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Formandens side
Endnu en jagtsæson er overstået med alle de mange oplevelser som deraf
fulgte. Der er meget delte meninger om, hvorvidt vildtmængden har
været så stor, som en ellers vejrmæssigt god ynglesæson tegnede til.
Fasanerne har svigtet mange steder; både den vilde bestand, men også
udsætningsfugle er forsvundet fra nogle områder inden egentligt jagttryk
har fundet sted. Årsagen til dette er svær at forklare, men hvis rovvildtet
er en medvirkende, årsag åbner den nye revision af jagtloven som træder
i kraft dette forår mulighed for en yderligere regulering. Jeg vil gerne
opfordre til at spare de vilde høner, som det allerede sker flere steder i
vores lokalområde. Harebestanden ser heldigvis ud til at have det bedre
efter adskillige år på et absolut minimum. Gåsejagt på Lammefjorden
også i januar fra næste år lyder forjættende med de mange gæs vi har set
de senere år, men jagten skal gribes forsvarligt an. Gæs skal skydes, når
de slår ned på lokkerne og er i forsvarlig højde og fart, og ikke på deres
trækrute ind til foderpladserne. Gæs er en meget sky fugl, der hurtigt
ændrer trækrute, hvis de ikke får den fornødne fred på foderpladserne.
Vores lokale rævebestand er desværre stærkt truet af ræveskab (vi har den
måske allerede). Smitten er på Sjælland, og det er kun et spørgsmål om
tid, hvornår og hvor meget vi kommer til at døje med dette uvæsen. Hold
godt øje med evt. ræve og især jeres hunde, hvis I støder på
mistænkelige tilfælde, og lad os få en rapport, så vi ved, hvor vi står.
På den nyligt afholdte generalforsamling måtte vi i bestyrelsen desværre
sige farvel til kasserer Henrik Hyldegaard, der ikke ønskede genvalg.
Bestyrelsen har siden konstitueret sig med Marie Lindjordet på denne
post. Vi har lovet Marie at hjælpe med opgaven, så vi kan fortsætte sidste
års stabile økonomiske linje med forhåbentlig et overskud på årets budget
til følge. Selvfølgelig skal de enkelte udvalg bruge de penge der er
nødvendige for at køre deres aktiviteter, men vi prøver stadig at undgå de
alt for belastende poster. Tak til alle udvalg for et godt år med fælles
fodslag. Jeg håber, at I også i kommende sæson må få succes med jeres
aktiviteter til fælles gavn for vores forening.
Kaj Hardis

Se vores store udvalg i jagtbeklædning
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Weekend-kit
400 lerduer (sort)
500 flugtskydningspatroner

Detaljer
Microfiber m/Deer-Tex membram
og Hitena forstærkning - Høj ryg
med fleece og justerbar fod - Knivlomme Lårlomme - 2 forlommer og 2 baglommer

Vi har også riffelpatroner bla. Norma, Lapua
D:\jeg\Tuse_N...\Skydestok.tif

Skydestokke med små
skønhedsfejl
Skydestok 1-benet før 449,- NU 249,
Skydestok 2-benet før 799,- NU 399,Skydestok 3-benet før 999,- NU 499,-

Arbejdsdag på hundebanen lørdag den 1. maj
Vi skulle meget gerne have foretaget oprensning af vores vandhul inden
denne dag, men der er helt sikkert behov for noget oprydning efter en evt.
oprensning. Vi skal sørge for at fjerne mest muligt af den vegetation
omkring hullet, som ellers skyder hurtigt igen. Desuden er der behov for
beskæring af vegetationen på voldene.
Af andre opgaver kan nævnes opretning af fliser og bygningsvedlige
holdelse. Vi skulle også gerne have indlagt el i vores container.
Denne dag er ikke kun et bestyrelsesanliggende, men gælder alle vore
medlemmer, så kom op og vær med, så vi stadig kan nyde vores dejlige
område.

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

Carsten Nielsen på tlf. 59 46 17 42 efter kl. 17:00
c.nielsen@123mail.dk

Redaktørens side
For at synliggøre de personer der har tillidshverv i foreningen,
fortsætter vi i dette nummer med at lave en gennemgang af udvalgenes
arbejdsområder og de respektive personer, samt en lille præsentation af
dem selv.

Præsentation af riffeludvalget i Tuse Næs Jagtforening
Så er jeg her igen, men denne gang er
det mig selv, der vil fortælle. Jeg
hedder Carsten Nielsen, er 38 år og har
gået på jagt i 22 år, her af de sidste 11
år med riffel. Siden år 2000 har jeg
været instruktør. Mine erfaringer med
riffelen har jeg gjort herhjemme og i
udlandet.
Erling Rasmussen 68 år, har gået
på jagt nu i 52 år; næsten alle med
riffel. Har været
instruktør i 16
år har labrador jagthund, har været
medlem af Tuse Næs Jagtforening
i 41 år.

Kenneth Nebelung 40 år, har gået på jagt nu i
22 år og heraf har de sidste 8 også været med
riffel.
Har til foremålet også 2 Weimaranere, begge
hanhunde.
Blev riffelinstruktør i 2000 og bruger en hel del
tid på skydebanen med træning, da jeg dyrker
mærkeskydningen som en "sport" og gerne vil
prøve kræfter med andre dicipliner, men også
fordi jeg grundlæggende mener, at man aldrig
kan bliver for god til at ramme, når det man
skyder på er levende.

Poul Jensen bor på Viskinge mark.
opvokset med jagt i familien , tog
selv jagttegn 1971, har gået på
riffeljagt i 11 år og været
riffelinstruktør siden 1995, har
2 jagthunde; en flatcoated retriever
og en labrador retriever. Arbejder
meget med revirpleje.

Fælles afslutningsfest lørdag d. 14. august
For at hæve deltagerantallet fra sidste år, har vi i festudvalget lovet, at der

vil ske visse nye tiltag, som forhåbentligt kan virke tillokkende.
Som noget nyt vil vi i år have en spidstegt gris klar kl. 18.00, så I selv kun
behøver at medbringe tilbehøret kartoffelsalat/salat samt bestik.
Den underholdningsmæssige side af sagen kan vi ikke afsløre på
nuværende tidspunkt, men vi holder fast i, at adgangsbilletten er en pakke
(af ikke ringe værdi) til auktionen.
Festudvalget
INVITATION
Lørdag 26.06.2004 kl. 10:00
Som i 2003 er der mulighed for at få en rundvisning på
Favrbjerg Rugeri
v. Henrik Flink
Faurbjergvej 14
Der er mulighed for at se fasankyllinger, og Henrik vil som tidligere
fortælle og udøse af sin erfaring om udrugning, opdræt og udsætning af
fasaner.

Hagested
Købmandshandel
Levering af apoteker varer
Frisk brød hver dag
Mulighed for vask af duge m.m.
Vareudbringning (Torsdag)
Landbrugslotteri
VT Buskort
HUSK! Posthus:
Man. – lør. Kl. 9 - 11

ÅBNINGSTIDER
Mandag – Torsdag 8.00 - 17.30
Fredag
8.00 - 18.00
Lørdag
8.00 - 15.00
Søndag
8.00 – 12.00
Din lokale Spar købmand
Tlf. 59 46 00 21

LOKAL FORSIKRING v/PETER GAM

Ring og få et uforpligtende tilbud.
Tlf:
5944 5019
Mobil: 2330 5019
Fax
5944 0648
E-mail: pg@lofo.dk

Baggesens Have 90
Postbox 37
4300 Holbæk

FORKÆL DIN FAMILIE !
KØB BRØD HOS EN RIGTIG BAGER.
FORRETNINGEN ER ÅBEN HVER LØRDAG - SØNDAG KL. 7-13.
VI BAGER ALLE DAGE (UNDTAGEN NYTÅRSDAG)
BESTILLINGER MODTAGES:
FORMIDDAG ELLER HVERDAGE MELLEM 17 OG 18

KISSERUP MØLLE. TLF.: 59461043. FAX.: 59461499
ALT I TRANSPORT
ALT I FLYTNINGER
MØBELOPBEVARING I
PRIVAT
GODE OG TØRRE LOKALER
FIRMAER
ALT I GRUS OG STEN
INDUSTRI
LEVERES OP TIL 6 M” AD GANGEN
SPECIALE:
PENGESKABE – KLAVERER FAST PRIS OG EFTER TILBUD

TOMMY LINDGREN
Tåstrup Møllevej 4
4300 Holbæk

Generalforsamling 2004
Der var i år kun omkring 20 deltagere i Hørby Forsamlingshus tirsdag d. 20. januar. Med
dette begrænsede deltagerantal kunne vi sagtens have været i vort eget klubhus og dermed
sparet foreningen for en udgift til leje af lokale, hvilket vi vil overveje til næste år.
Formanden indledte sin korte beretning med at beklage, at det lovede foredrag ikke kunne
gennemføres, da de gratis foredragsholdere var svære at opdrive. Herefter kunne de enkelte
udvalg fortælle om deres arbejde i årets løb. Referat af disse beretninger kan læses andet
steds i bladet under udvalgsberetninger. Efter at dirigent Egon Jensen havde fået godkendt
beretningerne, kunne kassereren få godkendt et regnskab, der i år kunne vise et overskud på
14.300 kr. med en uændret kontingent fastsættelse til følge.
Henrik Hyldegaard havde grundet mangel på tid ikke ønsket at fortsætte i bestyrelsen, så der
blev nyvalg til Thorgrim Larsen. Ellers var der genvalg til de øvrige bestyrelsesmedlemmer,
der var på valg. Ligeledes til suppleanter samt revisor. De enkelte udvalg havde genvalg på
alle poster og vi siger i festudvalget velkommen tilbage til Mikael Kolind.
Under eventuelt kunne formanden fortælle, at vi ville blive indkaldt til en besigtigelse af
vores vandhul ved klubhuset, før en oprensning kunne finde sted.
Vi afventer stadig endelig godkendelse af vores skydebane, men vi tager kontakt til ny
lodsejer i området for at imødegå eventuelle uoverensstemmelser.
Kent ville gerne indkaldes til møde med festudvalget for at bibringe udvalget med nye ideer
til en ændret afslutningsfest, hvilket han er særdeles velkommen til.
Efter generalforsamlingen uddelte formanden 25 års tegn til Jan Lorenzen og Carsten Nielsen
til lykke. De øvrige jubilarer må have deres tegn overrakt ved en senere lejlighed.
Og så var der en stor tak til Henrik Hyldegaard for hans store arbejde på kassererposten.
Aftenen sluttede herefter med mere uformelt snak om sæsonens oplevelser de fremmødte
imellem.
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Rævejagt
En af foreningens rævejagter blev afholdt lørdag d. 31. januar, og her
blev der skudt en ræv, men der hører en lille historie til denne rævejagt.
Ræven blev af Kim’s gravhund Shiba jaget af grav ved klubhuset. Her
blev der skudt til ræven, men ræven blev desværre kun anskudt, og den
løb derefter op i parcelhusområdet i Udby., Her blev den så fundet og
jaget retur til klubhusområdet af Kim efter nogle forsøg i en af haverne,
men retur kom ræven, og den blev så ramt af flere skud, men heldigvis
blev den der nu. På billedet ses Kim og Morten, Morten holder sig lidt til
hovedet, fordi han brugte nogle ”skud” til ræven, og han skulle i ugen
efter rævejagten ud og købe ekstra patroner, for beholdningen var blevet
lidt lille. Det skal bemærkes, at Kim ikke havde skud til ræven, men kun
sørget for at jage den ud. Hunden på billedet er ikke Kim’s hund Shiba,
men Nalah, som er hvalp af Shiba.

v. Flemming og Pernille Buttenschøn
Minkemarkvej 5
4300 Holbæk
40 45 13 28 / 59 46 58 04
email: buttenschon@vip.cybercity.dk

Træning efter aftale af alle racer til gravjagt.
Der trænes i grav godkendt til Jack Russell
Terrier

Salg af hundefoder SPORTSMAN´S PRIDE

Præsentation af hundeudvalg i Tuse Næs Jagtforening
Jane Dam, 38 år
Medlem af hundeudvalget siden generalforsamlingen I
september 2001. Har haft rottweiler i 17 år og stiftede
bekendtskab med jagthunde, da jeg mødte min mand i 1996,
der havde en labrador, som han brugte til jagt. Siden
har vi sammen haft 3 labradorer og som det sidste, har
vi anskaffet os en Tysk Jagtterrier.
Jeg har været træner i rottweilerklubben i 15 år, fortrinsvis
med hvalpehold, men også med konkurrencehold. Jeg har nu
været træner i jagthundeforeningen i ca. 2½ år og det har
været en sjov og lærerig tid. Men det er nu stadig
hvalpeholdene, jeg holder mest af.
Jeg startede på jagttegnskursus i januar. Det er dog ikke
jagten, der interesseret mig mest, men træningen af
hundene. Jeg bor i Hørby med min mand, Martin og vores 3
børn.
Marie Linjordet, 26 år
Medlem af bestyrelsen for Tuse Næs Jagtforening og hundeudvalget. Arbejder som sygeplejerske på hjerteafdelingen,
Holbæk Sygehus.
Jeg bor på Hørby Gl. Præstegård sammen med Morten
Glenstrup, hvor vi har en dejlig lille jagt. Jeg har boet i Danmark i 6 år, og det er "dejligt at være norsk i Danmark"!
Jeg har 3 labrador retrievere, som jeg aktivt træner til
markprøver/jagt, og udstiller i hele Skandinavien. Jeg tog
jagttegn i 2002.
Jeg er hundetræner i Tuse Næs Jagtforening og har i januar
været på jagthundeinstruktør-kursus på Kalø Vildtforvaltningsskole for at blive klogere.
Helle Kjær Eriksen, 55 år.
Har været i hundeudvalget i ca. 8 år. Min første rigtige hund var en schäfertæve, der blev 10 år. Da jeg mødte Hasse (min mand), ville jeg have en anden race end hans golden retriever og har så fra 1981 haft 3 curlies, den
seneste er nu 8 1/2 år + en golden. Har desuden været medejer og passer af min mands (gennem årene) 4 - 5 goldens og en curly. Vi har en lille
kennel, som i nogle år har ligget stille, da vi beholder "pensionisterne" og
helst vil holde os til højst 3 voksne hunde (som i perioder er blevet til 6).Vores
opdræt er ikke stort, 15 kuld fordelt over 16 -17 år. Jeg har aldrig haft jagttegn, dog været med på jagter som apportør. Jeg har været redningshundefører i Civilforsvaret med en curly.
Min familie består af min mand + 2 voksne, ikke hjemmeboende sønner.
Pernille Buttenschøn, ? år gammel.
Bosat på Kildegården sammen med Flemming, Karen-Emilie og
Niels-Christian.
Tog jagttegn sammen med Marie Linjordet i 2002. Jeg har mest
været beskæftiget med lydighed for "familiehunde", idet jeg
tidligere har trænet i videbæk hundeforening udelukkende med
"familiehunde". Min erfaring med jagthunde er mest træning med
hunde til gravjagt, vi har pt. 4 Jack Russell Terrier og 1 ruhåret
hønsehund, og vi har på gården etableret en træningsgrav
svarende til gravhundenes træningsgrav. Vi håber på at kunne
bygge en terriergrav i løbet af 2004/2005. Foråret 2004 er lidt
stille pga. Flemmings tur til Irak, men han forventer at vende
tilbage efteråret 2004.

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

HUNDEUDVALGET
Desværre fik redaktionen ikke vores indlæg med i september-nummeret. Det var ellers
indleveret rettidigt. Så her er hundeudvalgets indlæg for et helt år!
Hundeudvalget havde et meget travlt forår i 2003. Efter generalforsamlingen i januar, så
hundeudvalget sådan ud med 5 medlemmer: Helle Kjær Eriksen, Marie Linjordet, Rene Thorup,
Pernille Buttenschøn og Jane Dam.
Vi havde indskrivning til forårets hold søndag den 2. Februar, og da vi godt var klar over, at der
ville komme mange til vores fordressur, havde vi fundet trænere til 2 hold.
Vi satte Ole Jørgensen til at træne de hunde, som havde gået på træningshold hos os i
sommeren/efteråret 2002 og Pernille, Marie og Jane tog så de nye hundeførere.
Samtidig havde vi også 8 hvalpe tilmeldt et hvalpehold med Jane som træner.
Vi holdt fælles afslutningsprøve søndag den 6. April, og her var Ulla Petersen dommer for
hvalpeholdet og Helge Gerber dommer for fordressuren.
Resultatet for hvalpeholdet blev følgende (max. 60 point):
Marie Linjordet med Trine
57 point
Irene Palmquist med Ayla
55 point
Lars Christiansen med Molly
50 point
Nanna Kristensen med Sam
44 point
Kaj Jensen med Hugo
40 point
Jane Hansen med Rex
37 point
Resultatet for fordressuren blev følgende (max.100 point):
Hunde under 2 år:
Martin Pedersen med Luffe
96 point
Palle Schmidt med Zippo
96 point
Hilde Linjordet med Bess
93 point
Niels Jørgen Jensen med Mille 92 point
Flemming Nielsen med Bella
89 point
Jan Kruse med Madsen
81 point
Morten Hansen med Tobi
78 point
Jan Nielsen med Konrad
65 point
Winnie Henriksen med Bob
65 point
Axel Bek med Buster
19 point
Hunde over 2 år:
Marie Linjordet med Tea
99 point
Johnny Sørensen med Zarco 94 point
Hvalpeholdet forsatte med at træne om søndagen, da de gerne ville mødes og lære mere.
Tirsdag den 8. april startede vi så apporteringen. Også her havde vi et problem, da der også var
hunde til 2 hold. Vi havde heldigvis ”hyret” Helge Gerber til det ene hold. Ham har vi haft glæde
af som træner de foregående år. Men der var ikke andre trænere, som havde tid at hjælpe os,
da de var optaget af apporteringshold i andre foreninger. Til alt held kendte Pernille en der hed
Jan og han indvilligede i at tage et hold hos os.
Vi havde så et apporteringshold kørende tirsdag med Helge som træner, et apporteringshold
torsdag med Jan som træner, et lydighedshold om onsdagen med Pernille som træner og et
hvalpehold om søndagen med Jane som træner. Altså 4 hold… Sikke et forår!
Se mere senere I bladet...

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

PRÆSTEBROVEJ 1
4300 HOLBÆK
www.emch.dk

Tlf. 59 46 47 20

Mobil 40 38 09 17

Fax 59 46 47 30

Resultatet for apporteringsprøven torsdag den 19. juni med H.C. Hansen som dommer (max. 30 point):
Hunde under 2 år:
Palle Schmidt med Zippo
29 point
Martin Pedersen med Luffe
24 point
Thorgrim Larsen med Tussi
16 point
Hilde Linjordet med Bess
13 point
Hans Jørgen Larsen med Tebak
8 point
Stina Hansen med Bonnie
7 point
Hunde over 2 år:
Helle Kjær Eriksen med Fitou
Martin Okkerholm med Coco
Michael Pedersen med Nanni

13 point
9 point
9 point

De 3 bedste hunde under 2 år fra fordressurprøven, blev tilbudt at deltage ved Region
9’s kredsprøve søndag den 22. juni i Gislinge og det tilbud tog de imod.
Resultatet fra kredsprøve, hvor Tuse Næs Jagtforening skulle dyste mod de andre
jagtforeninger i kreds 24 i både fordressur og apportering:
Fordressur Apportering
(10 hunde)
(4 hunde)
Martin Pedersen med Luffe 91 point (nr. 2)
26 point (nr. 3)
Palle Schmidt med Zippo
91 point (nr. 3)
30 point (nr. 1)
Hilde Linjordet med Bess
87 point (nr. 4)
18 point (nr. 4)
De samme tre hunde fik tilbudt, at stille ved Region 9’s regionsprøve på Holbæk Fælled
søndag den 29. juni og også dette tilbud tog de imod. Her var vejret utroligt varmt og der
var lang ventetid ved disciplinerne. Hundene var trætte og ugidelige, når det endelig var
deres tur. Zippo klarede sig bedst denne dag og var rimelig upåvirket af det varme vejr.
Resultatet fra regionsprøven, hvor Tuse Næs Jagtforening skulle dyste mod de andre jagtforeninger i både kreds 24 og 25 i både fordressur og apportering:
Fordressur Apportering
Palle Schmidt med Zippo
91 point (nr. 4)
29 point (nr. 2)
Martin Pedersen med Luffe 91 point (nr. 3)
11 point (nr. ?)
Hilde Linjordet med Bess
76 point (nr. ?)
5 point (nr. ?)
Tillykke til hundeførene og deres hunde. Det er 3 rigtig gode repræsentanter fra vores
jagtforening.
Palle og Zippo blev så bidt af alt dette prøvesjov, at de gik i gang med træningen til Udvidet Apportering på Holbæk Fælled. Efter 3 træningsgange blev der afholdt prøve
mandag den 14. juli, hvor 6 hunde deltog. 4 hunde dumpede og 2 bestod. Palle og Zippo
bestod og blev nr. 2 med 166 ud af 232 mulige (nr. 1 fik 230 point!).
Lørdag den 9. august stillede Palle og Zippo til Danmarks Jægerforbunds udvidede
apporteringsprøve hos De 4’s klubhus ved Gislinge og her blev han nr. 6 ud af 10 hunde
og bestod flot med 205 point.
Rigtig hjertelig tillykke til dig, Palle. Det er utrolig flot gået!
Se mere senere I bladet...

SMEDEN
på

TUSE NÆS

v/Mogens Pedersen, Uglerup
Tlf. 59 46 12 66
- alt VVS og smedearbejde udføres

Er dit forsikringsselskab blevet for stort ?

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

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

Tirsdag

den 09 marts
den 24 marts
den 31 marts
den 14. Marts
den 01. April
den 03. april
den 06. April
den 13. april
den 17. April
den 17. April
den 21. April
den 29. April
den 01. Maj
den 04. Maj
den 13. Maj
den 16. Maj
den 22. Maj
den 27. Maj

kl. 19:00
kl. 19:00
kl. 19:00
Kl. 08:00
kl. 17:00
kl. 09:00
kl. 17:00
kl. 18:00
kl. 13:00
kl. 09:00
kl. 09:00
kl. 18:00
kl. 09:00
kl. 17:00
kl. 18;00
kl. 08:00
kl. 09:00
kl. 18:00

Orienteringsmøde for holdskytter Klubhuset
Teoriaften riffel
Klubhuset
Teoriaften riffel (kun for piger) Klubhuset
Forårsmarkprøve
Hørby Forsamlingshus (se Jæger feb. nummer)
Indskydning
Tuse Bjerg
Indskydning
Tuse Bjerg
Trænings og mærkeskydning (kun for piger) Tuse Bjerg
Indskrivning til apportering Klubhuset
Indskydning
Tuse Bjerg
Arbejdsdag
Klubhuset
Træningsdag
Udbyvigen
Turneringsskydning
Udbyvigen
Arbejdsdag
Klubhuset
Indskydning
Tuse Bjerg
Turneringsskydning
Udbyvigen
Bukkepremiere
Klubhuset
Indskydning
Tuse Bjerg
Turneringsskydning
Udbyvigen

Aktivitetskalender 2004

Jagt- vildt- og naturpleje
Tuse Næs Jagtforening

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

den 05 Juni
kl. 10:00
den 10. Juni
kl. 18:00
den 24. Juni
kl. 18:00
den 26. Juni
kl. 10:00
den 08. Juli
kl. 18:00
den 01. August
den 05. August kl. 18:00
den 14. August
kl. 08:00
den 14. August kl. 18:00
den 22. August kl. 10:00
den. 28 August kl. 09:00
den 8. September kl. 18:30
den 15. september kl. 18:30
den 21. september kl. 18:00
den 25. September kl. 6:45
den 29. september kl. 17:45
den 6. oktober
kl. 17:00

Specialarrangement Udbyvigen
Turneringsskydning Udbyvigen
Turneringsskydning Udbyvigen
Rundvisning i fasanopdræt
Favrbjerg Rugeri hos Henrik Flink
Turneringsskydning Udbyvigen
Deadline nyt blad
Træningsskydning Udbyvigen
Præmieskydning
Udbyvigen
Afslutningsfest
Klubhuset
Indskrivning lyddighed Klubhuset
Præmie skydning Tuse Bjerg
Skader og krager
Fælleden
Skader og krager
Fælleden
Skader og krager
Fælleden
Skader og krager
Munkholmskoven, Skovvejen
Skader og krager
Rørvangsparken
Skader og krager
Fælleden
P-pladsen v/Bjergmarkskolen
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Forskellige links til jagtrelaterede hjemmesider:
www.jaegerforbundet.dk
www.team-toes.dk
www.netnatur.dk
www.jagtlinks.dk
www.huntersmagazine.com
www.hundeguiden.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

Er der andre spændende sider, så send en
mail med navnet, og det kommer på listen til
næste nummer.
Hilsen Pernille Buttenschøn
perb@lundbeck.com

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:
Jan Christensen
Torben Christensen
Jan Schunck

Jubilar i 2005
Følgende vil i 2005 have jubilæum
som medlem af Tuse Næs
Jagtforening i 25 og 40 år, vi siger
tillykke og håber, at de fortsat vil
være aktive medlemmer af
foreningen.
Tom Henriksen 25 år
Erling Petersen 40 år

Aut. El-installatør Niels Jørgensen
Udbyvej 14, 4300 Holbæk, Tlf. 59 46 15
04
Udbyvej@email.dk www.nj-el.dk
Lad den lokale El-installatør udføre Deres

 Ny-installation
 Til/ombygning
 Fejlfinding og
reparation
 Salg og reparation,
af hårde hvidevarer

Vi er altid friske med en god pris, også når det
gælder hårde hvidevarer.
Besøg vores hjemmeside og find et godt tilbud på
www.nj-el.dk

59 46 15 04 en sikker forbin-

Jagthundeinstruktør
Det var med blandede forventninger jeg tog afsted til Kalø
Vildforvaltningsskole d. 22-25/1 for at blive uddannet jagthundeinstruktør.
Man skulle opfylde en lang række krav, for at komme med, og efter anbefaling
fra vores jagtforening og indstilling fra regionen skulle jeg så afsted for at
blive klog, og klogere, det må man sige, at jeg blev!!
Som instruktør i Jægerforbundet skal man - for at nå bredden af de mange
jagthunderacer, vi har i Danmark - have kendskab til de forskellige
træningsprincipper for at kunne instruere såvel de stående hunde, som de
stødende og apporterende hunde. Som mange nok ved, har jeg kun trænet
retrievere og havde således meget at lære.. Det fremsendte kompendium vi
fik inden kursusstart, blev grundigt læst, og tilføjet mange kommentarer i
margenen, så nu skulle jeg til Jylland for at diskutere!!!
Efter at have snakket med de forskellige kursister, (og jeg vil lige sige, at
retrieverfolkene var i undertal). Det var overvejende mennesker med ruhår,
kleiner münsterlender og nogle korthår) må jeg nok indrømme at mine blå
øjne er blevet åbnet lidt mere for de forskellige aspekter i hundetræningen…
men jeg bliver ALDRIG enige med dem, der træner hund med en god
træsko… Dem er der desværre nogle stykker af. Heldigvis har Danmarks
Jægerforbund fulgt med tiden og har revideret holdningen til “den gamle
skole”, når det gælder hundetræning!
Vi beskæftigede os primært med efterskuds-arbejdet, hvor arbejdet jo er det
samme for alle racer. De forskellige racers specialiteter (som søg osv.) overlader Jægerforbundet til specialklubberne.
Programmet var fyldt op med teoretisk og praktisk undervisning fra kl. 8 til kl.
21… Hver enkelt kursist skulle “på” flere gange, både med teoretiske
fremlægninger, og også med praktisk instruktion af hunde. Djursland
Jagthundeklub kom velvilligt med hunde. Dertil leverede hundeførerne
skuespillerpræstationer ud over det sædvanlige
I tillæg til den løbende evaluering blev hver enkelt kursist til sidst evalueret af
vores to meget kompetente kursusledere; Jens Paaby fra Dansk
Jagthunderegistrering og Harris Jensen, som er en meget erfaren hundemand,
og har kleiner münsterlender.
Mest af alt lærte jeg af mine
medkursister og vores
erfaringsudvekslinger og har nu
et landsdækkende netværk af
hundeinstruktører, som jeg kan
bruge til råd og vejledning.
Nu sidder jeg med et flot diplom, og glæder mig til at
komme ud og bruge noget af alt
det, jeg har lært, og jeg kan
kun blive klogere!!
Med venlig hilsen

Marie Linjordet

Knirker trappen?
Klaprer taget?
- Så snak med en
der er i faget...!

v/Ann-Therese Møller
Vinduer og døre fremstilles på eget værksted.
Tlf: 5946 2401. Bil: NYT NR: 2033 3054. Fax: 5946 5401
*Privat bopæl: Dalmosevej 16, 4300 Hobæk. *Værksted: Løsserupvej 25, 4300 Holbæk

Vælg din lokale håndværker

* Nybyg
* Ombygning
* Renovering

* Døre og vinduer
* Køkkener
* Sommerhuse

I efteråret havde vi et hvalpehold og som noget nyt, havde vi tilbudt familiehundetræning, hvor
følgende øvelser bliver trænet: Miljøtræning, dagligdags forstyrrelser, socialt samvær, indkaldt og
håndteringsøvelser, lederskabs- og kontaktøvelser, gå i line, søgeudvikling og øvelser i samarbejde.
Der var 8 hunde tilmeldt hvalpeholdet og 9 hunde tilmeldt familiehundeholdet. Det var dejligt, at vi
stadig kan få stor tilslutning til vores hold.
Hvalpeholdet var en broget samling denne gang. Der var 4 sorte labradorer, en schæfer, en Vizla, en
ruhåret hønsehund, en boxer og en meget lille dværgpuddel. Men som sædvanlig kom de utrolig
godt ud af det sammen, blot var den lille dværgpuddel ikke med i frikvarterene, da den kun var 8
uger, da den startede og let blev nervøs for de større hunde.
Familiehundeholdet var også en spændende flok hunde. Der var 3 sorte labradorer, en Welsh
Terrier, en West Highland White Terrier, en gravhund, en Jack Russel Terrier, en Basset Fauve de
Bretagne samt en Dogue de Bordeaux/Amr. Bulldog. En sjov blanding, men disse hunde kunne også
at holde frikvarter sammen.
Rene Thorup måtte desværre stoppe i hundeudvalget i sommers, da han ikke havde tid til
udvalgsarbejdet mere. Tak til Rene for den tid han var med og tak for godt samarbejde.
Resultatet for hvalpeholdets prøve den 26. oktober blev følgende (max. 60 point):
Susanne Stouby med Jazzy
54,4 point
Peter Hedegaard med Arrow
54 point
Pia Nørregaard med Sisse
52 point
Lars Christensen med Pablo
51 point
Stine Forup med Gucci
50,5 point
Michael Aagesen med Samson 50,5 point
Henrik Dyreholt med Freja
49,5 point
Karin Anker Andersen med Fiffi 48,5 point
Forårstræningen starter søndag den 1. februar, hvor der er indskrivning til hvalpehold, lydighedshold
og fordressur.
Indskrivningen til efterårets træning er søndag den 22. august. Se nærmere i Jægerforbundets blad,
Tuse Næs Bladet eller på opslag hos de lokale købmænd/brugsen.
Hundeudvalgets medlemmer bliver præsenteret andet steds i dette blad.

Hvalpeholdet i efteråret 2003.

Man kan ikke
spise mursten – og dog
Måske har du flere penge til rådighed, end du aner.
Har du friværdi i den 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

Udvalgsmedlemsmøde d. 12. januar 2004.
Mødet afholdt i klubhuset med ca. 20 deltagere. Dette årlige møde mellem bestyrelse og udvalgene har til formål gensidigt at orientere om årets gang både det forgangne samt planer for tiltag
i det nye. Der gives et kort referat fra de enkelte udvalg.
Skadevoldende vildt:
Skadereguleringen har ikke givet så stort udbytte som sidste år. Det kan skyldes, at de samtidig i
gennemsnit har deltaget færre jægere, og samtidig er der fældet en del i mosen på fælleden, så der
ikke er samme dække som tidligere. Der havde været en uheldig episode med en beboer i
området, der mente at der havde været haglnedfald på hans udhus. Vedkommende blev dog
dæmpet ned, da der ikke kunne konstateres noget ulovligt. De første reguleringer er på plads til
det kommende blad. Aftalen for lån af arealer til den kommende rævejagt er i orden.
Flugtskydningsudvalg: Henrik Olsen kunne starte med at fortælle, at Ivar Petersen ikke længere
var med i udvalget, men han mente nok, at de 3 øvrige kunne klare opgaverne. De 3 hold i
turneringen havde ikke klaret sig for godt, men alle var enige om, at man ville revancere sig ved
næste års skydninger. Ved DM i Herning var Ivar blevet nr. 37 i mesterrækken og John ”Silvan”
nr. 7 I A-rækken.
Riffeludvalg: Her kunne Poul fortælle om en fin præmieskydning (resultaterne fremgik af sept.
nr.) Sæsonen som helhed var gået godt, hvor alle de bookede skydninger havde haft stor søgning.
Næste sæsons datoer var på plads, og som noget nyt i år ville man afholde skydning i umiddelbar
forlængelse af teorien. På et spørgsmål om, hvorvidt det var muligt at skyde på 200 m bane blev
det lovet, at dette ville blive undersøgt.
Hundeudvalg: De mange hold, der havde kørt i løbet af året var forløbet godt med evaluering
efter hver afslutning. Specielt havde det nye familiehold været en stor succes. Udvalget regnede
med at have samme aktivitetsniveau i det kommende år, med start søndag 1. februar med 3 hold.
Der mangler stadig en træner til lydighedstræning. Marie påregner at deltage i et instruktørkursus
i januar 2004. (Se omtalen andet sted i bladet).
Markprøveudvalg: Årets markprøve, der havde 31 deltagere fordelt på 3 hold, var gået særdeles
fint med 10 præmierede hunde og mange sjove oplevelser dagen igennem. Så vi prøver igen i år
med lokal forårsmarkprøve søndag d. 14. marts med start kl. 8:00 i Hørby Forsamlingshus.
Festudvalg: Dette udvalgs første opgave var at bistå med forplejningen ved vores markprøve, en
opgave som vi også har påtaget os i 2004. Herefter havde vi kørt vores ølvogn i stilling på
hundebanen den 1. juni, hvor Jack Russel Klubben havde sat deltagerne stævne til en dyst på bl.a.
ræv i en kunstigt anlagt grav. En helt igennem fornøjelig dag med mange glade hunde og mennesker. Dette arrangement forsøges også afholdt i 2004, og vi har igen lovet at bistå.
Afslutningsfesten ved klubhuset var vejrmæssigt helt i top, men deltagermæssigt kunne det have
været bedre. Vi har lovet noget fornyelse i år – se andetsteds i bladet.
Bladudvalget: Vi fortsætter præsentationsrunden af vore udvalg. Vi modtager meget gerne stof
samt annoncer til det nye blad, men overhold deadline, så der er blad til tiden.

Hvalpehold
Her ses hvalpeholdet
2004, som mødes hver
søndag på hundebanen
med deres glade hunde,
hvor de får god
undervisning af Jane.
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En glad Tuse Næs jæger,
med sin flotte hjort fra ,
Polen i november 2003.
Vi siger tillykke til Palle
med dette flotte trofæ.

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

Efter for-dressurprøven / hvalpeprøven den 6. april 2003.
Forårsmarkprøve søndag den 14. marts 2004
Kom og deltag i din lokale markprøve for stående jagthunde.
Der kan tilmeldes i unghundeklasse: under 24 måneder
Og åben klasse: over 24 måneder.
Mødetidspunkt: kl. 8.00
Mødested: Hørby Forsamlingshus
MAX: 4 hold á 12 hunde.
Pris: kr. 175,00 pr. hund / du betaler på dagen.
Tilmelding til: Marianne Granzow, tlf. 59 27 37 01, eller på mail:
meg@hvidovre.dk
Hvis du ønsker gule ærter til frokost, så oplys det venligst ved tilmelding.
Venlig hilsen
Markprøveudvalget

Ole Colberg
Assurandør

Codan forsikrng
Havnegade 4
4300 Holbæk
Tlf. 59 45 93 74
Fax 59 44 24 27
E-mail ocl@codan.dk
Vi tilbyder bl.a. jagtforsikring og
syge-/ulykkesforsikring for jagthunde.
Ring, og hør nærmere.

Bukkeprimiere
Bukkejagten starter på en søndag i år, så vi mødes som vi har gjort de andre år
ved klubhuset kl. 8 til morgenkaffe og gl. dansk.
Jeg håber, at der vil være den samme gode stemning, som der har været de andre år og der vil komme nogle gode bukke der kan ” prales” med.
Husk nu, at papbukken behøver vi ikke ringe efter schweisshund for at finde. Så
kom en tur ud på Tuse Bjerg, vi har da kunne nå at få rettet de fleste af fejlene i
tide. Jeg håber vi ses begge steder. Knæk og bræk.
Carsten Nielsen
SKAB
Da en hund bosiddende på Tuse Næs er i behandling på formodning om skab, vil
vi bede Jer holde ekstra øje med Jeres hunde den næste tid.
Hvis hunden viser symptomer på skab (kraftig kløe, eksemlignende udslæt) skal
hunden undersøges af dyrlæge.
Alle aktiviteter i jagtforeningen fortsætter som normalt.
mvh. formand Kaj Hardis den 2.2.2004

Oprensning af søer og moser
- Ring til os og vi uddyber dine ideer!
- Også tilsåning af vildtremiser

* Kraner fra 12 til 110 TSM
* Alt hejsearbejde
- rækkevidde indtil 30 m.
* Bådtransport
* Maskintransport
* Grus og sten leveres
* Bortkørsel af affald m/krangrab

Nykøbingvej 52
Herrestrup
4571 Grevinge
Telefon 59 65 93 59
Mobiltlf. 30 53 73 59

Thomas Thaulov
Mobiltlf. 40 64 67 94
Claus Petersen
Mobiltlf. 40 64 67 95
Thomas Petersen
Mobiltlf. 40 10 78 87

Flugtskydning:
Orienteringsmøde for holdskytter
i klubhuset.

09.03.04

kl.19.00

Arbejdsdag

17.04.04

kl.09.00-12.00

ONSDAG - TRÆNINGSDAG

21.04.04

kl.17.30

Turneringsskydning Udbyvigen

29.04.04

kl.18.00

13.05.04

kl.18.00

-”-

27.05.04

kl.18.00

Specialarrangement ( se anden side )

05.06.04

kl.10.00

Turneringsskydning Udbyvigen

10.06.04

kl.18.00

- ” -

24.06.04

kl.18.00

- ” -

08.07.04

kl.18.00

TORSDAG - TRÆNINGSSKYDNING 05.08.04

kl.18.00

-”-

PRÆMIESKYDNING
Morgenkaffe
HOVEDSKYDNING STARTER

Thorgrim Larsen nyt medlem
af bestyrelsen
Ny i bestyrelsen valgt på
generalforsamlingen og han hedder
Thorgrim Larsen, men bliver bare kaldt
Tolle. Han bor i Sasserup. Har 2 engelsk
springer spaniel som bruges til jagt. Er
norsk, men har boet i Danmark i 6 år. Går
ikke af vejen for at hjælpe andre, og det
er sjældent nej i hans mund, hvis nogen
spørger om hjælp til noget. Har hænderne
godt skruet på, og er god til at ordne
praktiske ting.

14.08.04
kl.09.00
kl.09.00

Den direkte
vej til
boliglån

Nykredit
Holbæk

Tlf. 59 45 95 45 – Fax 59 45 95 59

To små jagtoplevelser i jagtsæsonen 2003, hvor man kan læse
hvor meget priviligerede, vi er her på egnen (Sjælland).
Jylland:
Via e-mail bliver jeg inviteret til at deltage i jagten 1. oktober på
Sophie-Amaliegaard af en bekendt via arbejde. Vi skal skyde
råvildt, snepper, fasaner, ræv og ænder. Jeg skal være hos Per
kl. 7.45, og stedet er Risskov ved Århus. Jeg starter hjemmefra
kl. 04.00 og når da også til Risskov inden mødetidspunktet. Efter
morgenmad hos Per, går turen videre ud til reviret, som ligger
under 10 minutters kørsel fra forstaden Risskov. Jagtarealet er på
ca. 475 tønder land, hvoraf det meste er skov. Ved ca. 9.30 tiden
er alle jægerne ankommet. Vi er ca. 20 medlemmer af konsortiet,
samt ca. 15 gæster.
Første såt er en skovpart, som bliver drevet igennem af 5 jægere
med hunde. Der blev skudt 1 rå og kun set 2 stykker råvildt
mere. Såt nummer 2, 3 og 4 er såter i en større skovpart. Her
blev skudt 1 due, set 2 fasaner og en hare.
Andejagten er såt nummer 5 og dagens sidste. Der er 3
vandhuller, hvor der er udsat mange ænder, og her blev skudt
124 vildænder. Ænderne var meget flyveaktive og det blev til
mange flotte skud.
Der udsættes som sagt en del ænder, men i skoven er der som
nævnt ovenfor ikke meget vildt, selv om man forsøger at udsætte
nogle fasaner. Men her vest for Århus er det ikke nemt at få
fasaner til at bliver hvor de udsættes, mange går sikkert også til
på forskellig vis.
Det skal bemærkes at under den efterfølgende frokost i
jagthytten var alle glade over dagens resultat, og de 20 jægere,
som havde jagten på reviret, ikke var overraskede over at det
kun var udsatte ænder der var på paraden.
Fortsættes på senere side

MASKINSTATION
Flemming Jørgensen - 59 46 17 94

Sandgaard asfalt
:

Vi udfører:
Alle former for asfaltlægning
Hånd og maskinudlægning
Regulering af riste og brønde
Opbrydning af beton og asfalt
Nedrivningsopgaver
Ny 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 for et godt tilbud
Sandgaard Asfalt
Udby Kirkevej 6
Telefon: 20 11 44 65
email: sandgaard-asfalt@mail.dk

Sjælland
En invitation kommer fra Hans Jørgen til at komme ned og deltage
i en klapjagt på ca. 300 tønder land under Gisselfeld skovdistrikt
ved Næstved. Hele reviret er skov. Dagen er 15. december, altså
sidst på sæsonen, hvor fuglene er blevet meget forsigtige og flyver
godt. Mødetid var i jagthytten ved reviret kl. 9.00. Efter morgenkaffen blev de 24 jægere opdelt i 2 hold, som henholdsvis
skulle drive og stå for på skift. Vi nåede 8 såter i løbet af dagen, og
her blev der skudt 38 fasaner (22 haner og16 høner) samt en due,
og der blev skudt fasaner i alle såter. Vi har nok set ca. 100 fasaner
i alle såter, men det er jo ikke muligt at skyde til alle fugle, og der
blev også skudt forbi. Så alt i alt har vi nok set ca. 100 fasaner,
men der er også udsat fasaner på dette revir,
Hvis man sammenligner Sjælland og Jylland er der meget stor forskel på udbyttet og bestanden af fasaner, og I kan selv vurdere,
hvor privilegerede vi er her på Sjælland. Man må huske på, at det
selvfølgelig ikke er antallet af nedlagt vildt, der er det primære,
men samværet med jagtkammerrater og turen i den danske natur
som tæller højt.
Knæk og bræk i den nye jagtsæson
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Her ses nogle af de
trofaste, der møder op til
generalforsamlingen.
Husk at komme til
generalforsamling næste
år.

Henry
Madsen
Kastrupvej 1, Uglerup
4300 Holbæk
Tlf. 59 46 11 33

VOGNMANDSFORRETNING

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 Jagtforening
Udvalgsmedlemmer

Udvalg

Tlf.

Hundeudvalg:
Jane Dam
Helle Kjær
Marie Linjordet
Pernille Buttenschøn

59 46 59 40
59 46 15 86
59 46 26 11
59 46 58 04

Markprøveudvalg:
Marianne Granzow
Kim Jacobsen

59 27 37 01
59 46 24 60

Flugtskydningsudvalg:
Henrik Olsen
Henrik Hyldegaard
Jan Kruse
Riffeludvalg:
Carsten Nielsen
Erling Rasmussen
Poul Jensen
Kenneth Nebelung

Mobil
61 66 59 40
20 49 79 24

Regulering af skadevoldende vildt
Egon Jensen
59 46 16 65
Niels Frederiksen
59 46 15 47
Morten Glenstrup
59 46 17 82
Carsten Nielsen
59 46 17 42
Flemming Buttenschøn
59 46 58 04
Festudvalg:
Aksel Bek
Marie Linjordet
Marianne Granzow
Tonny Pedersen
Mikael Kolind

59 46 03 46
59 46 26 11
59 27 37 01
59 46 21 21
59 46 59 56

Bladudvalg:
Johnny Gotfredsen
Aksel Bek
Pernille Buttenschøn

59 43 72 64
59 46 03 46
59 46 58 04

jda@email.dk
baekkehuset@adr.dk
marie.linjordet@dlgnet.dk
perb@lundbeck.com

meg@hvidovre.dk
40 46 96 43

59 46 17 63
59 44 46 26

59 46 17 42
59 29 80 30
59 29 41 68
36 77 37 50

e-mail

snappan@get2net.dk
hylde@mail.dk

40 41 03 85
20 48 24 98
28 19 41 68
40 31 08 69

c.nielsen@123mail.dk
erling@webspeed.dk
p-jensen@e-mail.dk
ken-pia@mail.tele.dk

35 83 31 29

minna-jensen@get2net.dk

40 31 24 22

morten@glenstrup.dk
c.nielsen@123mail.dk
buttenschon@vip.cybercity.dk

20 49 79 24

marie.linjordet@dlgnet.dk
meg@hvidovre.dk

20 11 44 66

mik-ff@123mail.dk

23 48 13 41

jeg@smc.dk
perb@lundbeck.com

Riffeludvalget informerer.
Så nærmer tiden sig igen, hvor foråret og måske bukken står for døren. Og så
er det jo på tide at få støvet "kanonen" af og få finpudset evnen til at
bruge den igen.
Derfor!!!! Mød talstærkt op til nedenstående arangementer.
Vi starter vanen tro med en teoriaften til mærkeskydning den 24-3, hvor
alle kan deltage. Tag din riffel med og lad os gennemgå den sammen for
eventuelle fejl og mangler, løse skruer o.lign.
OG PIGER SE SÅ HER!!! På opfordring vil der i år bliver afholdt en teori
aften samt en aften på skydebanen KUN for piger, men det skal da selfølgelig
ikke afholde jer fra at møde op de andre dage.
Datoer og tider .
24-3-04
KL.
31-3-04
KL.
01-4-04
KL.
03-4-04
KL.
06-4-04
KL.

19
19
17-20
9-12
17-20

Teoriaften i klubhuset for alle
Teoriaften i klubhuset. OBS! kun for piger.
Indskydning
Indskydning
Trænings og mærkeskydnings aften OBS! kun for
piger
17-4-04
KL. 13-16 Indskydning
04-5-04
KL. 17-20 Indskydning
22-5-04
KL. 9-12 Indskydning
28-8-04
KL. 9-13 Præmie skydning
For alle datoer gælder, at mærkeskydning vil blive afviklet i det omfang
tiden tilader det.
Vel mødt
Riffeludvalget.

Specialarrangement i Udbyvigen.
Flugtskydningsudvalget indbyder ALLE til en anderledes
dag.
Du behøver ikke være medlem af nogen forening - men er
du ny og vil se, hvad flugtskydning er, så kom.
Vi laver også en luftbøssebane for børn.
Vi står klar med instruktører og tænder grillen så der kan
købes lidt frokost. Øl og vand til rimelige priser.
Hilsen flugtskydningsudvalget.

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.

ArneHyldegaard
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

