jæger op til foreningens morgenbord der,
som sædvanlig, var sponsoreret af Jesper fra Daglig Brugsen i Udby.
I år var der skudt 5 bukke. For de 2 flotteste bukke blev der, til hver jæger, givet 1 flaske
vin, som også var sponsoreret af Daglig Brugsen.
Vinderne var Michael og Martin. Stort tillykke til dem.
Foreningen og deltagerne vil sige Jesper tak for brød o.s.v. til morgenbordet samt vin
gaverne.
I år prøvede vi, uden succes, at flytte sammenkomsten til
kl. 9:00.

Denne tid ændres tilbage næste år (2013) til kl. 8:00
Egon Jensen
PS:
Michael (Claus) Olsen var i avisen, billedet var fint nok, han så stolt ud, men fornavnet
var desværre forkert, men Michael tager man ikke fejl af på et farvebilled!!!

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

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

Odsherreds Motor Co. A/S

SMC Biler Holbæk A/S

Palle Larsen

Ole Holmegaard -

Tømrerfirmaet Henrik Olsen

Brolægger

Krostuen i Hørve

Alt i tømmerarbejde

- Arne Hyldegaard
Uvildig økonomisk rådgiver

Michael Olsen
Taxafa.

Skærpede regler for luftvåben gør med et slag
hundredtusindvis af våben i danske hjem
ulovlige
800.000 luftgeværer og luftpistoler ligger i dag hjemme i danskernes hjem – købt og
brugt som legetøj for voksne og børn. Men fra 1. juni år vil de fleste af våbene være
ulovlige, når en markant skærpelse af våbenloven træder i kraft.
De nye regler betyder, at alle luftvåben med en kaliber på mindst 5,5 milimeter skal
registreres hos politiet. Og hvis ejeren vil bruge våbnene, skal vedkommende tage
jagttegn, være medlem af en skytteforening eller have en særlig tilladelse.
Hvis hr. og fru Danmark har et 300 kroners luftgevær stående i sommerhuset, bliver de
nødt til at bruge flere tusinde kroner på at få det godkendt sammenslutningen Nordisk
Våbenforum.
Omfattende regler
Skiftende justitsministre har arbejdet med den nye bekendtgørelse, som skal bremse
brugen af kraftige luftvåben. Men reglerne omfatter også mere eller mindre uskadelige
hoppegeværer, og dermed bliver tusindvis af almindelige danskere reelt gjort
kriminelle.
Tre ud af fire luftgeværer
Der er ikke tal for, hvor mange af de 800.000
våben der vil falde ind under de nye regler. Men
forhandlere oplyser, at flertallet af solgte våben har
en kaliber på 5,5 mm eller derover. Det er overkill,
at man går ned og rammer de mindre våben. Der er ikke nogen som har hørt at nogen
er kommet til skade på grund af et luftgevær på 5,5 millimeter.
Forstår frustration
Justitsministeren siger at vi er altså nødt til at trække grænsen et sted. Til gengæld er
der sørget for at give folk en frist på et år til at få lovliggjort deres våben.
Nye regler
Den nye bekendtgørelse betyder at alle luftvåben med en kaliber på 5,5 millimeter
og derover bliver omfattet af våbenloven.
Det betyder, at det kræver tilladelse fra politiet at eje og bruge et luft- og fjedervåben
med en kaliber på 5,5 millimeter og derover.
Er man indehaver af et jagttegn eller medlem af en skytteforening, er det ikke
nødvendigt med en særlig tilladelse.
Alle våben, der er omfattet af de nye regler, skal fremover opbevares i særlige
våbenskabe.
Fra 1. juni 2012 har våbenejere et år til at lovliggøre deres våben, alternativt sælge
eller destruere dem.
Ifølge tal fra de danske våbenhandlers forening findes der omkring 800.000 luft- og
fjedervåben i omløb i Danmark.

Regulering af rågeunger i foråret 2012
Der blev i foråret 2012 reguleret for rågeunger:
Fælleden
Rørvangsparken
Jens Landmand
Dan Larsen, Tuse Næs Vej

585 rågeunger
91 rågeunger
41 rågeunger
101 rågeunger

Egon Jensen

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
Hundeudvalg:
Jane Dam
Bent Petersen
Helge Gerber
Hans Jørgen Larsen

Tlf.

Mobil

e-mail

59 46 59 40

61 66 59 40 janedam@janedam.dk
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
Ole Bentø
Bo Wensien

59 46 17 42
36 77 37 50
48 18 78 08
36 77 01 90
59 46 12 51

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

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
Foreningens rævejagt og grave
Bo Wensien
59 46 12 51
Carsten Nielsen
59 46 17 42 40 41 03 85 c.nielsen@123mail.dk
Bladudvalg:
Jane Dam
Johnny Gotfredsen

59 46 59 40
59 43 72 64

61 66 59 40 janedam@janedam.dk
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

