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Formandens side
En gammel talemåde siger, at nye koste fejer bedst og der er heller ikke tvivl
om, at der i vores forening er brug for nogle ”nye koste” idet flere i den
siddende bestyrelse melder, at de ikke længere stiller deres mandat til
rådighed ved kommende valg.
Jeg har selv besluttet, at denne periode bliver min sidste på formandsposten,
men da vi jo sidder for en toårig periode bliver nyvalg til formandsposten først
aktuel ved generalforsamlingen i 2009. Anderledes ser det ud for
kasserer-postens vedkommende. Her har Marie Glenstrup længe meldt ud, at
hun grundet stort arbejdspres ikke ønsker at fortsætte efter 2008. Det er
ikke uvæsentligt, hvem der bestrider denne post, så hvis der er nogen, der
brænder for eller kender nogen egnede emner hører vi meget gerne fra
vedkommende. Heller ikke Carsten ønsker at fortsætte i bestyrelsen, så her
bliver også plads til en ”ny kost”. Med ”ny” menes ikke nødvendigvis kun en
anden, men også meget gerne en af vores unge medlemmer, idet en blanding
af erfaring og nytænkning ofte giver de bedste resultater.
Året 2007 vil nok blive husket bedst for den ekstremt våde sommer, med de
begrænsninger og besværligheder heraf fulgte. Det drilske vejr har præget
mange af vore aktiviteter i negativ henseende og ynglemulighederne for vores
vildt har bestemt været begrænsende, så der manes til at gå nænsomt til
værks i den forestående jagtsæson, hvilket mange jo allerede gør gennem
lokale særfredninger, hvor der er behov for dette.
Ved årets begyndelse lovede vi en renoveret ølvogn. Den har nu fået ny bund
og kører igen derudaf. Et nyt gulv i klubhuset er indkøbt, men ikke på plads
endnu. Ligeledes er nye kastemaskiner til skydebanen indkøbt, men ikke
færdigmonterede, så det bliver først i næste sæson vi får gavn af disse.
På hundebanen ligger en stak murbrokker, som er meget lidt pyntelige. Disse
skulle danne bund i nye parkeringspladser langs vejen ind mod beplantningen,
og den afgravede muldjord skulle lægges som vold på træningsbanen til brug
ved hundetræningen. Men da vi endnu mangler den kommunale tilladelse, må
vi vente med færdiggørelse af dette projekt.
Ellers er der knæk og bræk til alle vore medlemmer i den kommende sæson.
Der er ligeledes en jagtlig hilsen til alle sponsorer med tak for indsatsen i året
der er gået.
Kaj Hardis

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

www.lystfiskeren.com

Redaktørens side
Så er blad nummer 2 i 2007 blevet færdigt, men vi må desværre stadig
konstatere at vi stadig skal rykke meget for at få indlæg til bladet fra de
forskellige udvalg. Hvis vi ved fælles hjælp kunne skrive/aflevere i løbet at tiden
mellem bladene, ville det være en stor hjælp, da vi så ikke skal lave hele bladet
de 2 sidste uger før trykning, det ville så også være muligt at udvalgene fik
bladet til gennemsyn før trykning, en lille, ikke opsang fra bladudvalget.
Der må da være flere medlemmer udover Flemming Buttenschøn der har
jagtoplevelser med mere, som kunne give bladet et sjovere indhold, men tak til
Flemming, vi glæder os hver gang der kommer noget fra dig.
Vi har fået tilsagn om alle pengene til vores nye kastemaskiner på Udbyvigen,
mange er kommet i
kassen, men det store
beløb fra skydebanepuljen kan ikke
komme til udbetaling før
maskinerne er opstillet,
og derfor er det lidt
frustrerende, at
maskinerne er kommet
før sommerferien, men
stadig ikke opsat i
tønden på Udbyvigen.
Det ville jo have været
noget sjovere både at
have skudt
turneringsskydning og
præmieskydning med
nye automatiske
maskiner. Ifølge aktivitetskalender var der oprydning/arbejdsdag på Udbyvigen
søndag den 26.8.07, men da jeg kom forbi kl. 10.30 så der ud som på billedet,
ingen mennesker og der så ikke ud til at have været nogen denne søndag. Hvis
udvalget har aflyst eller fundet en ny dag, ville det jo være smart at vores
aktivitetskalender på nettet havde været ændret, men sådan er der jo så
meget. Flugtskydningsudvalg kommer maskinerne op i år??? eller hvad!!!!!.
Jeg ved fra anden side at flere har givet tilsagn om at hjælpe med arbejdet, så
det er med at komme i gang.
Pas på jeg
holder
øje med
jer!!!!

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

Tuborgfondens tilskud på kr. 25.000
Torsdag den 25. maj fik vi overdraget Tuborgfondets støtte til kastemaskiner
på Udby
Vigen. Kaj fra bryggerierne havde fået denne opgave af fondet.
Der var samtidig
turneringsskydning på Udby
Vigen og det var da noget
morsomt, at mange fra Tuse
Næs Jagtforening og fra de
gæstende skytter kendte
Kaj. Kaj fik også lov at
forsøge sig med at skyde
nogle bagduer, det gik, Kaj
havde for mange år tidligere
prøvet at skyde med
haglgevær, men havde
måske glemt det!!. Vi i Tuse
Næs Jagtforening siger
endnu engang Tuborgfondet,
mange tak for støtten, som
hjælper os med at få opstillet nogle nye
automatiske maskiner til
sideduerne. Endnu engang
tak til Tuborgfondet og til
Kaj.

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

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

Hagested
•
•
•
•
•
•

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

TIPS
og

LOTTO

Husk!
POSTHUS

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

ÅBNINGSTIDER
Mandag - Fredag
Lørdag
Søndag

7.00 - 18.00
7.00 - 15.00
7.00 - 13.00

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

Præmieskydning på engen ved udbyvigen
Vejret artede sig nogenlunde, og vi havde en god dag. Desværre var der mange, der var
forhindret i at møde op og nogle skulle gå lidt tidligt, så vi var kun 21 skytter, det er ca. 10
mindre end vi plejer at være.
Vi startede dagen kl. 08.00 med parole og morgenmad og kl. 09.00 gik de første i gang med
at skyde
Resultaterne fordelte sig således.
Mesterrække:
1 pr Henrik Hyldegård
2 pr Arne hyldegård
3 pr Ivan Nielsen.
A række
1 pr. John Petersen
B række. 1 pr Morten Hansen
2 pr. Lars Sørensen.
3 pr. Martin Pedersen.
Veteran række.
1 pr Jørn Lynge.
Dame række 1 pr Lene Skovgård
2 pr Lone Uldahl. 3 pr Helle Høst.
Handicap 24 duers åben
1 pr John Petersen.
2 pr Arne Hyldegård.
3 pr Rene Andersen
Åben combiskydning
1 pr Rene Andersen
2 pr Arne Hyldegård
3 pr Jørn Lynge
Lukket bagdue
1 pr John Petersen
2 pr Jan Kruse
Åben bagdue
1 pr John Petersen
2 pr Arne Hyldegård
2 mands skydning
1 pr Michael Jessen-Rene Andersen.
Skulle der være nogen der ikke har fået deres præmie kan den afhentes hos Jan Kruse
Sokhøjvej

Riffelindskydning torsdag den 12.4.2007.
Denne torsdag var der et pænt antal medlemmer der brugte nogle timer på at
indskyde deres riffel, inden bukkejagten, nogle skulle have justeret mere end andre,
men det er jo godt at medlemmerne møder op. Her er et par billeder af de fremmødte
denne torsdag.

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

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

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

TOMMY LINDGREN
Tåstrup Møllevej 4
4300 Holbæk

Arbejdsdage på Vigen lørdag den 14.4.07 og 15.4.07

Lørdag kl. 9.00 startede arbejdsdagen, og kl. 10.00
kørte lastbilen væk med resterne af den gamle
skurevogn (åbent hus var slut).

Den fine nye skurevogn som havde
overvintret i Gurede, kom lidt senere, og der
skulle nogle store maskiner til hjælp for at få
den løftet på plads. Selv om det havde været
tørt i flere uger, var der stadig meget fugtigt
på engen.
Det var desværre ikke mange der var mødt
op denne lørdag formiddag, det er jo stadig
Tordenskjolds soldater, men sådan er det jo
bare.
Med 3 hold i turneringen skulle det da
have været muligt at samle flere en
disse:
Henrik, Kalle , Erikr, John, og så
redaktøren, men han lavede ikke ret
meget, men han var der.
¨
Lørdag kl. ca. 17.00 kørte den sidste
hjem efter at have lakeret bord og
bænke i skurevognen.
Da redaktøren kom søndag middag 24 timer efter at vognen var opstillet, var den
allerede overtaget af nogle som mente at der nu var et nyt traktørsted på
Udbyvigen!!!!!!!!!!, men ved nærmere studie var det bare nogle som også mødte
op på denne
arbejdsdag!!!!!.

Hvor er de 2 andre, sådan kunne man godt spørge!!!!
Sådan kunne man fristes til at spørge lørdag den 4 august både på Udbyvigen
og ved klubhuset.
Det var ikke mange fra udvalgene og andre medlemmer der var mødt op for at
klargøre lerduebanen og at forberede klubhus og mad til afslutningsfesten.
Afslutningsfesten ville ikke blive til meget uden Aksel og altid hjælpsomme
Henrik, men formanden kom da og kikkede forbi!!!!.
På Udbyvigen var der morgenmad kl. 09.00 og her var der da mødt nogle fra
udvalget og et par tilsagte, så det gik da!!!.
Kl. 10:00 om
formiddagen, 2
ihærdige igang
med at gøre
pladsen pæn til
aftenslutningsfesten. De havde
faktisk ikke tid til
at holde pauser,
selv om
redaktøren kom
forbi.
Hvis I havde set
hvordan der så ud
før de gik igang,
ville I forstå at
der blev gjort
meget for os
andre.

Kl. 09:00 Udbyvigen, og her
havde man da
tid til pause,
der var da
også 2 fra
udvalget mødt
op. Redaktøren fik da
også en lille en
til halsen, tak
for det.

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

Regulering af skadevoldende vildt 2006/07
Dato:
06.09.2006
13.09.2006
20.09.2006
27.09.2006
30.09.2006
04.10.2006
15.10.2006
18.10.2006
25.10.2006
29.10.2006
19.11.2006
03.12.2006
17.12.2006
14.01.2007
20.01.2007
28.01.2007
11.02.2007
11.02.2007
25.02.2007
I alt

Sted:
Fælleden
Fælleden
Rørvangsparken
Fælleden
Munkholmskoven
Fælleden
Munkholmskoven
Fælleden
Fælleden
Fælleden
Kunstgrave
Munkholmskoven
Kunstgrave
Kunstgrave
Fælleden
Kunstgrave
Kunstgrave
Fælleden
Kunstgrave

Art:
Antal jægere:
Krager:
Regulering
9
1
Regulering
6
0
Regulering
6
1
Regulering
9
2
Regulering
4
2
Regulering
5
3
Regulering
6
2
Regulering
3
2
Regulering
4
2
Regulering
6
4
Rævejagt
6
Regulering
8
3
Rævejagt
3
Rævejagt
13
1 ilder
Regulering
aflyst
Rævejagt
8
Rævejagt
8
Regulering
4
0
Rævejagt aflyst på grund af ingen hunde
108
22

Herudover er der i 2007 reguleret for råger således:
Rørvangsparken
59
Jørgen Jensen i Kastrup
0
Flemming Jørgensen, Egemosegård
51
I alt
110
Der er skudt flere ræve på Næsset, udover de på jagtforeningen afholdte jagter.
22. Juni 2007
Egon Jensen

Bukkepremiere 16 maj.
Ved morgenkaffen den 16. maj ved klubhuset,
kom der ca. 15 jægere med hver deres
“historie” om hvordan bukkejagten var forløbet
for deres
vedkommende. Der var kun 2
bukke på paraden, ikke mange, men der var
dog blevet skudt et par stykker mere på Tuse
Næs, Lammefjorden og Vognserup udover de 2
der er på billedet. Der har ifølge mange
tilbagemeldinger ikke været så mange bukke i
området, som tidligere, men der er dog blevet
skudt en del flere i løbet af bukkejagten. Som
eksempel kan nævnes at der i Enghaven er
skudt 2 gode store bukke. Var der nogen der
sagde medalje.

Skader:
5
3
6
11
0
2
0
1
2
2

Ræve:

0
0
0

2
1
0
0

4
36

3

Nye vildt-remiser på vej
To steder på Tuse Næs er der i år blevet lavet nye vildt-remisser. Da det tager en
del år før sådanne remiser rigtig er aktive, er her en opfordring til andre om at
man ikke skal vente med at plante, jo før jo bedre. Det er meningen at vi engang
om året vil vise jer billeder af begge remisser, så I kan se hvor hurtigt det går.
Men der skal gøres et omhyggeligt stykke arbejde mod ukrudt og lignende.

Hos Erik Eckberg i Gurede er denne meget,
meget fint holdt remise på vej. Arealet er ca.
1 tønder land, og her i forgrunden skal der
anlægges et vandhul. Det bliver muligt for Erik
at sidde i sit hus og kikke op på remisen. Det
bliver spændende at følge remissens
udvikling.

Hos Kim og Helle på Højlystvej er denne nye
remisse plantet i år, og i løbet af nogle år vil
den sammen med de andre remisser, udgøre
et fint tilholdssted for vildtet.

Riffelindskydning lørdag den
12.5.07
Her nogle dage før bukkejagten
begynder, var der trængsel på Tuse
Bjerg, det er glædeligt at så mange
kom derud for at på indskudt og øvet
sig med riffel. Som det kan ses på
billed, måtte nogle afskytterne læske
ganen i det gode vejr, men
ventetiden skulle jo også bruges til
noget!!!!

Onsdag den 12.9. var der regulering af
skadevoldende vildt på Fælleden, og her var der
sammen med “Egon” mødt 6 op, det blev desværre kun til en sort fugl, men de unge fremmødte jægere fik noget frisk luft samt nogle
gode oplevelser.

Flot og festlig indledning på årets jagtsæson…
Lørdag den 1. september blev
jagtsæsonen for mange lokale jægeres
vedkommende indledt på forrygende vis
med en meget udbytterig og
velsmagende ”sikker såt” i Hørby
Forsamlingshus. Der blev ”høstet”
gevaldigt af naturens overflod, da Helle
Høst-Madsen, Laila Mortensen og John
”Silvan” Petersen rundede de 120 år.
Vel op imod et par hundrede mennesker
mødte op til ”parolen” for at lykønske,
hilse på og i dagens anledning,
naturligvis nedlægge et par pæne
”trofæer”, i form af fine madvarer og drikke af bedste kvalitet. I starten var
”træf-procenten” ganske imponerende, - folk var skarpe og klar til fest. Det
resulterede i alle tiders fantastiske fødselsdagsfest, hvor alle hyggede, dansede
og morede sig.
Ud på de sene timer kunne det dog konstateres at en
del ”forbi’ere” begyndte at indfinde sig. Nogle brave
jægersmænd havde problemer med at få ”genladt”
og bevare balancen på posten, som man jo behørigt
måtte forsvare, hvad enten det var på ”anstand” ved
baren, - hvor det på et tidspunkt nok nærmere kunne
betegnes som ”regulering på foderpladsen”, eller det
var på ”driv- og trykjagt” ude på dansegulvet, til
hornblæsernes flotte melodier.
Det forlyder at den store Jægermester til sidst havde
fået godt tag i folk, - og med sine iskolde ”shots”
sørgede for at lægge en naturlig dæmper, på folks
klarsynethed, ordforråd og motoriske evner.

Værterne blæste ”jagt forbi” sådan ca. ud på
den lyse morgen, - og det var der vistnok
ingen der havde indvendinger i mod.
”Paraden” var lidt vanskelig da visse ”svin”
bl.a. fra svinebanden, viste sig ikke at være
helt ”dødskudt”, i hvert fald var et par
stykker stukket af, og et par andre ville ikke
ligge helt stille…!
Endnu engang et stort tillykke til jer alle 3….

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

Lørdag
Lørdag
Lørdag
Onsdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Fredag
Fredag
Lørdag
Lørdag
Lørdag

Onsdag
Onsdag
Onsdag
Lørdag
Onsdag
Lørdag
Søndag
Onsdag
Søndag
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Søndag

05. September
12. September
19. Septmber
29. September
03. Oktober
13. Oktober
14. Oktober
24. Oktober
28. Oktober
08. Oktober
03. november
03. november
04. november
2008
05. Januar
19. januar
19. Januar
23. Januar
26. Januar
16. Februar
23. Februar
29. Februar
29. Februar
01. Marts
01. Marts
29. Marts

18:30
18:30
18:00
06:45
17:00
09:00
07:00
16:00
15.00
07:45
09:00
10:00
10:00

Udby Skole

Klubhuset
Klubhuset
Fælleden P-pladsen v/Bjergmarksskolen
Tuse Næs Hallens cafeteria
Klubhuset
Fælleden P-pladsen v/Bjergmarksskolen
Klubhuset
Klubhuset
Udby Skole
Udby Skole

Skader og krager
Fælleden P-pladsen v/Bjergmarksskolen
Skader og krager
Fælleden P-pladsen v/Bjergmarksskolen
Skader og krager
Rørvangsparken
Skader og krager
Munkholmskoven, Skovvejen mellem P-plads og ishus
Skader og krager
Fælleden P-pladsen v/Bjergmarksskolen
Ræve fra kunstgrave
Klubhuset
Skader og krager
Munkholmskoven, Skovvejen mellem P-plads og ishus
Skader og krager
Fælleden P-pladsen v/Bjergmarksskolen
Skader og krager
Fælleden P-pladsen v/Bjergmarksskolen
Skader og krager
Munkholmskoven, Skovvejen mellem P-plads og ishus
Vildtspor for unge jagthunde Klubhuset
Familielydighed
Klubhuset
Hvalpehold
Klubhuset

kl. 09:00 Ræve fra kunstgrave
kl. 09.00 Vildtspor for jagthunde
kl. 09:00 Skader og krager
kl. 19:00 Generalforsamling
kl. 09:00 Ræve fra kunstgrave
kl. 15:00 Skader og krager
kl. 09:00 Ræve fra kunstgrave
kl. 09:00 Ræve fra kunstgrave
kl. 16:00-21:00 Knivkursus
kl. 09:00-16:00 Knivkursus
kl. 19:00 Deadline nyt blad
kl. 09:00-16:00 Knivkursus

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

Aktivitetskalender 2006/2007

Jagt- vildt- og naturpleje
Tuse Næs Jagtforening

NYHED

Foder

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

Falkonet
Tlf: 51 22 57 33

v/Karsten Lynge
Kastrupvej 4
4300 Holbæk

www.falkonet.dk

Riffelindskydning torsdag den 26.4.2007.

Denne torsdag var der ikke så mange, som
udvalget kunne ønske sig, som mødte op, men så
blev der også plads til at instruktøreren kunne
skyde sine rifler, og det skal jo også gøres, og i
kan se hvor konsentreret skytter her er.

Her på billedet hjælper Carsten en skytte, som
gerne ville have hjælp, det er en god ide at
spørge instruktørerne om gode råd, de ved mere
om riffelskydning en de fleste, så spørg dem
bare, det gælder jo for alle om at blive bedre
riffelskytter.

Nyt fra Hundeudvalget.
I løbet af foråret/sommeren har vi afsluttet en del hold.
Søndag den 8. april var der prøve for begge vores fordressur-hold; henholdsvis
øvede og uøvede. Det var samme prøve, som hunde gik op til. Bent var dommer
for Helges hold og Helge var dommer for Bents hold. Her er resultaterne fra
prøven:
Bent’s hold (prøve fra kl. 09.00-11.00):

Hunde under 2 år:
Hanne Hansen med Freja
Mia Farver Jørgensen med Simba
Jane Dam med Tino
Hunde over 2 år:
Søren Bork med Vito
Helge Gerber med Donna
Hans Jørgen Larsen med Teebak
Tommy Jørgensen med Valde
Lars Holmegaard med Felix
Michael Aagesen med Samson

Max 100 point
95 point
93 point
88 point
92 point
87 point
86 point
83 point
81 point
56 point

Helge’s hold (prøve fra kl. 11.00-13.00)
Hunde under 2 år:
Martin Pedersen med Topper
Søren Sejer Glargaard med Molly
Kurt K. Pedersen med Aisa
Mette Dam med Simba
Hans Jørgen Larsen med Harry
Helle Kjær Erichsen med Amis

Max 100 point
93 point
92 point
88 point
82 point
79 point
77 point

De tre vindere
Under prøverne var der franskbrød og kaffe. Efter hver prøve var der præmieoverrækkelse med diplomer og pokalbægre. Hvert hold afsluttede med kold hjemmelavet kartoffelsalat og frikadeller og hjemmelavet æblekage til dessert.
Som noget nyt prøvede vi at lave apportering på tid i pauserne. Det var en stor
succes og flere hundeførere ville prøve flere gange, da der gik konkurrence i det.
Vinderen af apportering på tid på 40 meter blev Søren Bork med Vito på 16,6
sekunder. 28 hunde var igennem og den langsomste tid var 1 minut og 23
sekunder…
Fortsættes…

Nyt fra Hundeudvalget

fortsat...

Søndag den 15. april havde vi afsluttende hvalpeprøve. Hans Jørgen var dommer
og Malene var træner på holdet. Her er resultatet for prøven:
Kirsten Rønje med Ginnie
Jeppe Olsen med Pelle
Anne Mette Markhus med Balder

Max. 70 point
60 point
49 point
45 point

Der var 11 hvalpe tilmeldt dette hold, men kun de 3 mødte frem til prøven.
Prøven var ellers planlagt til søndagen før, men pga. påsken var der rigtig mange
der ikke kunne den søndag. Derfor blev prøven udskudt til søndag den 15. april.
Alligevel dukkede der kun 3 op til prøven. Disse tre havde en hyggelig prøve.
Malene Hansen havde stået for dette træningsforløb med Lasse som hjælpetræner.
Søndag den 1. juli havde vi endnu en hvalpeprøve. Også her var Hans Jørgen
dommer og Jeanne var træner for holdet. Her er resultaterne:
Gitte Dam med Molly
Lærke Nørlem med Morris
Kasper Bøllingtoft med Leo
Knud Nielsen med Frida

Max. 70 point
59 point
54 point
44 point
41 point

Der var 8 hvalpe tilmeldt dette hold. Et rigtigt hyggeligt hold med en god stemning hver træningsgang.
Søndag den 8. juli havde vi apporteringsprøve. To hold var til prøve denne dag;
igen et for uøvede og et for øvede. Det var samme apporteringsprøve, men
prøven bliver bedømt forskelligt for hunde over 2 år og hunde under 2 år. Bent
var dommer for Helges hold og Helge var dommer for Bents hold. Her er resultaterne fra prøven:
Helge’s hold:
Hunde under 2 år:
Mette Dam med Simba
Hans Jørgen Larsen med Harry
Tommy Jørgensen med Balder

Max 30 point
26 point
22 point
21 point

Bent’s hold:
Max 30 point
Hunde under 2 år:
Kirsten Andersen med Benja
26 point
Jane Dam med Tino
25 point
Hunde over 2 år:
Mia Farver Sørensen med Simba
12 point
Vandrepokalen til bedste hund under 2 år gik til Mette Dam med Simba.
Tillykke.

Fortsættes…

Sponsorer for præmieskydning TNJ 2007

Flemming & Pernille Buttenschøn, Kildegaard, Minkemarkvej 5, 4300 Holbæk, +45 59 46 58 04

Koldpresset rapspiller og rapsolie til fyring sælges
Brændeværdi rapspiller 19.140 j/g og 5,5% aske
Henvendelse til
Arne og Janne Nielsen, Staslundevej 10, Udby
Bedst efter kl. 16.00 på 2145 8869 eller 4033 5223

Allan, Skovsøgade 2, 4200 Slagelse, tlf.: +45 58 53 38 40

MKoutdoor v/ Mikael Kolind, Kirsebærvej 9, 4300 Holbæk, Bedst efter 15:00 på tlf.: 20 11 44 66

Biavler Olesen tager det sidste stik.
Salg af honning
Henvendelse:
Klaus Olesen, Løserupvej 44, Løserup
Tlf.: 40151524

Jack og bukkejagt
En Jack Russell og bukkejagt er måske ikke lige det der klinger mest i jæger øre, men
jeg har det problem at Jack blot skal høre et lille klik fra geværremmen på jagtriflen, før
han har luret hvad der skal ske. Og kommer han ikke med så vækker han resten af
flokken og dermed huset med en vedvarende gøen og hylen.
Også i dag den 26. maj fik han luret mig, da jeg listede ud af sengen kl. 3 og han fulgte
mig opmærksom uden at følge mine hyppige opfordringer til at putte sig inde hos
Pernille.
Så det endte med at jeg listede ud i landroveren med Jack under armen.
Vi skulle på Jagt i Kalundborg og var på plads ved solopgang 04.47 og bortset fra en
billion myg der angreb de dele af kroppen, der ikke kunne dækkes af tøj, og en
rågekoloni der splittede morgenstilheden med deres hæse skrig, skete der ikke meget.
Længe overvejede jeg at dele en særligt irriterende råge der sad på en gren 50 m. væk
på langs med en 7,62 (den havde sikkert også et ondt øje til mig, det lød sådan), men
et dårligt kuglefang reddede den højrøstede, møg irriterende fugl.
Pludselig lød en skud i mosen og lidt efter meddelte KAK at han havde skudt en lille
knopbuk. Efter 5 minutters stilhed, spurgte jeg ”ramte du” mest for at drille, da han
ugen forinden havde to blanke forbiere til en stor 6 ende. På det tidspunkt viste jeg
ikke, at han var tæt på et slagtilfælde, da han ikke kunne finde bukken og indvendigt
bandede og svovlede over, hvis han igen havde misset.
Kort efter skrev han igen at han havde fundet sweiss fra lungeskud, men ingen buk. Han
foreslog vi skulle sætte Jack på. Jeg pakkede sammen og sadlede Landroveren op og
kørte rundt om moserne over til KAK, vi gik med Jack i line fra KAK´s post mod
skudstedet og selv om KAK havde moset rundt i området, fik Jack straks fært, og så gik
det gennem krattet.
Mens Jack gik på sporet sloges jeg i det
tætte krat med hund, riffel, hue osv. Blod på
buske og skræppe blade fortalte mig han var
på rette kurs. Vi krydsede en lille sti og gik
ind i tæt granbevoksning, hvor Jack nu blev
meget livlig og sporede kraftigt. Ca. 10 m
inde i bevoksningen fandt Jack den lille buk
forendt af et skud der havde gået igennem
venstre skulder, men så dybt at det var et
lungeskud.
Havde der været liv tilbage i bukken er jeg
ikke i tvivl om at han ville have holdt den,
indtil jeg havde kunnet affange den.
Så en god morgen og en herlig situation med
vores Jack.
Hvad kan en buk så bruges til: Se omtale
andet sted i bladet…
Flemming Buttenschøn

Hvad kan en buk så bruges til:
Ja de bedste frikadeller – bortset fra mors selvfølgelig:
Frikadeller med vildt
Ingredienser:
1 kg. hakket dyrekød
½ kg. ret fed flæskefars
hakket bacon (sådan med rund hånd)
hakkede løg, gerne lidt groft
salt, peber
4-5 æg
mælk
mel
timian eller andre krydderier man godt kan lide
Tilberedning:
Det hele blandes og tilberedes præcis som til almindelige frikadeller.

Eller
Rådyr på spyd

Ingredienser og tilberedning:
Anvend mundrette stykker af skært rådyr kød
Bacon
Gode wienerpølser skåret i passende stykker
Bacon skiverne deles i 4 og omvindes pølsestykkerne.
På grillspyd sættes skiftevis rådyr kød og pølse omvundet med
bacon.
Grilles indtil gennemstegt.
Server en god salat med grove grøntsager, godt brød og kartofler enten nye eller f.eks. hasselbagte kartofler

Eller
Rådyr køller:
Køllerne grilles på kuglegrill, fed af hvidløg placeres med let hånd rundt om på køllen ved hjælp af en
lille lomme lavet med en skarp kniv. Derefter masser af bacon så køllen er dækket og tiden er ca. 20
min pr ½ kg. kød.

Hertil serveres en god whisky sovs og waldorff salat, evt. en gammeldags salat med dressing af fløde,
sukker og citron og så kartofler.

Der er utallige måder at tilberede rådyr og det kan bruges i så mange forskellige gryderetter, køllerne
kan ryges.
Vi anvender ikke selv ryggen på rådyret – Pernilles forældre elsker at servere vildt for deres gæster og
da der ikke er så meget kød på ryggen har vi valgt at forære ryggen til dem hver gang vi har mulighed
for det.
Flemming Buttenschøn

Nyt fra Hundeudvalget

fortsat...

Vi er i fuld gang med efterårets træninghold. Krestine startede et hvalpehold
lørdag den 25. august med 6 tilmeldte hvalpe, Hans Jørgen startede et
familielydighedshold søndag den 26. august med 8 tilmeldte hunde og Jeanne
startede et hold med fordressur søndag den 26. august med 8 tilmeldte hunde.
Tirsdag den 14. august startede Helge et hold med udvidet apportering og her
var der 7 hunde tilmeldt. Det er små, hyggelige hold.
Først i november starter vi et hvalpehold og et lydighedshold igen.
Vi har fået en ny træner i hundeudvalget. Vi byder Søren Bork velkommen. Han
har haft fornøjelsen at træne et markprøve hold over sommeren, som slutter
sidst i september.
Vi har ikke træningstiderne for 1. halvår 2008 klar endnu. Du kan gå ind på
jagtforeningens hjemmeside for at se disse træningstider. Vi laver også annonce i
Tuse Næs Bladet samt opslag i de lokale forretninger. Ellers er du også
velkommen til at kontakte en fra hundeudvalget og få nærmere oplysninger om
træningstider.
Hundeudvalget:
Jane Dam
Marie Linjordet Glenstrup
Hans Jørgen Larsen
Helge Gerber
Jeanne Christensen
Lasse Mikkelsen

Foxness Trine
som fodboldspiller!

tlf.
tlf.
tlf.
tlf.
tlf.
tlf.

5946 5940
5946 2611
5927 3538
5918 0411
5946 1898
5946 8101

Team Tøs arrangerer knivkursus på Udby Skole for Tøser og andre
jægere.
Fredag d. 29. februar kl. 16 eller 17 til 21 eller senere (Kniven skal være limet
inden man går hjem)
Lørdag d. 1. marts kl. 9 til 16 eller senere (Kniven skal være færdig)
Lørdag d. 29. marts kl. 9 til ca. 16 hvor skeden formes og syes
Onsdag eller torsdagen efter ca. 1 time til at lave skeden færdig
Kursus pris 250 kr. pr. deltager.
Derudover 200 kr. pr. deltager for læder, lim, mellemlægsstykker og alle andre
materialer undtagen knivblad og skæftetræ, som bestilles gennem Jonas
Max. 10 deltagere
Tilmelding til
Lene Skovgaard
nile@dlgtele.dk

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

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

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

fra kr. 11.995,-

incl. moms

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

12.500,- kr.!

Ring for et uforpligtende tilbud, eller overslag.

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

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

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:

Hilsen Johnny Gotfredsen
jeg@smc.dk

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

Mogens Pedersen 50 år
Jens Henrik Jensen 30 år

TIL GRAVPRØVE PÅ SVENSK
rapport fra en dansk delegation til Sveriges National-stævne 2007
For første gang deltog vi i Sveriges nationale stævne, som blev afholdt af de 2 klubber,
som findes i Sverige.
Vi havde været i gang med planlægningen længe. Både med tilmelding til selve stævnet
og campingpladsen Uskavigårdens Camping ca. 15 km fra Nora og ca. 35 km fra Örebro,
på højde med Stockholm. Vi skulle følges med familien Tolstrup. Landroveren var pakket,
for med en vejrudsigt, som lovede meget blandet vejr, var det nødvendigt at tage alle
forholdsregler. Med os på turen havde vi Diddi og Young Jock. Vi havde regnet med også
at medbringe Tucker, men vores oppakning gjorde, at der ikke var plads. Ved hjælp af
mobiltelefon var det muligt at holde kontakt med familien Tolstrup, som var på ferie i
deres hus i Sverige, og ved frakørsel 86 mødtes vi. I samlet flok gik det videre. Første
pit-stop var ved vores sædvanlige tankstation i Jönköping, hvor vi altid tanker, når turen
går nordpå. Hundene blev luftet og fik en omgang vand, og vi andre fik en kop kaffe og
en sandwich. Derefter gik turen videre mod Nora og Örebro.
Efter en meget lang køretur ankom vi til camping-pladsen
og gik straks i gang med at sætte telt op. Det lykkedes
os heller ikke at blive skilt over at sætte telt op; men det
holdt hårdt - når man kun sætter et 8 personers telt op
en gang årligt!
Da Ida så Young Jock, mente hun, at sådan kunne man
da ikke stille med en hund. Indrømmet, han havde været
nede og teste søens vand, og det hjælper jo ikke på en
hund, som nok var lidt langhåret. Men Ida lånte ham, og
40 minutter senere kom der en ny hund retur til teltet.
Bedøm selv trimmeknivens magi!
Der var umiddelbart ingen information at hente omkring
programmet for weekenden. Heldigvis havde vi vores
svenske venner, som kunne informere os om, at der
lørdag var grytprov (= grav-prøve) hos en af Sveriges
største kenneler, Kennel Decoy, mødetidspunkt kl. 9
næste morgen. Resten af aftenen gik med at få indrettet os og lavet mad - og sidde i den lyse svenske aften
og se ungerne lege omkring teltet og udforske hele
camping-pladsen.

Stævnedagen
Ja man sover ikke længe med en svensk sol, som denne morgen stod tidligt op, men så
gør det ikke så meget at gå en dejlig lang tur med hundene. Morgenmad efter at have
hevet familien ud af soveposerne, for vi skulle mødes for sammen at køre ud til Kennel
Decoy. Det går dog ikke altid, som præsten prædiker, og Tolstruppernes bil gik i stykker,
så de blev tilbage, og deres søn Rasmus drog videre med os. Heldigvis fandt vi nogle
svenskere, som var lidt sent på den, og vi kunne følge efter dem.
Fortsættes...

Fortsat
Vi var lidt spændte på, hvordan det kom til at
fungere, men med god hjælp fra vores venner
Ida og Nette fik vi lov til at stille Young Jock til
gravprøve på grævling.

Kennel Decoys norske prøvegrav. Nu forstår man jo, hvorfor de
på svensk taler om gryt-hunde…(Red.)

Gravanlægget lå utroligt smukt i en grusgrav med en å lige ved siden af. Ventetiden blev
benyttet til at snakke med Pia og Kim, som stillede deres hund Arne i forliggerprøven. Her
skal hunden ikke skifte, hvilket var en fordel - troede vi - da Arne i Danmark ikke skifter.
Først var det Arnes tur i grav, og stor var overraskelsen, da Arne lavede fire fine skift. Så
det kunne heller ikke blive til nogen godkendelse denne gang! Derefter var det tid for
Young Jock. Det var første gang, Young Jock havde set en norsk prøvegrav med spring,
indsnævring og grævling, og han gjorde det godt. Han udviste det ønskede jagtlyst og
mod, men havde svært ved at klare indsnævringen, da han ikke forstod, hvad han skulle.
Så heller ikke Young Jock bestod prøven. Efter prøven bad Ida prøvelederen om hjælp,
fordi det var første gang, Young Jock var i denne type grav.

Og sørme, om ikke grav-dommer og
skriver startede et træningsforløb op for at
præsentere vores hund for indsnævringen!
Det var en
oplevelse.

stor

service

og

en

stor

Derefter var der tid til frokost - ristede
pølser med brød.

En rigtig god oplevelse. Nu er næste skridt
at melde os ind i den svenske grythundeklub og finde det sted i Sverige, som er tættest
på, så vi kan få trænet noget mere. I Sverige har de været smarte og har samlet alle
racer: border terriere, tyske jagtterriere, gravhunde og Jack Russell terriere kan stille op
til samme stævner. I Sverige er der desuden en regel, som siger, at man kun kan stille
den samme hund to gange til gravprøve. Det vidste vi ikke, og vi havde derfor i realiteten
spildt et af Young Jocks forsøg. Det blev der imidlertid taget hånd om, og vores papirer
blev ikke indsendt til klubben, og derved har vi stadig to forsøg.
Familien Buttenschøn
- mere om turen og vores oplevelser kan læses på www.foxness.dk

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

Vælg din lokale håndværker

* Nytbyggeri
* Ombygning
* Renovering

* Døre og vinduer
* Køkkener
* Sommerhuse

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

Entreprenør Martin Pedersen
Tjørnevej 8, Tuse Næs, 4300 Holbæk
Tlf. 5946 5940 / 2926 0969
entmp@entmp.dk
www.entmp.dk
Riffelindskydning lørdag den 26.5.07
Denne dags inskydning er ment som en hjælp til dem der først i bukkejagten har
opdaget at riffelen ikke skyder som forventet, men alle er dog velkomne. Som I
kan se på billederne kom der ikke mange Dem der kom, kom da også fordi de
ville øve sig.

Generalforsamling år 2008
Onsdag den 23. januar 2008 kl. 19:00 Tuse Næs Hallens cafeteria
Foreningen er vært ved kaffe og brød.
Dagorden:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Valg af dirigent
Valg af stemmetæller
Formandens beretning – udvalgsberetninger
Kassereren gennemgår regnskabet
Fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelsen. På valg er: Egon Jensen, Marie Glenstrup, Aksel bek,
Carsten Nielsen
7)
Valg af suppleanter: På valg er Hasse Hallquist
8)
Valg af revisor: På valg er Kent Kristensen
9)
Valg til hundeudvalget.
10) Valg til flugtskydningsudvalget
11) Valg til skadevoldende vildtudvalg
12) Valg til riffeludvalg
13) Valg til festudvalg
14) Valg til bladudvalget
15) Indkomne forslag – skriftlig til bestyrelsen senest 14 dage før
generalforsamlingen.
16) Eventuelt
Efter generalforsamlingen vil vi finde en foredragsholder til at
underholde forsamlingen om et jagtligt emne.

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

Dødsfald
Så var det jagt forbi for Villy Olsens vedkommende og selv om helbredet i de
senere år har gjort, at Villy ikke længere kunne deltage så aktivt mere, blev
aktiviteterne fulgt tæt fra sidelinen.
Ved en lokal markprøve kunne man ofte se Villy; gerne sammen med Lisbeth,
følge begivenhedernes gang fra bilvinduet.
Da bentøjet ikke længere muliggjorde aktiv deltagelse i Hørbygaardjagterne,
blev der sørget for pølser til de øvrige.
Hundearbejdet med den korthårede har fyldt meget i Villy og Lisbeths
tilværelse, og talrige er de bedrifter, der er opnået gennem målrettet og
dygtigt avlsarbejde.
På jagterne var Villy også en velset deltager. Der var altid muntre
bemærkninger og gode historier fra et langt jægerliv i vores lokalområde.
Det var derfor helt naturligt, at vi for år tilbage i Tuse Næs Jagtforening fandt
Villy som oplagt emne til at være æresmedlem i foreningen som en værdig
repræsentant for alt hvad jagt og hundearbejde indebærer.
Æret være Villys minde.

Efterlysning!
Vi kunne godt tænke os, at vide lidt mere om historien omkring vores skydebane i Udbyvigen.
Hvornår blev den startet op?
Efterskrift: redaktøren har i gammel protokol fundet første skydning i Udbyvigen, det
skulle være den 21.6.1958, så næste år skulle det være 50 år siden skydningen startede på Udbyvigen.
Hvem var evt. igangsætter?
Efterskrift: redaktøren har i gammel protokol fundet, bestyrelsens sammensætning, som
var:
Formand gårdejer Folmer Hansen, Rømergården
Alf Olsen, Ejnar Larsen, Harry Hansen, Anker Nielsen, Christoffer Larsen,
Hjalmar Sørensen, Kristian Kryger
Har vi nogle gamle billeder?
Andet.
Materiale bedes afleveret til Aksel
Vi efterlyser hele tiden!
Jagtberetninger fra ind- og udland fra foreningens medlemmer.
Gode opskrifter på vildtretter.
Har du noget, du vil sælge/købe?
Har du jagt, du vil leje ud?
Har du kendskab til arrangementer, som andre kunne have glæde af?
Input til bladet eller foreningens hjemmeside er meget velkomne.
Send jeres input til:
Johnny Gotfredsen, Erik Banners Vej 18, 4300 Holbæk tlf. 59 43 72 64 eller e-mail
jeg@smc.dk

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

Arbejdet udfører på

* Tilbygning

timeløn eller fast tilbud

* Ombygning

Hovedentreprise tilbydes.

* Sommerhuse

Gode ideer og forslag til

* Reparationen

Alternative løsninger.

* Køkkener

Gør drømme til virkelighed

* Døre og vinduer
* Udskiftning af glas

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

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

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

Sommerfest 11. august 2007

Modsat sidste år var vi i år faktisk heldige med vejret lige netop denne weekend.
Alle forberedelser og selve aftenen kunne gennemføres i tørvejr, og det var først
om søndagen det igen regnede.
Festudvalget var grundet aktiviteter
mange andre steder temmelig minimeret, men vi valgte dog at gennemfører, da en aflysning meget
hurtigt kan betyde, at næste års
arrangement stilles i et tvivlsomt
lys. ”Bliver der mon noget i år?. Nej,
vi finder på noget andet”.
Godt det samme for alene Henriks oprydning og rengøring omkring klubhuset
var det halve værd. Det er utroligt, hvad den mand kan udrette i løbet af sådan
et par dage. Der var ikke en edderkop eller andet kryb, der kunne vide sig i
sikkerhed noget steds.
I løbet af aftenen var der da også
andre, der gav en hjælpende hånd,
hvor der var behov. Jeg havde rigeligt
at se til med de helstegte oksefileter
på en glohed grill, men så klarede frue
formanden (Hanne) udskæring og
servering af salattilbehør. Selv
formanden tog sin tørn i ølvognen
med at samle entreer og udskænke
diverse drikke. Ligeledes sørgede han
sammen med Jane for at sælge lodderne til det amerikanske lotteri, hvor
Brugsen og Sparkøbmanden i Udby havde skænket flaskepræmier. Michael
Kolind havde via sit nystartede firma sponseret en præmie til udtrækning på de
solgte ølkort. Johnny havde sørget for musikken og fruen (Birgit) havde
skænket en pakke solgt på auktion for et ikke ringe beløb.
Dessert var der også til alle mand i år, idet Laila og Helle benyttede eftervarmen
fra grillen til at varme pandekager, som fyldt med is gjorde godt i vore maver.
Alt i alt en hyggelig aften, og jeg siger tak for alle, der gav en hånd med. Det er
bare lidt synd, at vi ud af en så stor medlemsskare kun kan mobilisere ca. 40 til
en fælles afslutningsfest.
Her er helt klart behov for noget nytænkning, så jeg vil på den kommende generelforsamling overlade opgaverne til festudvalget med en ny formand i spidsen. Jeg anbefaler Kaj Hardis, han er god til det med ølvognen.
Aksel Bek

Præmieskydning Tuse Bjerg 2007
Lørdag den 4. august 2007 var der annonceret præmieskydning på Tuse Bjerg.
Vejret tilsmilede os alle med høj himmel og solskin, så da banen var sat op, var
det bare at vente på at skytterne ville indfinde sig. Vi kan ligeså godt starte med
at afsløre, at det blev en sjov og indholdsrig dag. Banekommandøren Alex, var
klar til at betjene os på bedste vis, og Carsten havde været ude og skaffe
sponsorpræmier. Kenneth og Stig sørgede for at resten ”klappede”.
Riffelskytterne indfandt sig ved 9-tiden. Nogen skulle først indskyde riflen, så de
var klar til den store match, mens andre lige skulle tjekke og justere, så riflen
skød og ramte som de ønskede.
Kl. 10 havde 7 skytter
tilmeldt sig til præmieskydningen, vel vidnende om at
det ville blive en hård dyst,
og kun for de hardcore.
Der blev lagt ud med 3
skud til Bukkeskiven. Efter
endt skydning lå Jens,
Kenneth og Stig á point
mens feltets øvrige skytter
fulgte lige efter! Man kunne
tydelig fornemme, at det
ville blive et tæt løb.
Efterfølgende skulle der
skydes til lille ringskive
(den er ikke stor på 100
meter). Efter endt skydning var den samlede stilling pludselig med Claus i
spidsen efterfulgt af Stig og Kenneth.
Nu var tiden kommet til den sidste skydning, der skulle afgøre mesterskabet. Der
skulle skydes til løbende vildt, som for mange var noget nyt og uvant - når det
foregår på bane. Instruktørerne informerede deltagerne med mange guldkorn
om, hvorledes denne skydning bedst kunne udøves.
Spændingen og stemningen steg da kun ganske få point skilte skytterne, slæden
med Elsdyret blev trukket frem, bang, bang og endnu engang tilbage bang, bang.
Kommandøren Alex meldte tilbage fra graven, hvor skuddene sad, og snart
havde alle skudt den sidste skydning, og der skulle tælles sammen for at finde en
vinder.
Imens kunne vi andre nyde de flotte præmier, som sponsorerne velvilligt havde
stillet til rådighed. Der var præmier til alle, og sponsorpræmierne var i uvilkårlig
rækkefølge disse:
fortsættes

Fortsat
• Hundefoder fra Kennel Foxness ved Flemming og Pernille; Minkemarksvej
5, Udby.
• Rapsolie + lommelygter fra Arne og Janne Nielsen; Stadslundevej 10,
Udby.
• Gasbrænder til kogegrej fra Allan Natur og Fritid Outdoorshoppen;
Skovsøgade 2, Slagelse.
• Olie og Fedtpatroner fra MK outdoor.dk ved Michael Kolind; Kirsebærvej 9,
Holbæk
• 2 par Jagtbukser fra Biavler Olesen ved Claus Olesen; Løserupvej 44,
Løserup
• Termokander fra CP Teknik Alarm, antenne samt EL-service ved Christian
Petersen; Bækgårdsvej 4, Roskilde.
Så var juryen nået frem til resultatet for mesterskabsskydningen, hvilket vi alle
havde ventet spændt på. Resultatet blev:
1.
2.
3.
3.
3.
4.
5.

Stig
Claus
Kenneth
Carsten
Jens
Johnny
Michael

50 point
47 point
43 point
43 point
43 point
37 point
18 point

Riffeludvalget vil hermed gerne til slut have fornøjelsen af, at takke for god
sportslig opførsel og afvikling af konkurrencen i en god jagt kammeratlig tone.
Vi håber, at de som ikke kunne deltage i år, møder op til næste år, og sætter
deres præg på skydningen. Det kunne være endnu sjovere, hvis vi kunne blive
mange flere.
PRUV. Stig Wnsen

Håndlavede knive
og slibning af knive

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

Den direkte
vej til
boliglån

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

Hvad kan en telefonopringning lørdag aften ikke føre til…
En lørdag i marts 2006 ringer mobilen kl. ca. 22.00. En stemme siger: ”Det er Knuth, du skal
hjælpe mig. Jeg er ved at købe en brugt VW Touareg i Invarness, kan du sige mig om det er et
godt køb”. Jeg var noget at et spørgsmålstegn, men fik da ud af personen i telefonen, at han
kendte Lars Fausing. Lars er en Sømanden, og jeg kender fra jagt og bor på Lolland. Lars havde
sagt til Adam Knuth, som er lensgreven på Knuttenborg, at hvis han skulle købe en brugt
Touareg, kunne han lige ringe til mig først. Men Lars havde ikke nået at ringe til mig for at
orientere mig. Knuth og jeg blev da enige om at købet måtte være i orden.
I løbet af weekenden tænkte jeg lidt over samtalen, og da jeg ikke normalt har noget med
brugte biler at gøre, ringede jeg mandag og foreslog Knuth, at det måske kunne være en bedre
ide at købe en fabriksny Touareg i Danmark, selvfølgelig som højrestyret så den kunne køre i
Skotland.
I løbet af nogle uger blev vi så enige om at vi skulle have fat i en ny bil hjem, og i forløbet
sagde Knuth flere gange at Lars og jeg skulle da komme til Skotland og besøge ham. Måske
også gå lidt på jagt.
Greven ejer ca. 10.000 ha helt oppe nordpå i Skotland. Det bliver kun brugt til jagt og fiskeri.
Den nye bil blev leveret til Skotland. I løbet af efteråret kom der til stadig mail om, at Lars og
jeg skulle komme op til Skotland og vi blev enige om at tage derop i november. På Ben Loyal
som godset hedder, skydes der omkring 70-80 hjorte og 150 hinder og kalve hvert år, og der er
en fast stalker boende.
Billetter blev bestilt og vi kom af sted. Flyverejsen gik godt, vi blev hentet i Invarness af
stalkeren, og kørte mod Ben Loyal. De først 50 miles er almindelig Skotsk højland, men de
sidste 30 miles er øde. Her er vejen kun ensporet og for hver ½ miles er der en vigeplads, så
biler kan mødes.
Vi nåede frem til Ben Loyal. Huset er typisk Skotsk. Vi blev indlogeret og fik pakket ud. Der var
stillet aftensmad frem til os, vinkælderen var fyldt op, så vi hyggede os nogle timer sammen
med Ian som stalkeren hed.
Næste dag startede vi med at indskyde rifler. Riflerne var nogle vi lånte, da det er meget svært
at indføre våben til England og Skotland. Riflerne er Blaser monteret med Zeis kikkerter, så det
fås ikke meget bedre. Riflerne skød perfekt. Skytten har en gammel 4x4 bil og bagefter denne
sættes en trailer med en arcovan,. En arcocan er en 8 hjulet 8 x 8 der både kan køre og sejle.
Oppe i højlandet foregår jagten på følgende måde. Man kører på den ene vej der fører i gennem
området, herfra spottes rudlerne oppe i højlandet, og efter en times tid, har vi da også fundet
en rudel med hjorte. Arcovanen køres af traileren; alle mand op i Arcoen og så ellers ud i terrænet. Jeg skal hilse og sige, at det er ikke en almindelig dansk grøn græsmark.
Turen går langt uden om det område rudlen er i, man skal nemlig helt op over dyrene og så
derefter ned mod dyrene, da det er umuligt at komme til dyrene nedefra. Turen op og derefter
ned til dyrene tager nok sådan ca. 3 timer. De sidste par hundrede meter er nogle man kravler
på maven. Græsset er plaskvådt og man er efter 20 meter komplet gennemblødt. Hvis det
lykkes at komme på skudhold og få skudt en hjort, er glæden stor. Derefter skal arcovanen
hentes. Det tager ca. 1 time, og fremme igen ved dyret skal det brækkes, læsses på arcovanen,
og derefter går turen tilbage til bilen, og derefter hjem til godset. Uanset hvordan det går, er
der faktisk kun denne ene chance om dagen, for vi er først tilbage ca. kl. 16.00.
Sådan gik 4 meget indholdsrige jagtdage, hvor Lars skød 3 hjorte og 1 sikahjort, og jeg selv 4
hjorte; 1 hver dag. Jeg kan kun sige, at i det Skotske højland må man virkelig arbejde for sine
chancer, og bagefter føler man, at man har udført noget stort jagtligt.
Billeder af de 4 hjorte kan ses på næste side.
Johnny Gotfredsen

Dag 2

Dag 1

Dag 3

Hvordan
hjemturen gik i koks må I evt. læse om i
næste nummer!!!!

Dag 4

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

Hundeudvalget udbyder følgende vildtspor kurser:

VILDTSPOR FOR UNGE JAGTHUNDE/
HVALPE - KOM GODT IGANG
Holdet starter lørdag den 3. november kl. 09.00
på jagtforeningens træningsplads på Udby
Kirkevej 23. Anden træningsgang vil være
lørdag den 10. november og derefter aftales
trænings-gangene fra gang til gang. Vi mødes
en gang om måneden og det kræver at du har
selvdisciplin og får trænet hjemme. Max. 10
hunde på holdet. Hunden skal være
færdigvaccineret.

VILDTSPOR FOR JAGTHUNDE
Dette vildtspor-hold er målrettet
således at man kan gå til en prøve
med minimum et 3 timers / 400
meter vildt spor. Adgangskrav er
minimum jægerforbundets
lydighedsprøve eller tilsvarende
prøve.
Holdet starter lørdag den 19.
januar 2008 kl. 09.00 på
jagtforeningens træningsplads på
Udby Kirkevej 23. De øvrige
træningsgange aftales fra gang til
gang. Vi mødes en gang om
måneden og det kræver at du har
selvdisciplin og får trænet hjemme. Max. 10 hunde på holdet.
Nærmere oplysning om træningen fås hos Hans Jørgen Larsen på tlf. 2019 9810.
Tilmelding til holdene foregår til Jane Dam på tlf. 5946 5940 eller mail
janedam@janedam.dk

Glade medlemmer ved afslutningfesten og en
enkelt med høj cigarføring

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

KONTAKT OS FOR ET UFORPLIGTENDE TILBUD
VI KØRER I HELE DANMARK

Jagt- vildt- og naturpleje

Tuse Næs Jagtforenings Udvalgsmedlemmer
Udvalg

Tlf.

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
59 18 04 11
59 46 81 01
59 27 35 38

Flugtskydningsudvalg:
Henrik Olsen
59 46 17 63 23 72 45 45 snappan@get2net.dk
Karsten Lynge
51 22 57 33
email@falkonet.dk
Jan Kruse
59 46 10 03 40 57 53 92 famillien.kruse@privat.dk
27 32 29 93
Jan Kristensen
Riffeludvalg:
Carsten Nielsen
Kenneth Nebelung
Stig Jensen
Ole Bentø

59 46 17 42 40 41 03 85 c.nielsen@123mail.dk
36 77 37 50 40 31 08 69 ken-pia@mail.tele.dk
48 18 78 08 20 48 18 30 wensien@mail.dk
36 77 01 90 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
Foreningens fælder
Flemming Buttenschøn
59 46 58 04
buttenschon@vip.cybercity.dk
Rævejagt og grave
Festudvalg:
Aksel Bek
59 46 03 46 30 13 34 30
Marie Linjordet Glenstrup 59 46 26 11 20 49 79 24 marie@glenstrup.dk
Marianne Granzow
59 27 37 01
meg@hvidovre.dk
Henrik Madsen
Mikael Kolind
59 46 59 56 20 11 44 66 swift@sporty.dk
Bladudvalg:
Johnny Gotfredsen
Jane Dam
Aksel Bek

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

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

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

