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Formandens side
Generalforsamling onsdag den 22. januar 2012
Formandens beretning og løbende sager i jagtforeningen for 2011
Formanden bød velkommen og fortalte om aftenens forløb. Der var kaffe med
ostemadder til alle. Øl/vand kunne købes i krostuen. Lystfiskeren i Holbæk udstillede
tøj og andre jagtrelaterede ting. Formanden takkede for det store fremmøde.
Efter velkomsten holdt vi et minuts stilhed for de to medlemmer, der var gået bort i det
forgangne år; Tony Andersen og Kim Jacobsen.
Jagtforeningen har fået en pladsforvalter; Henrik Madsen. Har er gået til den med krum
hals og der er rigtig pænt, rent og ryddeligt i klubhuset og det tilhørende græsareal.
Vores lejeaftale med Holbæk Kommune om vores klubhus/område er endnu ikke på
plads, men Egon Jensen arbejder på sagen og vi har en mail om, at vi får aftalen.
Vi har planer om at få et toilet i klubhuset. Vi har søgt om tilskud fra Jægerforbundets
(tidligere Jagtfonden) pulje og har fået tilsagn om et fornuftigt beløb. Nu skal vi have
byggetilladelsen i orden, lovliggjort bygningerne i BBR, lavet toilettet og samlet de
sidste penge ind, så vi ikke skal tømme bankkontoen. Det skal nok lykkes. Vi skal
selvfølgelig bruge noget arbejdskraft fra medlemmerne, så her er en opfordring til at
møde op, når vi indkalder.
Nyheds-sms’erne ligger på vågeblus. Jægerforbundet er i gang med at lave noget vi
kan bruge, siger de.
Sommerfest blev afholdt den 18. juni. Desværre mest i regnvejr, men alt gik som det
skulle med over 50 glade deltagere. Er der stemning for at lave et festudvalg igen? Vi
skal have uddelegeret arbejdet lidt mere.
JKF (Jægernes Kommunale Fællesråd) kører nu på skinner, som jeg lovede på sidste
generalforsamling. Vi har i løbet af 2011 indgivet høringssvar til 3 Natura 2000
områder, herunder Udby Vigen. Der har været afholdt Jægernes Dag på
Andelslandsbyen og JKF vil have mindst en stand på Jægernes Dag i 2012. Det har
Egon Jensen noget at gøre med.
Hvis nogen af jer spiller Lotto, Odset eller lignende, så gå ind og spil fra foreningens
hjemmeside. Så tjener foreningen lidt penge den vej. Vi får lidt hver gang der spilles
via vores hjemmeside. Det er sådan en ikke- arbejdskrævende ting, som vi kan få lidt
glæde af. Det er åbenbart kun Poul Arne og mig selv og en mere, der bruger det. I kan
se i regnskabet hvor meget vi har tjent i 2011 på denne konto; det kunne blive meget
mere.

Bestanden af vildt og udbytte på og omkring Næsset i 2011 har ikke ændret meget.
Art: Bukke. Bestand: God. Udbytte: under middel, enkelte meget store bukke er der
skudt på Næsset.
Art: Råer/lam. Bestand: God. Udbytte: Måske skal der skydes nogle flere råer og lam.
Vi har heldigvis ikke set noget til den sygdom som råvildtet har haft på Fyn, og som
også findes forskellige steder på Sjælland.
Art: Fasaner. Bestand: God. Udbytte: Acceptabel, der er i starten af sæsonen ikke
skudt så mange som tidligere år, mange har haft svært ved at holde på fasanerne og
det er en gåde hvor de bliver af.
Art: Agerhøns. Bestand: Under middel. Udbytte: Der er heldigvis mange udsætninger
og en lille afskydning.
Art: Harer. Bestand: Under middel. Udbytte: Der skydes heldigvis ikke mange af den
lille bestand, som nok aldrig bliver større end den er i dag, desværre.
Art: Duer. Bestand: God. Udbytte: Bedre end sidste år. Her var det i 2011 for første
gang muligt at ansøge om regulering af duer i september og oktober. Der var vist ikke
så mange af jægerne på Tuse Næs der søgte om regulering.
Husk at sende vildudbytte-statistikken til Naturstyrelsen. Det er meget vigtigt at alle får
gjort dette da det er med til at forme jagttiderne og jagtarterne i fremtiden.
Omsætningen på skydebanen i Udby Vigen stiger og overskuddet vokser. Her er lidt tal
til sammenligning:

2006
2007
2008
2009

Indtægter
21.100
33.862
50.579
50.286

Udgifter
17.730
45.401
32.999
48.481

Over/underskud
3.370
- 11.539
17.571
1.805

(2009 var første år med nye maskiner hele året, altså komplet udbygget)

2010 49.613
2011 78.640

47.904
57.667

1.709
20.973

Rigtig, rigtig fint. Tak til udvalget. Hvis det er trenden, så tegner det godt.
Den mobile skydevogn blev færdig til vores præmieskydning og vi er rigtig glade for
den. Vognen har været lejet ud nogle gange i løbet af 2011. Ikke meget, så prøv at
reklamere lidt for den, hvis I kan. Den blev 100 % finansieret via sponsorpenge og
tilskud fra skydebanepuljen. Den er indtil videre kun reserveret 3 dage i 2012.
Natura 2000 Udby Vigen,
Hej Johnny.
Jeg har fået din henvendelse videresendt fra Helle Vastring Jægerforbundet, og har kikket lidt på den
aktuelle naturplan.
Hovedformålet med indsatsen omkring høringssvarene var, at alle udokumenterede (negative) udsagn om
jagt og jagtrelaterede forhold skulle forsøges fjernet fra naturplanudkastene.
Jeres høringssvar har åbenbart overbevist myndighederne om, at påstandene omkring skydebanens
tilstedeværelse skulle slettes i den endelige plan.

Man kan selvfølgelig ikke udelukke at diskussionen om skydebanen dukker op på et senere tidspunkt,
men udgangspunktet for hele naturplankonceptet er, at kun ting, der er beskrevet i naturplanerne skal
indgå i 1. runde af naturindsatsen.
Det vil med andre ord sige, at jeres område nu er grundigt vurderet, og skydebanen indgår pr. 7/12 2011
ikke i den officielle trusselsvurdering. Under alle omstændigheder er det et godt argument for banens
bevarelse. For fremover skal det jo så bevises, at skydningen er ændret i forhold til nugældende
vurdering, alternativt dokumenteres at myndighederne har begået fejl i deres planlægning, hvis en
diskussion om banen skal være relevant.
Som jeg ser det, skal i bare ønske hinanden tillykke med vel udført arbejde!
- men selvfølgelig stadig have antennerne ude omkring alt hvad der har med naturplanlægningen at gøre.
Med venlig hilsen
Bent Rasmussen
Biolog/Jagtkonsulent
Danmarks Jægerforbund Kalø / Danish Hunters´ Association, Kalø
Molsvej 34, DK-8410 Rønde
Tlf. (+45) 88 88 75 02
Mobil. (+45) 27 80 28 5

Arvingerne, der ejer engen, har sat den til salg, men endnu ikke solgt. Vi har
formodning om, at der vil komme en klausul om, at vi stadig lejer engen af den nye
køber.
Igen i 2012 har vi fået samlet deltagere sammen så vi kan afholde et jagttegnskursus
ligesom i 2011. Det er vi meget glade og stolte over. Beståelsesprocenten er tårnhøj og
gør det endnu bedre. Tak til de 2 undervisere Flemming Thorup og Torben Krogh.
Underviserne har også afholdt en ny-jæger jagt for dem, der bestod jagttegnsprøven.
I 2012 har vi 3 jubilarer, der har fået deres diplomer. Keld og Palle Larsen (far og søn)
samt Henrik Madsen. Vi skal have nogle flere medlemmer under 25 år. Vi har pt.
7 ungdomsmedlemmer, 3,7% af medlemsskaren.
Vores medlemsantal:
1.1.2010 185 medlemmer
1.1.2011 189 medlemmer
1.1.2012 185 medlemmer.
Altså en tilbagegang på 4, ikke godt. Lige nu er vi 186. På et tidspunkt i 2011 var vi
197 medlemmer. Bestyrelsen har en målsætning på 200 medlemmer den 31.12.2012;
forhåbentlig lykkes det. Jægerforbundet har forskellige tiltag, så ad den vej har vi også
mulighed for at øge vores medlemsantal.
Bestyrelsen har i løbet af året afholdt 5 bestyrelsesmøder. Vi vil også i 2012 afholde
udvalgsmedlemsmøde, så udvalgene kan komme med en melding til bestyrelsen om
deres aktiviteter, planer og ønsker i fremtiden. Der er ingen åbne punkter fra tidligere
år, så vi har styr på tingene.
Bestyrelsen og alle medlemmerne er udvalgene taknemlige for det store arbejde de gør
for foreningen, det skal de have tak for.

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

www.lystfiskeren.com

Redaktørens side
Udby Vigen
Vinterklargøring af Udby
Vigen, ja vi har jo et helt
udvalg som tager sig af dette,
men Ivan måtte alene samle
haglskåle sammen, og
“Sømanden” måtte alene
smørre maskiner ind i olie og
fedt. Køre affald væk og lave
vinterklargøring på generator.
Generator er også kørt i
vinterhi, “Sømanden” bar den
fra skur til vej helt alene, så I
skal ikke spørge ham hvorfor
hans arme nu er blevet 10
cm. længere, nu kan han nå
jorden med fingerne uden at
bukke sig overhovedet.

Transitanmeldelse på nettet

Sidste nyt
Nu er det igen muligt at foretage internetanmeldelse af transit gennem Sverige med
hunde og katte mellem Bornholm og det øvrige Danmark.
Det er lykkedes efter et godt samarbejde mellem bl.a. Dansk Kennel Klub og
Danmarks Jægerforbund at få de svenske myndigheder til at forstå behovet for, at
anmeldelse efter de nye regler fra 1. januar 2012 ved transit gennem Sverige med
hunde og katte kan ske via internettet.
Efter de hidtidige regler skulle man fysisk anmelde ved indrejse på nærmeste
toldstation eller pr. telefon. Dette kunne
være langsommeligt eller direkte umuligt,
hvis man foretog transit med bus eller tog.
Det er derfor glædeligt, at svenskerne har
genindført det gamle system med anmeldelse på internettet, selv om anmeldelse ikke burde være nødvendigt, da
man selv uden anmeldelse ville følge alle
EU-regler.
Til orientering der er skudt mindst 4 ræve
med skab på Tuse Næs efter nytår.

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

Hovedentrepriser
Erhverv - Privat
Autoriseret Kloakmester

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

En brav natur- og jægersmand er gået bort…..
Forfærdelse og fortvivlelse, efterfulgt af dyb sorg, ramte en stor del af lokalsamfundet på Tuse Næs, og også
andre steder i landet, da beskeden om Kim Jacobsens alt for tidlige og meget pludselige død blev kendt.
Kim blev 45 år, og var kendt landet over for sit uforlignelige hundearbejde. Ikke blot som aktiv deltager med
sine højt elskede rødsettere i vinderklasserne, - men også for en stor indsats omkring planlægning og arrangering af markprøver på næsset, som altid blev afviklet med stor præcision og effektiv tilrettelæggelse.
Kim blev invalideret i en færdselsulykke i en tidlig alder, men fik med en ukuelig jernvilje kæmpet sig op, til
noget nær en helt normal tilværelse, på trods af den ene arm manglede. Ikke blot som mangeårig trofast medarbejder hos de lokale bygge- og entreprenørfirmaer, - men også som en særdeles dygtig haglgeværskytte,
hvor rigtig mange jagtgæster, i talrige jagtselskaber, har fået sig noget af en overraskelse, da det gik op for
dem, at manden til den ene side, som skød ”fuldt hus”, kun brugte en arm. Der er ofte blevet løftet på hatten i
dyb respekt, med et hørbart ”flot skud Kim – meget flot”….
Kim’s handicap kom netop til at fylde så lidt som Kim gerne ville have. Ingen medynk og overdreven
hjælpsomhed, det ønskede Kim ikke. Han kunne fint klare tilværelsen, og havde det bedst når alle
respekterede dette, og ”glemte” at han havde et lille problem med den ene arm.
Alligevel var det naturligt og kærligt ment af talrige venner og
bekendte, og en helt igennem accepteret selvfølgelighed for Kim, at
øgenavnet til ham med tiden blev Kim ”enarm”
Naturen var og blev Kim’s foretrukne opholdssted. Ejendommen
på Højlystvej, hvor Kim bl.a. havde indrettet sig med et lille
kulinarisk delikatesse-røgeri, hvor dyrekøller og fasanbryster ofte
blev tilberedt, fremstår i dag som en pragtejendom med alt i
skønneste orden, og remiserne som velplejet og særdeles
vildtvenlige, og en daglig inspektionstur med hundene i frit løb ud
over markerne, var nok mere reglen end undtagelsen for Kim.
Det at gå på jagt, var for Kim kun ”overskuddet” af at være aktiv
part i naturen. Kim elskede naturen i al dens pragt og
mangfoldighed. Det handlede altid ligeså meget om naturoplevelsen, se nye steder, få inspiration og opleve nye indtryk, også i
udlandet. Kunne det hele så krones med lidt nedlagt vildt enten
med jagtriflen eller haglgeværet, så var det fuldendt, - men aldrig et
mål i sig selv.
Slutteligt og ikke mindst skal Kim’s gode humør, eksemplariske hjælpsomhed, kærlighed og omsorg
fremhæves. Mon ikke det var blandt disse positive egenskaber at Helle fandt sin Kim. En rigtig hyggelig fyr,
man godt kunne tilbringe sin fremtid med. En fremtid som for Helle og Kim, desværre blev alt alt for tidligt
afbrudt.
Kim efterlader sin Helle og sin nærmeste familie, der tager sit udspring på og omkring Sokhøj på Tuse Næs.
Vore tanker og dybeste medfølelse går til jer der stod Kim så tæt.
Kim efterlader desuden vores herlige jagtklub ”Svinebanden” med et stort savn og et uerstatteligt tomrum.
Må morgendagen atter bringe lys…
Æret være Kim’s minde

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

Tommys dækcenter
Tåstrup Møllevej 4
4300 Holbæk

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

Natura 2000-planen for Udby Vigen
Følgende meddelse har vi fået fra biolog/jagtkonsulent i Danmarks
Jægerforbund

Hej Johnny.
Jeg har fået din henvendelse videresendt fra Helle Vastring, og har kikket
lidt på den aktuelle naturplan.
Hovedformålet med indsatsen omkring høringssvarene var, at alle
udokumenterede (negative) udsagn om jagt og jagtrelaterede forhold
skulle forsøges fjernet fra naturplanudkastene.
Jeres høringssvar har åbenbart overbevist myndighederne om, at
påstandene omkring skydebanens tilstedeværelse skulle slettes i den
endelige plan.
Man kan selvfølgelig ikke udelukke at diskussionen om skydebanen dukker
op på et senere tidspunkt, men udgangspunktet for hele
naturplankonceptet er, at kun ting, der er beskrevet i naturplanerne skal
indgå i 1. runde af naturindsatsen.
Det vil med andre ord sige, at jeres område nu er grundigt vurderet, og
skydebanen indgår pr. 7/12 2011 ikke i den officielle trusselsvurdering.
Under alle omstændigheder er det et godt argument for banens bevarelse.
For fremover skal det jo så bevises, at skydningen er ændret i forhold til
nugældende vurdering, alternativt dokumenteres at myndighederne har
begået fejl i deres planlægning, hvis en diskussion om banen skal være
relevant.
Som jeg ser det, skal i bare ønske hinanden tillykke med vel udført
arbejde!
- men selvfølgelig stadig have antennerne ude omkring alt hvad der har
med naturplanlægningen at gøre.
Med venlig hilsen
Bent Rasmussen
Biolog/Jagtkonsulent
Danmarks Jægerforbund Kalø / Danish Hunters´ Association, Kalø
Molsvej 34, DK-8410 Rønde
Tlf. (+45) 88 88 75 02
Mobil. (+45) 27 80 28 58
E-mail: bor@jaegerne.dk<mailto:bor@jaegerne.dk>
www.jaegerforbundet.dk<blocked::www.jaegerforbundet.dk>

Kredsmøde
Som tidligere deltog Aksel og undertegnede i kredsmødet for vores region 7. Mødet
fandt sted søndag den 4. marts og foregik i Knabstruphallen.
På kredsmødet var der en vældig lang dagsorden, som gav anledning til en masse snak
frem og tilbage og nogle afstemninger.
Det var desværre ikke meget jagt, der bliver snakket om på kredsmødet.
Det kunne måske være fornuftigt at snakke lidt mere jagt end alt dette paragrafrytteri,
som giver en masse besvær. Hvorfor ikke lave et vedtægtsudvalg, som kikker på
vedtægterne, da en del af de indkomne forslag handler om ændringer i disse.
På kredsmødet i år var der også et par små valgtaler. Der er jo formandsvalg i
Jægerforbundet i år. Begge kandidater fik omkring 15 minutter til præsentation og
derefter var der mulighed for at stille spørgsmål til kandidaterne. Et frisk pust i en tør
dagsorden.
Johnny

Ræveben til trikinanalyse
Fødevarestyrelsen har
iværksat en
undersøgelse om
trikiner i danske
ræve, og Tuse Næs
Jagtforening har lovet
at indsamle venstre
forben, fra ræve i
vores område. Derfor
giv mig venstre
forben fra de ræve i
nedlægger, så skal
jeg nok sende det ind
til fødevarestyrelsen. I
kan også få udleveret
kuverter af mig, så I
selv kan sende
forbenet ind.
Johnny

Bukkejagt den 16. maj 2012

Ja, så er der atter gået et år siden bukkejagten gik ind.
Efter de tidligere års succes, gentager vi at mødes i klubhuset den 16. maj.
Vi mødes først kl.9:00, da det fra tidligere år har vist sig, at flere har svært ved at komme
før.
Kom og få lejlighed til at vise, og se, de store og flotte bukke, der er nedlagt denne dag.
Herefter er der, som sædvanlig, tid til kaffe og morgenbrød, samt jægersamvær med gode
historier og oplevelser fra morgenens jagter.
Hilsen Egon Jensen

Regulering af skadevoldende vildt 2011/2012
Dato
04.09.2011
08.09.2012
18.09.2011
23.09.2011
06.10.2011
23.10.2011
06.11.2011
20.11.2011
11.12.2011
18.12.2011
08.01.2012
15.01.2012
21.01.2012
22.01.2012
29.01.2012

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

Art:
Antal jægere:
regulering
17
regulering
14
regulering
18
regulering
20
regulering
14
regulering
25
regulering
21
regulering
10
regulering
14
kunstgrave
6
kunstgrave
7
regulering
12
regulering
8
kunstgrave
8
regulering
8

Krager:
4
0
8
4
6
12
4
3
1
0
0
1
3
0
2

Skader:
3
17
1
9
8
4
1
1
15
0
0
4
2
0
5

Ræve:

0
0
0

Der er skudt ræve på Næsset, bare ikke på foreningens jagter.
Egon Jensen
Bemærk at luftbøsse ikke må bruges på
vores reguleringsjagter på rågeunger.

Henrik Madsen:
50 års fødselsdag siden sidste blad
Nyudnævnt pladsforvalter og
25 års jubilæum i jagtforeningen
Jagtforeningen vil gerne sige tillykke til Henrik med de 50 år. Vi siger også tillykke med
udnævnelsen til pladsforvalter på jagtforeningens arealer og klubhus på Udby Kirkevej.
Nu ser det altid pænt ud, selvom der er nogen, der sviner lidt. Som Aksel siger: ”når
Henrik har været forbi med kosten, er der ikke flere spind-kællinger i miles omkreds”.
Henrik er en af dem i jagtforeningen, der
altid stiller op, når der skal laves noget.
Om det så er nedgravning af nye
rævegrave, oprensning af sø, almindelig
rengøring, klargøring af område til
sommerfest og ikke mindst oprydning
efter
sommerfest. Hvis det aftales at vi mødes
klokken 11.00 og der skal rydde op efter
sommerfest, har Henrik allerede gjort det
meste inden vi andre kommer kl. 11.00,
som Henrik siger: ”der er jo ingen grund
til at sove længe”.
Andet sted i bladet kan det ses at Henrik
er en af vores 3 jubilarer i året 2012. Også
tillykke med de 25 år her.

Ellemosegaarden –
Salg af høns og andet fjerkræ

Vi forhandler også foder til
alt fjerkræ samt vildtfodertønder,
foder/vandtrug, æglægningskasser
og andet udstyr.

Henvendelse/bestillinger til
Michael Pedersen, Tobjergvej 16,
Tuse Næs, 4300 Holbæk
Tlf. 2033 6857
www.ellemosegaarden.dk

Jagt hos Naturstyrelsen.
Igen i år var vores jagtforening inviteret med på en af styrelsens jagter i Kongsøre og
Grevinge skove. Jagtens udbytte blev 2 snepper, 4 råvildt, 2 harer og 2 fasanhaner.
Jagten blev afholdt i det fineste efterårsvejr.
Det er stadig bare lidt ærgerligt at eventuelle jagtforeninger ikke kan få lov at bruge
nogle få arealer til at afholde ny-jægerjagt på. Nyjægere kunne jo også godt tage
hånd om vildtet på nogle udvalgte områder.
Endnu engang tak til den lokale enhed for en veltilrettelagt jagt.

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

Generalforsamling 22. februar 2012 på Hørby Færgekro
Formand Johnny Gotfredsen bød velkommen til alle. Der var fremmødt 21 personer.
Punkt 1: valg af dirigent
Egon Jensen blev valgt.
Punkt 2: valg af stemmetællere
Jørn Lynge og Ivan Nielsen blev valgt.
Punkt 3: formandens beretning – udvalgsberetninger
Johnny berettede om året der gik. Beretningen kan ses et andet sted i bladet.
Punkt 4: kassereren gennemgår regnskabet
Johnny gennemgik regnskabet som blev godkendt
Punkt 5: fastsættelse af kontingent
Ingen ændringer til kontingentet.
Punkt 6: valg til bestyrelsen
Der var 4 personer på valg til bestyrelsen: Aksel Bek, Egon Jensen, Stig Wensien, Pernille
Jensen.
Alle 4 ønskede genvalg og alle blev genvalgt uden modkandidater.
Punkt 7: valg af suppleanter
Anders Pedersen blev genvalgt.
Punkt 8: valg af revisor
Arne Hyldegaard blev genvalgt.
Punkt 9: valg til hundeudvalget
Genvalg til alle.
Punkt 10: valg til flugtskydningsudvalget
Genvalg til alle.
Punkt 11: valg til skadevoldende vildtudvalg
Genvalg til alle.
Punkt 12: valg til riffeludvalg
Genvalg til alle.
Punkt 13: valg til bladudvalget
Genvalg til alle.
Punkt 14: indkomne forslag
Forslag om ændring af vedtægter blev godkendt af alle.
Punkt 15: eventuelt
Udvalgene orienterede om deres arbejde. Johnny
fortalte lidt om jagttidsforhandlingerne i
Jægerforbundet. Lystfiskeren havde udstilling af diverse
jagtrelaterede ting.

Besøg krostuen.
Vi har altid kolde øller i køleren

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

Jægerskrab 2011
Jeg (formanden) købte 100 skrabelodder (Jægerskrab) af Jægerforbundet, som vi
kunne sælge til vores præmieskydning i sommeren 2011.
De skrabelodder der ikke blev solgt, kunne så sælges til sommerfesten senere samme
dag. Der blev kun solgt ganske få Jægerskrab, både på Udby Vigen og til
sommerfesten.
Jan Larsen havde nogle uger efter sommerfesten et arrangement i krostuen i Hørve og
han fik 25 af de sidste ca. 50 skrabelodder. Han ville lige selv prøve et par inden de
kom til salg. Og hvad skete der så: Jan skrabede sig til førstepræmien; en krondyrsjagt
i det jyske.
Det kan man da kalde held!!! I skulle have købt nogle flere mens chancen var der
Jan’s far Aage købte en plads på jagten i
Klosterheden, så de sammen kunne komme på jagt
i Jylland. Midt i december var de så af sted på
jagten. Desværre fik de ikke skudt nogen krondyr,
men på jagten blev der skudt 2 hjorte, 10 hinder og
7 kalve, så der var krondyr til stede. Jan så i sidste
såt en rudel på ca. 70 stykker, men desværre for
Jan var det ikke muligt at afgive nogle af disse et
skud, da der ikke var nogen af alle disse krondyr
som løb så meget alene at et skud var muligt.

Jagten forløb på den måde, at man mødte dagen før jagten på Ulfborg skydecenter,
hvor man også boede om natten. Her blev
rifler indskudt, hvis det var nødvendigt.
Derefter blev der skudt til løbende skiver på
krondyr på forskellige afstande, alt i alt ca.
50 skud. Det gav træning og sikkerhed for
at man bedre kunne begå sig dagen efter,
hvor jagten skulle begynde. Der blev to
såter; en om formiddagen og en om
eftermiddagen. Jan og Åge havde kun roser
til arrangementet efterfølgende. Der deltog
21 skytter, 15 drivere og 6 hunde af
forskellig herkomst.

Hvorfor fodre råvildtet?
Mange vælger ikke at fodre råvildtet, og
nogle vælger kun at fodre råvildtet i den
svære tid (vinterhalvåret), mens andre
vælger at fodre råvildtet hele året.
Om man skal fodre råvildtet eller ej, er
helt op til den enkelte råvildtforvalter at
afgøre. Men vælger man at fodre
råvildtet, er det klart bedst at fodre hele
året, da man derved undgår en ny
tilvænningsperiode hvert år. I
sommerhalvåret ædes der alligevel ikke
så meget råvildtfoder, ligesom man evt.
kunne overveje at fodre med noget
billigere kraftfoder eller havre/majs i
sommerperioden.
Vi fodrer jo fasaner og ænder hele året,
ja nogle sågar ræve, rovfugle og andre
vilde dyr, og det virker naturligt også at
fodre råvildtet. Vi fodrer ligesom så
mange andre også fuglene i vores haver,
når de har svært ved at finde føde i
vinterhalvåret. Så hvorfor skal man ikke
også fodre råvildtet, når det vel og mærke gøres rigtigt?

Indtil nogen har overbevidst os om det modsatte, vil vi stadig mene, at det er
”rigtigt” at fodre råvildtet, hvis man i den gennemtænkte råvildtforvaltning har et
formål med fodringen, har de
tidsmæssige og økonomiske ressourcer, som er

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

Jagttegnskursus 2012
Torsdag den 5. januar startede 9 deltager på dette års jagttegnskursus. Der kunne
egentlig have været 13 deltagere, men 2 mødte aldrig frem, 1 meldte fra dagen inden
og 1 kunne ikke afse tiden til det (hun sendte dog sin far i stedet for).
Der er 8 mænd og 1 kvinde. Yngste
deltager er 16 og resten af deltagerne er
godt fordelt aldersmæssigt. Den kvindelige
deltager er Charlotte, som også er træner i
hundeudvalget og skal bruge jagttegnet for
at komme med på jægerforbundets
hundeinstruktørkurser. Og hvem ved;
måske hun også vil være at finde på
skydebanen her i sommer.
De har nu haft 10 kursusaftener i
klubhuset og holdet er; ligesom sidste år,
rystet rigtig godt sammen og har haft det
vældigt hyggeligt sammen. De mangler
blot nogle gange på skydebanen og så er de klar til ”eksamen” sidst i april. Vi håber at
alle 9 kommer igennem første gang.
Torben og Flemming har igen kørt jagttegnsundervisningen og deltagerne er meget
tilfredse med dem.
Her er et stemningsbillede fra sidste teori-aften i klubhuset. Bemærk alle de lækre
kager på bordet. Deltagerne forstår at hygge

Stemningsbilleder fra skydebanen, hvor jagttegnskursisterne var på skydebanen
sammen med alle andre kursister i Vestsjælland.
De fik skudt nogle skud. Om de ramte lerduerne siger historien ikke noget om. John (på
billedet til venstre) ramte et par stykker. Hvor mange skud der skulle til, er ikke talt.

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

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

Aller sidste nye
Ændring af knivloven er et skridt i den rigtige retning
Efter 1. april 2012 skal jægere, fiskere og håndværkere, der glemmer en kniv i
bagagerummet og bliver stoppet af politiet, ikke længere frygte en tur i fængsel. Kun
under særligt skærpende omstændigheder kan overtrædelse af våbenlovens
bestemmelser om knive føre til fængselsstraf.
- Det er et skridt i den rigtige retning, men det er ikke nok. Vi vil arbejde videre for at
sikre, at jægerne ikke kan komme i klemme, og vi satser på at gøre vores indflydelse
gældende i forbindelse med næste revision af våbenloven, siger Jægerforbundets
formand Ole Roed Jakobsen.
Ole Roed Jakobsen slår
fast, at det hele tiden har
været - og fortsat er Jægerforbundets holdning,
at knive skal fjernes fra
områder og personer, hvor
de intet legalt formål har.
Derfor støtter
Jægerforbundet politiets
mulighed for
visitationszoner og
lignende. Men
Jægerforbundet ønsker
ikke, at jægere skal
kriminaliseres på grund af
en signalpolitik, der
straffer banale
forglemmelser.
På den baggrund vil Ole Roed Jakobsen ikke betegne Folketingets netop vedtagne
ændring af våbenloven som andet end et skridt på vejen.
- Vi vil fortsat arbejde for, at jægere lovligt må bære og besidde kniv eller dolk i eget
køretøj ved fremvisning af eget gyldigt jagttegn. Undtagelsen bør også gælde
foldeknive, der kan fastlåses. Jægere har i almindelighed brug for at have en kniv i
nærheden overfor nødstedt vildt – og i særdeleshed har de legitimerede
schweisshundeførere brug for det i deres arbejde, siger Ole Roed Jakobsen.
Udgangspunktet for Jægerforbundets videre arbejde er, at Jægere har en uddannelse i
- og tilladelse til - at besidde våben.
- Derfor bør fremvisning af gyldigt jagttegn give tilladelse til at have kniv i bilen, siger
Jægerforbundets formand.

Nyt fra hundeudvalget
Hundeudvalget har desværre ikke haft en særlig god start på året. Årets første indskrivning
måtte udsætte pga. for få tilmeldinger. Dette hjalp heller ikke og eneste hold, der foreløbigt er
blevet til noget, er hvalpeholdet med 6 tilmeldinger. Vi har en minimumgrænse på 6 deltager på
et hold, før vi opretter holdet. Andre foreninger melder også om nedgang.
Vi har lavet et kombineret lydighed- og apporteringshold, der starter den 10. april, hvor der er
rimelig med tilmeldinger til. Her prøver vi at samle de hunde vi kan og lave træning, der
tilpasser hver enkelt hund på hver enkelt hunds niveau.
I april starter vi igen et hvalpehold og et lydighedshold.
Vi håber meget at der kommer flere hundeførere til i løbet af året, ellers ser det sort ud for Tuse
Næs Jagtforening, da en stor del af klubbens indtjening kommer ind her igennem.
Sidste efterår havde vi en hvalpeprøve søndag den 23. oktober. Det var en smuk efterårsdag
med dejlig solskin. 8 hvalpe mødte frem denne dag og Charlotte var dommer. Her er resultatet
af prøve:
Michael Beyer med GINIE
Charlotte Jensen med MILLE
Hanne Hansen med RICO
Camilla Østergaard med LEIA
Charlotte Søe Jacobsen med DINA
Merete Hornecker med BELLA
Henriette Søe Langholm med BULLER
Christian Jørgensen med KATO

65 point
62 point
51 point
56 point
52 point
52 point
48 point
45 point

Her er billeder fra prøven:

Fortsættes

Flugtskydning 2012 på Udby Vigen
Her er skydedagene på Udby Vigen i 2012.
Vi må jo kun skyde på Vigen i tidsrummet
fra 1. april til 31. august. De 7 af
hverdagene skydes der også
turneringsskydning, men selv om der er 8
hold, der skal skyde turneringsskydning
disse dage, er der stadig plads nok. Så kom
ud og øv dig lidt på skydebanen; alle har
brug for lidt træning.
Foreningen råder over mange
flugtskydningsinstruktører, så der er altid
hjælp.

Datoer for skydningerne er:

Torsdag den 12. april kl. 17.00 til 21.00 Turneringsskydning
Torsdag den 26. april kl. 17.00 til 21.00 Turneringsskydning
Torsdag den 10. maj kl. 17.00 til 21.00 Turneringsskydning
Torsdag den 24. maj kl. 17.00 til 21.00 Turneringsskydning
Torsdag den 31. maj kl. 17.00 til 21.00 Ikke turneringsskydning
Lørdag den 02. juni kl. 09.00 til 16.00 Præmieskydning
Torsdag den 07. juni kl. 17.00 til 21.00 Turneringsskydning
Torsdag den 21. juni kl. 17.00 til 21.00 Turneringsskydning
Torsdag den 05. juli kl. 17.00 til 21.00 Turneringsskydning
Banen er klargjort, duer er kommet i tønden og på arbejdsdagen kom
der flere en der nogensinde har været. Tak for det siger udvalget.
Fotografen kom forbi mens alle sad i vognen og spiste morgenmad. I
løbet af formiddagen blev alt klargjort. Banen er nu 100% klar til jer,
så kom bare derud.

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

Sidingevej 36, 4560 Vig
Tlf. 5932 8216 mail: sgm@mail.tele.dk
www.s-g-m.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
www.djrtk.dk
www.cabelas.com
www.jagtformidling.dk
www.skovduer.dk
www.dansk-retriever-klub.dk
www.dmk-online.dk
www.schweiss.dk
www.naturstyrelsen.dk/
Naturoplevelser/Jagt/Vildtraad/
Regulering/
Er der andre spændende sider, så send
en mail med navnet, og det kommer på
listen til næste nummer.
Hilsen Johnny, jeg@vw.dk
Holbæk Kommunes jagtforeninger:
Hagested - Gislinge Jagtforening
Holbæk Strandjagtforening
Jernløse Jagtforening
Jyderup og Omegns Jagtforening
Orø Jagtforening
Svinninge Jagtforening
Tuse Næs Jagtforening
Tølløse - Vipperød Jagtforening
Grønne Råd repræsentant:
Bjørn Ovesen 40 44 89 87
Mail: autobamsen@mail.dk
JKF formand:
Johnny Gotfredsen 23 48 13 41
Mail: jeg@vw.dk

Velkommen til nye
medlemmer af Tuse Næs
Jagtforening
Siden sidste blad er følgende blevet
medlemmer. Vi vil meget gerne byde
Jer alle velkomme og håber, at I får
glæde og mange fornøjelige timer af
jeres nye medlemskab.
Vi siger velkommen til:
Ole Jacobsen, Arnold frederiksen,
John Helmer, Henrik Frisenette-Fich,
Rasmus Jensen, Charlotte Lindgren,
Christian Olsen, Martin Tomasson
Olsen, Jens Sørensen

Æresmedlem i Tuse Næs
Jagtforening:
Egon Henriksen

Jubilarer i 2012
60 år: Keld Larsen
25 år: Palle Larsen
25 år: Henrik Madsen
Vi siger tillykke!

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

Nyt fra hundeudvalget – fortsat…

SOMMERFEST
Lørdag den 2. juni 2012
kl.19.00
I KLUBHUSET UDBY KIRKEVEJ 23

PRIS FOR MAD: KR. 175,-

(Grillkød, salat, tilbehør samt kaffe)
Drikkevarer kan købes (øl-vand-vin)

Der vil være små overraskelser i løbet af aftenen.
Kom og mød dine venner fra jagtforeningen denne aften.
Eller lær nogle nye venner at kende!!!
HUSK: Absolut sidste frist for tilmelding til maden:
Søndag den 27.maj!
Tilmelding til festen (så vi ved, hvor mange stole vi skal sætte op)
og til spisning (så vi ved, hvor meget mad vi skal lave)
skal ske til en af disse personer:

Johnny Gotfredsen på 2348 1341 eller jeg@vw.dk
Jane Dam på 6166 5940 eller janedam@janedam.dk

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

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

Vælg din lokale håndværker

* Ny byggeri
* Ombygning
* Renovering

* Døre og vinduer
* Køkkener
* Sommerhuse

Skal hunden med til Sverige?
Fra årsskiftet har hunde og katte kunnet medtages i eksempelvis fly, bil, tog og færger
til Sverige uden først at skulle til dyrlægen for at gennemgå en ormekur/
rabiesblodprøve.
Det er nu tilstrækkeligt, at dyrene har et id-mærke, en rabiesvaccination og et pas for
selskabsdyr med, iflg. Fødevarestyrelsens hjemmeside.
Denne ordning er naturligvis et fremskridt, til gengæld vil de fleste nok betragte det som
et tilbageskridt, at man nu først ved passagen af grænsen kan anmelde sit kæledyr,
hvor man tidligere har kunnet gøre det på forhånd via internettet.
De nye regler skal være opfyldt, selvom man blot har sin hund med på transitrejse
gennem Sverige, eksempelvis til
eller fra Bornholm. Nye regler for
hund til Bornholm, se
redaktørens side.
Den tidligere transitordning er nu
bortfaldet, og det samme er
desværre også muligheden for via
internettet at anmelde indførslen
af hunden. Fremover skal man
rent fysisk anmelde kæledyret,
når man krydser grænsen. Der er
ikke altid bemandet på
toldstederne, så det kan blive
noget bøvlet.
Er der ingen toldere ved
grænseovergangen, skal man
foretage anmeldelsen på den
nærmeste såkaldte
tullklareringsexpedition, eller via den til formålet opsatte telefon ved grænseovergangen
eller ved at ringe til det telefonnummer, som er opgivet på
stedet. Se mere på
www.tullverket.se.
Fødevarestyrelsen anbefaler i øvrigt følgende:
Hvis din hund eller kat allerede har fået foretaget en rabiesblodprøve, bør den
vedligeholdes. Dette gøres ved at sørge for, at dit kæledyr revaccineres mod rabies
rettidigt. På den måde behøver dyret aldrig at få foretaget blodprøven igen.
Det understreges, at der fortsat er krav om rabiesblodprøve, hvis dyret indføres fra ikke
listede lande uden for EU, som eksempelvis Tyrkiet. Derudover får ændringerne af
reglerne også konsekvenser for indførsel af uvaccinerede hvalpe og killinger fra bl.a.
Sverige.
Se sidste nyt om transitanmeldelse når man rejser igennem Sverige, evt. Bornholm

Reguleringsjagter i 2012 og 2013
Her er datoerne for vores reguleringsjagter i 2012 og 2013. Nu er der ingen
undskyldning for ikke at møde op til reguleringsjagterne.

2012
Søndag 2. september kl. 18:00

Skader og krager

Rørvangsparken

Torsdag 13. september kl. 17:45

Skader og krager
Fælleden
P-pladsen v/Bjergmarkskolen

Søndag 16. september kl. 06:40

Skader og krager
Munkholmskoven,
Skovvejen mellem p-plads og ishuset

Søndag 23. september kl. 17:30

Skader og krager
Fælleden
P-pladsen v/Bjergmarkskolen

Torsdag 27. september kl. 17:00

Skader og krager

Søndag 7. oktober kl. 7:15

Skader og krager
Munkholmskoven,
Skovvejen mellem p-plads og ishuset

Søndag 21. oktober kl. 14:30

Skader og krager
Fælleden
P-pladsen v/Bjergmarkskolen

Søndag 4. november kl. 14:15

Skade og krager
Fælleden
P-pladsen v/Bjergmarkskolen

Søndag 18. november kl. 14:15

Skade og krager
Fælleden
P-pladsen v/Bjergmarkskolen

Søndag 9. december kl. 14:15

Skader og krager
Fælleden
P-pladsen v/Bjergmarkskolen

2013
Søndag 6. januar kl. 14:30

Rørvangsparken

Skader og krager
Fælleden
P-pladsen v/Bjergmarkskolen

Søndag 20. januar kl. 14:30

Skader og krager

Rørvangsparken

Søndag 27. januar kl. 15:00

Skader og krager
Fælleden
P-pladsen v/Bjergmarkskolen

Jagtdag for ny-jægere
Søndag den 6. november 2011 blev der afholdt jagt for ny-jægere, der har taget
jagttegn i 2011. Torben og Flemming, der har været jagttegnsundervisere på kurserne,
afholdte denne jagt som et forsøg.
Torben fortæller:
”På denne jagt var vi venligst assisteret af 3 erfarne
jægere og en apportør med 2 retrievere. Der var
tilmeldt 7 ny- jægere, hvoraf de 6 mødte op. Vi
undrede os over, at der ikke var flere der havde
taget imod tilbuddet.
Det primære formål med jagten var ikke at skyde 100 til 200 skud, men selve
oplevelsen ved at deltage på en invitations-jagt.
Efter morgenkaffen og gensynsglæden, blev parolen afholdt ca. kl. 9. Her blev
sikkerhed, jagtbart og såterne gennemgået og derefter blev der sat poster af. Vi
startede med en god, gammeldags hare-tramp.
Naturligvis glimrede en hund med at ”falde over”
en hare og den blev så frustreret, at den var
nødsaget til at sætte efter den til næste sogn. Vi
fik dog indhentet hunden og fik nydt synet af flere
rådyr og der blev da også skudt en hare på
hjemvejen.
Efter at have trampet 120 hektar igennem, fik vi
en forevisning i dirigering af både en og to hunde
samt lidt inspiration til, hvordan man også kan foretage hundetræning. Ja, der er
mange vinkler at gribe det an på, men vi var enige i, at med rolighed og kærlighed
kommer man langt.
Hundene nød dagen, vi fik snakket, og vejret var ikke fra sin værste side. Måske fik vi
ikke det store jagtudbytte, men etikken, samværet og hyggen var der intet i vejen med.
Flemming blæste jagten af (med ørepropper!!) og derefter kunne vi byde på kaffe og
lidt koldt at drikke til de grillede pølser. Også her gik snakken lystigt.
Tusind tak til de lokale godser, som havde givet os både frossent og friskt vildt, som
vore deltagere kunne tage med hjem, og forsætte nydelsen af jagtlivet i køkkenet.
Alle deltagerne fik indblik i, hvordan en jagt afvikles og hvordan man forholder sig som
gæst, så de ikke står helt uforstående næste gang de møder op på jagt.
For Flemmings og mit vedkommende var det en
god dag. Vi har mod på at gøre det igen næste år,
hvor vi gerne lægger egen jagt til en ny-jæger
jagt igen. Måske kan vi inspirere andre til at byde
velkommen til ny-jægere og vise dem fornøjelsen
ved jagt og samvær uden at de behøver at betale
flere tusinde kroner.
Knæk og bræk fremover fra Torben Krogh

Jubilarer i 2012

Keld Larsen, kendt person på Tuse Næs har været
medlem af vores jagtforening i 60 år, et stort tillykke
til Keld

Henrik Madsen, 25 år,
vi siger tillykke

Palle Larsen, 25 år, vi
siger tillykke

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

Vi efterlyser hele tiden!
Jagtberetninger fra ind- og udland fra foreningens medlemmer.
Gode opskrifter på vildtretter.
Har du noget, du vil sælge/købe?
Har du jagt, du vil leje ud? Orelund jagtkonsortie på Torbenfeldt mangler et
medlem, så hvis det har interresse, kontakt Arne Hyldegaard, Aksel Bek eller
John Petersen.
Har du kendskab til arrangementer, som andre kunne have glæde af?
Input til bladet eller foreningens hjemmeside er også meget velkomne.
Send dem til:
Johnny Gotfredsen, Erik Banners Vej 18, 4300 Holbæk
tlf. 23 48 13 41 / 59 43 72 64
E-mail: jeg@vw.dk

Sandgaard asfalt
:

Vi udfører:
Alle former for asfaltlægning
Hånd- og maskinudlægning
Regulering af riste og brønde
Opbrydning af beton og asfalt
Nedrivningsopgaver
Nye anlæg af småveje/stier
med afstribning

Vi råder over:
Asfaltudlægger med 1,4 til 2,6 m. arbejdsområde
2 tons og 500 kg asfalttromler m/vibration
Bobcat med opsamlerkost
Hydralisk hammer og pælebor
Lastbil m/container hejs lasteevne 12 tons
kran med grab
3500 kg tiptrailer

Vi udfører også opgaver som ligger uden for vores arbejdsområde
så ring og få et godt tilbud
Sandgaard Asfalt
Udby Kirkevej 6
Telefon: 20 11 44 65
email: sandgaard-asfalt@mail.dk

Tuse Næs Jagtforenings kastemaskine sponsorer

Skov og Naturstyrelsen

Tommys dækcenter

Odsherreds Motor Co. A/S

SMC Biler Holbæk A/S

Palle Larsen

Ole Holmegaard Brolægger

Tømrerfirmaet Henrik Olsen
Alt i tømmerarbejde

Krostuen i Hørve

- Arne Hyldegaard
Uvildig økonomisk rådgiver

Michael Olsen
Taxafa.

Jagttider
Jagttidsforhandlingerne for 2013 og frem starter allerede nu, og Jægerforbundet er
meget interesseret i, hvad medlemmerne mener om de tider vi har nu. Derfor beder de
os komme med input til forhandlingerne.
De første møder med forbundet var i oktober 2011, så hvis nogen af jer har gode
begrundede ønsker til ændringer, bedes de sendt til undertegnede så hurtigt som
muligt. Alle forslag vil blive behandlet, men det vil være fornuftigt at have nogle gode
argumenter med om de enkelte arter.
Der findes jo også lokale jagttider for forskellige områder i Danmark, så her vil de også
gerne have input, hvis I har nogen kommentarer.
Forslag sendes til Johnny på jeg@vw.dk

Riffelskydning på Tuse Bjerg
Adresse: Skydebanevej, 4300 Holbæk (500 meter fra Holbæk Bådcenter ad Omfartsvejen
mod Kalundborg; sidevej på venstre side).
Kære medlemmer. Der afholdes skydning på nedenstående dage. Tag gerne en
jagtkammerat med, da der er afsat god tid til hjælp, indskydning og for dem der skulle
ønsker dette; mærkeskydning.
Husk gyldigt jagttegn og våbentilladelse
Tirsdag den 17. april kl. 17-20
Mandag den 30. april kl. 17-20
Lørdag den 5. maj kl. 09-15 (sidste chance før bukke premiereren)
Lørdag den 26. maj kl. 12-15 (gik der noget galt den 16 maj?)
Præmieskydning lørdag den 4. august kl. 12-15 med mange
fine præmier.
Der vil også denne dag være mulighed for at fin-justere
riflen fra kl.12 til 12.30 inden præmieskydningen.
Tør du komme denne dag og tage kampen op mod dine
jagtkammerater, med håneret det næste år.
Præmieskydningen er kun for medlemmer vedr.
placeringer, men ellers kan alle deltage.
Riffeludvalget håber på et rigtigt godt fremmøde til de
overstående
Skydninger. Støt op om din jagtforening og mød op.
De bedste jæger-hilsner
Pruv. Stig Wensien Jensen

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

KONTAKT OS FOR ET UFORPLIGTENDE TILBUD
VI KØRER I HELE DANMARK

Jagt- vildt- og naturpleje

Tuse Næs Jagtforenings udvalgsmedlemmer
Udvalg
Hundeudvalg:
Jane Dam
Bent Petersen
Helge Gerber
Hans Jørgen Larsen

Tlf.

Mobil

e-mail

59 46 59 40

61 66 59 40 janedam@janedam.dk
40 30 33 78
23 23 99 18 helge@gerberas.dk
20 19 98 10 hjl@iaa-adm.dk

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

Riffeludvalg:
Carsten Nielsen
Kenneth Nebelung
Stig Wensien Jensen
Ole Bentø
Bo Wensien

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

40 41 03 85 c.nielsen@123mail.dk
40 31 08 69 ken-pia@mail.tele.dk
20 16 18 34 wensien@mail.dk
51 58 77 24

Bestandsregulering af skadevoldende vildt
Krager, skader og råger
Egon Jensen
59 46 16 65 21 68 79 66 minna-egonjensen@mail.dk
Niels Frederiksen
59 46 15 47
grethe.f@mail.tele.dk
Murat Tamer
28 29 98 64 murattamer@live.dk
Foreningens rævejagt og grave
Bo Wensien
59 46 12 51
Carsten Nielsen
59 46 17 42 40 41 03 85 c.nielsen@123mail.dk
Bladudvalg:
Jane Dam
Johnny Gotfredsen
Pladsforvalter:
Hundebanen/klubhuset
Henrik Madsen

59 46 59 40
59 43 72 64

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

28 57 42 65 henrikmadsen@ofir.dk

Økonomi
er mange ting
Erhvervsindkomst – løn – tilskudsordninger.
Husleje – lån – forsikring – skat – m.v.
Renteindtægt/udgift – omprioritering –
Investering.

Vi tilbyder uvildig gennemgang af økonomi
og foretager evt. omlægning.
Vi gennemgår regnskab/selvangivelse.
Ring og få fast tilbud.

Arne Hyldegaard
Uvildig økonomisk rådgiver:
Hyldegårdsvej 25 – 4300 Holbæk
Tlf. 59 46 03 20 – Mobil 26 23 03 20
Fax 59 46 03 71
Arne.hyldegaard@mail.dk

Adresse labels:

Våben-reparationer
udføres
Jagtammunition på lager

Bøssemager

Erik Digebo Hansen
Vald. Sejersvej 34, 4300 Holbæk
Tlf. 59 44 49 43

Træffes:

Mandag-torsdag kl. 14-16
Fredag kl. 14-18
eller efter aftale
Lørdag lukket

