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Tuse Næs Jagtforening:

Telefon

Mobil

e-mail

Formand
Kaj Hardis

59 46 06 34

21 90 07 34

hkkh@mail.tele.dk

Næstformand, sekretær
Aksel Bek

59 46 03 46

30 13 34 30

Kasserer
Marie Linjordet Glenstrup

59 46 26 11

20 49 79 24

marie@glenstrup.dk

Klaus Olesen

47 38 15 24

40 15 15 24

olsenlk@privat.dk

Egon Jensen

21 68 79 66

minna-jensen@get2net.dk

Mikael Kolind

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

20 11 44 66

swift@sporty.dk

Carsten Nielsen

59 46 17 42

40 41 03 85

c.nielsen@123mail.dk

Tuse Næs Jagtforenings blad trykkes i ca. 300 eksemplarer. Tryk: MicroForma.
Omdeles til medlemmerne og annoncører. Bladet udkommer 2 gange årligt i marts og
september.
Annoncepriser:
1/1 side kr. 400,3/4 side kr. 350,1/2 side kr. 250,1/3 side kr. 200,1/4 side kr. 150,-.
Henvendelse med stof og annoncer til bladudvalget:
Annoncer
Aksel Bek
59 46 03 46
30 13 34 30
Foreningsstof
Jane Dam

59 46 59 40

61 66 59 40

jda@email.dk

Redaktion
Johnny Gotfredsen

59 43 72 64

23 48 13 41

jeg@smc.dk

Henvendelse angående medlemskab af foreningen til kasseren:
Marie Linjordet Glenstrup 59 46 26 11
20 49 79 24
marie@glenstrup.dk
Tuse Næsvej 20
4300 Holbæk
Vildtkonsulent Hans Henrik Erhardi ( kontortid 9 - 15) Tlf. 59 32 80 16

Formandens side
Endnu et år er gået med alt hvad det indebærer af aktiviteter omkring vores forening på
godt og ondt.
Vi kan heldigvis se tilbage på et år, hvor den positive side langt har opvejet, hvad der har
måttet være af mindre heldige ting.
Jeg vil endnu engang her benytte lejligheden til at takke vores udvalg for en stor og god
indsats i det forgangne år, med håb om et lignende engagement i 2006. Det er trods alt
gennem udvalgenes aktiviteter vores forening tegner sig udadtil, så også evt. kommende
medlemmer for interessen skærpet og melder sig ind i foreningen.
På den nyligt overståede generalforsamling var der nogen udskiftning i udvalgene, og der
skal lyde en særlig tak til jer, der har valgt at stoppe for arbejdsindsatsen gennem årene
(specielt Erling Rasmussen, som har været med i 35 år). Der skal også være et velkommen
til nye udvalgsmedlemmer. Vi har I bestyrelsen besluttet at holde et udvalgsmedlemsmøde
under lidt festlige former i klubhuset onsdag 22. februar, hvor de nyetablerede udvalg kan
hilse på hinanden.
Desværre er der sket ting i vores hovedforening som
har været med til at undergrave tilliden til, at de
menige medlemmers interesse bliver varetaget på
bedste måde centralt. Jeg skal ikke her komme ind på
enkeltheder, men henvise til forrige nr. af Jæger, hvor
der i et tillæg blev gjort rede for hvilke uheldige tiltag, der var tale om, samt hvad der var sat i værk for
at belyse disse, og en plan for hvorledes problemerne
skulle takles.
Jeg kan kun beklage det skete, men råder til besindighed. Vi er blevet lovet en fyldig redegørelse på
det kommende regionsmøde og ser frem til, at der
bliver ryddet ordentligt op, så tilliden til vores
hovedforening, som ellers har gjort det udmærket,
igen kan etableres. Det er utroligt vigtigt, at der er
fodslag for at interessen for jagt og jagtudøvelse kan
varetages på bedste måde.
Jeg opfordrer medlemmerne til at bakke op omkring vore aktiviteter med ønske om gode
jagtoplevelser i 2006.
Dette års jubilarer vil blive fejret ved vores årlige sommerfest.
Godt nytår
Kaj Hardis

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

www.lystfiskeren.com

Redaktørens side
I løbet af året 2005 er Pernille Buttenschøn desværre holdt op i bladudvalget, men ved generalforsamlingen
i januar indtrådte Jane Dam i udvalget. Vi glæder os over at Jane vil hjælpe med at få bladet udgivet. Jane
står for foreningsstof, og det er til Jane I skal aflevere foreningestof. Til dem der ikke kender Jane er her en
lille opfrisker.
Jane Dam
Jeg har været medlem af hundeudvalget siden generalforsamlingen i september 2001. Jeg har haft rottweiler i 17 år
og stiftede bekendtskab med jagthunde, da jeg mødte min
mand i 1996, som havde en labrador, der blev brugt til
jagt. Siden har vi sammen haft 5 labrador og 1 tysk jagtterrier. Jeg har været træner i rottweilerklubben i 15 år,
fortrinsvis med hvalpehold, men også med konkurrencehold. Jeg har nu været træner i jagtforeningen siden 2001.
Jeg har jagttegn, men det er dog ikke jagten, der interesserer mig mest, men træningen af hundene. Jeg bor på
Tuse Næs i Hørby med min mand, Martin, vores 3 børn og
vores 4 labrador.

Opsatser i klubhuset
Som I måske har bemærket er der, som på
billedet ophængt et par trofæer i klubhuset.
Disse er givet af en gammel jæger, nemlig
Leo Hansen, Ridebanevej. Leo, der er 87 år
har været jæger hele sit liv og har jaget indtil
for 8 år siden, hvor han hang bøssen på
knagen.

Leo har i sine unge dag været kapper på
klapjagter, hvor vores gamle konge var
med som jæger. Vi siger Leo tak for disse
trofæer og vil her opfordre andre til at
komme med lignende jagtlige effekter, som
vil kunne gøre vores klubhus endnu mere
jagtligt.
Vi siger Leo tak.

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

Afslutningsfesten
Lørdag den 12. august 2006 har festudvalget igen kreeret et festligt arrangement ved
klubhuset. Indholdet samt praktiske ting vil fremgå i augustnummeret af Jæger, men sæt
allerede nu kryds i kalenderen, så vi kan få en ordentlig fest. Alle er velkomne.
NB. Dette års jubilarer vil blive fejret denne aften. Det drejer sig om:
Steen Rasmussen
Palle Jørgensen
John Thor Petersen
Ove Frederiksen
Egon Jensen

Herunder et par billeder fra afslutningsfesten I 2005, hvor der var jagtkammarater selv helt
fra Polen.

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
c.nielsen@123mail.dk

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

Rævejagt den 3. december 2005

Nogle stemningsbilleder fra rævejagten den 3. december 2005, hvor der blev skudt 1
ræv fra kunstgraven hos Lars Holmegaard, der blev besøgt 15 rævegrave omkring Tuse
Næs og foreningen og udvalget siger lodsejerne tak for at de må foretage denne
regulering.
Udvalget for skadevoldende vildt

LOKAL FORSIKRING v/PETER GAM

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

Baggesens Have 90
Postbox 37
4300 Holbæk

FORKÆL DIN FAMILIE !
KØB BRØD HOS EN RIGTIG BAGER.
FORRETNINGEN ER ÅBEN HVER LØRDAG - SØNDAG KL. 7-12.
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

Stemningsbillede fra gravjagt den 22.01.06.
Deltagere var
Mikael
Carsten
Poul Arne
Henrik
Egon
Erik
Flemming
Morten
En rigtig dejlig dag, hvor Jack Russell Terrieren var i høj kurs. Der var stillet 5 skytter og
1 hundefører og 1 hjælper, der var 6 Jack Russell Terrier. Der blev besøgt 10 grave og der var
gevinst i graven ved klubhuset, hvor der var en stor hanræv. Her var det Pumba, som klarede
sagerne, dog ikke uden skræmmer og der var 2 ræve i Kaj Hardis’ grav; en lille tæve og en pæn
hanræv. Mikaels Jack fik smidt sin første ræv ud. Tillykke med det, men måtte have hjælp af sin far
Jack senior til at klare nummer 2 ræv. Alle tre måtte lade livet for de dygtige skytter. En enkelt
hund Pumba fik sig et hak i tuden og vil nu for fremtid stolt kunne vise et trofæ i form af et ar. Hunden blev behandlet grundigt med rensning og forebyggende penicillin. Efterfølgende var der hyggeligt samvær i klubhuset, hvor jagtforeningen var vært ved pølse med tilbehør og øl/vand/kaffe og
vi kunne beundre Glenstrups udfoldelse med John Deere med skrabeblad. Han havde brugt en stor
del af weekenden til at gøre klar til generalforsamlingen tirsdagen efter jagten.

Generalforsamlingen 2006
Ved generalforsamlingen i 2005, var fremmødet ikke større end vi sagtens kunne have været i
vort eget klubhus, så vi blev enige om, at spare udgiften til leje i 2006 og henlagde dette års
generalforsamling til eget lokale; jkubhuset på Udby
Kirkevej.
Selv om vi blev betydeligt flere end sidste år lykkedes det os
at finde plads til alle og med flere pauser indlagt fik vi også
lidt frisk luft ind imellem. Men vi må nok erkende at pladsen
i klubhuset er vel trang, så næste gang må vi have større
lokale.
Efter at Egon igen i år havde fået dirigenthvervet, kunne
formanden kort berette om årets hændelser, hvorefter de
enkelte udvalg kunne fortælle om deres aktiviteter.
Hundeudvalget havde igen i år overgået sig selv med
hensyn til antal af kurser i årets løb.16 hold med i alt 153
hunde – meget flot. De havde set sig nødsaget til at udvide
trænerstaben til 6 personer, og havde haft et arrangement
på skolen, hvor der havde været inspiration at hente ved
dyrepsykolog Annette Røbke. De havde startet det nye år
med et trænerseminar, og planlagt at sende trænere på
trænerkursus. Af nye tiltag var et sporhold med
scweisspor. Vandhullet var igen brugeligt til apportering.
Dette udvalg er et godt eksempel på, at med engagerede og
dygtige trænere og mange tilbud er der også opbakning
omkring de mange tilbud – godt gået.
Jeanne Christensen, Helge Gerber, Lasse Mikkelsen og Hans Jørgen Larsen erstatter Helle
Kjær og Pernille Buttenschøn i hundeudvalget.
Markprøveudvalget havde igen i år måttet aflyse grundet manglende tilslutning, men de har
lovet at prøve igen i år.
Flugtskydningsudvalget kunne oplyse, at de havde været nødt til at aflyse skydningerne på
hjemmebanen grundet naboklage over nedfald af due materiale. Dette problem blev løst ved
at flytte tønden med kastemaskiner, så banen var igen klar ved vores præmieskydning, som
forløb særdeles tilfredsstillende. Da vi samtidig i 2005 har fået den endelige godkendelse af
banen, er der lagt op til fuld aktivitet på hjemmebanen i 2006. Henrik Hyldegaard havde valgt
at stoppe grundet arbejdspres, men Karsten Lynge og Jan Kristensen var nye i udvalget. En
skydedag på Susegården havde været en succes.
Riffeludvalget kunne atter opfordre til at benytte skydebanen på Tuse Bjerg. Alt for mange
tager på jagt uden at have den fornødne træning og en ordentligt indskudt riffel. Der var
præmier til alle deltagerne ved præmieskydningen, og foreningen har nu et medlem, der har
skudt guld med egeløv. Tillykke til Ann-Therese Møller. Desværre holdt Erling Rasmussen
denne gang fast i beslutningen om at stoppe. Han er svær at undvære, og Poul Jensen havde
heller ikke lyst til at fortsætte, men man havde afløsere i kikkerten og ville melde ud, når
disse var fundet.

Bukkepremiere
Der er jo ikke nogen grund til at gøre det
store nummer ud af bukkepræmierne for
det er jo som vi plejer med at mødes til
kaffe og brød og en lille en til næsen.
Den 16 maj er i år en tirsdag, men det har
I jo nok set, men hvis ikke ved i det nu.
Bukken på billede er den jeg skød sidste år
i Rørby bare lige for at vise, hvordan den
ser ud uden pels og så kan jeg også prale lidt. Men lad det nu ligge. Jeg håber vi ses
til maj.
Carsten Nielsen

Stemningsbillede fra en gåsejagt i februar. Fotograf Guldager..

Minkemarkvej 6, Tuse Næs, 4300 Holbæk
Tlf. 59 46 59 08 mobil 40 45 59 08 fax 59 46 59 07
MïXÎ [*Tç N”# $œñÜW—j (Ád ÷¡
¡ã=Æ;öÇ Øéz

PRÆSTEBROVEJ 1
4300 HOLBÆK
www.emch.dk

Tlf. 59 46 47 20

Mobil 40 38 09 17

Fax 59 46 47 30

Skadevoldende vildt kunne fortælle om en udmærket sæson, men der kunne godt møde
flere op. Strandjagtforeningens medlemmer havde af en eller anden grund svigtet i år, men
Egon ville tage en snak med Per Clausen. Der gik rygter om, at kommunesammenlægningen
kunne medføre, at der kunne komme flere foreninger ind i billedet omkring regulering, men
Egon mente, at vi stod os så godt med Holbæk Kommune, så andre ikke kunne komme på
tale. Men det kræver, at vi overholder vores forpligtigelse – så kom og vær med.

Festudvalget kunne berette om et år med vanlige
aktiviteter. Der var forsøgt nytænkning omkring
afslutningsfesten med et udmærket resultat.
Henrik Madsen afløser Tommy Pedersen i udvalget.

Bladudvalget efterlyste stof så der kunne blive et læseværdigt blad afvekslet med annoncer.
Det er ikke kun redaktøren der skal tegne bladet. Alle oplever noget, som kan deles med
andre. Det behøver ikke være et ”forkromet færdigt” indlæg. Kom med et udkast – gerne
ledsaget af et billede, så skal vi nok gøre det klar til bladet. Pernille Buttenschøn afløses af
Jane Dam i bladudvalget.
Efter godkendelse af diverse beretninger kunne kassereren fremlægge et regnskab med et
pænt overskud, så kontingentet kunne fastholdes uændret. For at have en rimelig
tidshorisont før generalforsamlingen ønskede kassereren, at samtlige udvalg afleverer det
færdige regnskab med bilag senest 20. januar.
Til bestyrelsen var der genvalg på alle poster, men på den ene suppleantpost var der nyvalg
til Hasse Hallquist.

Efter generalforsamlingen fortalte Klaus
Olesen meget levende om jagtoplevelser i
Sydafrika. Fortællingen var ledsaget af en
stribe meget fine billeder og vi kunne slutte
aftenen en oplevelse rigere. Det lille show
kan du såmænd sagtens optræde med også
uden for Næsset – tak til Klaus.

40 år
Kim Jacobsen, bliver 40 år gammel. Han er bosiddende på Højlystvej på Tuse Næs hvis I ikke
ved det.
De bedrifter han har præsteret som jæger - med en arm - er ganske enkelt enestående.
Han er blevet et lokalt jagtmæssigt omdrejningspunkt. Alle ved hvem Kim Jacobsen er !.
Han har for det første trænet sig op til at være en meget habil haglgevær- og riffelskytte. Kim
har i mange år samtidigt dyrket hundedressur på meget højt plan, med sine ”rødsettere”. Har
vundet placeringer i landsdækkende mesterskabskonkurrencer (markprøver) for stående
hunde mv. Det har betydet at han så samtidig har været og er primus motor for markprøver
lokalt og alt det arbejde det indebærer. Samtidig har han selv opbygget en herlig jagt med
remiser, sø og beplantninger på sit eget lille landsted. Han har været på alle former for jagt i
udlandet, lige fra Bjørnejagt i Canada, over jagt på Sikavildt i det skotske højland, til safari i
Afrika, og det mere traditionelle drivjagt i Polen. Kim ved alt om rævejagt og har lagt flere
kunstgrave, bekæmpet skadevoldende vildt, og er altså en ”rigtig jæger ” undskyld udtrykket,
hvorimod nogle af os andre er lidt mere ”luksusbetonet”.
Kim er for os jagtkammerater en gut på ligefod med alle os andre. Vi har for længst ”glemt”
hans handicap, og undrer os højlydt hvis Kim, en enkelt gang misser en høj fasan, - og en ting
er sikkert, armen får aldrig skylden, selvom Kim indimellem slås med fantomsmerter. Vi er
mange der har fornøjelsen af at gå på jagt med Kim, - og har lært aldrig at tage hensyn til
Kim’s handicap, - det vil være en ”fornærmelse”, når vi ”tonser” efter vildsvin i Polen, eller
kæmper os igennem ufremkommelige sivområder på Lammefjorden. Men en ting vi nyder
omkring Kim’s handicap: Han er altid god til at knappe en pilsner op ! (det klarer den kunstige
arm !!).

Disse 5 ræve er nedlagt i januar 2006 på Tuse Næs og på Lammefjorden

KÆRE JAGT / FLUGTSKYTTER
Henrik Hyldegård er ikke længere medlem af flugtskydnings udvalget. Det er vi kede af, men han
havde desværre ikke tiden til dette mere men vi regner med at han skyder videre på 1. holdet. Tak for
din indsats i udvalget. Vi forsøger at arrangere en tur til Susegården eller Trolleholm. Der følger
nærmere besked senere, hvis det bliver til noget vil det være sidst på foråret/ først på sommeren Det
ville være rart, hvis der var lidt flere der mødte op til vores arbejdsdage Det tager ikke særligt lang
tid at ordne banen, hvis bare der møder nogen op (helst flere end de 4 der plejer).
Nye i udvalget er Karsten Lynge og Jan Kristensen, som er præsenteret på redaktørens side.
Flugtskydingsudvalget

Jeg vil fra riffeludvalget sige en
meget stor tak til Erling Rasmussen
og Poul Jensen for den tid de har
lagt i riffeludvalget både til teori og
på skydebanen. Jeg håber at I
stadig vil komme til vores
kommende arrangementer.

På udvalgets vegne Carsten Nielsen.

Foreningen og bestyrelsen siger
også de to en stor tak for arbejdet
de har lavet for foreningen. Det er
sådan nogle personer, der er gode
at have.

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

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

22. Februar
25. Februar
05. April
11. April
16. April
18. April
23. April
25. April
20. April
04. Maj
13. Maj
18. Maj
27. Maj

2006
kl. 18:00
kl.
kl. 19:00
kl. 17:00
kl.
kl.
kl.
kl. 17:00
kl. 18:00
kl. 18:00
kl. 09-16
kl. 18:00
kl. 13-16

Udvalgsmedlemsmøde
Reionsmøde
Teoriaften
Indskydning/mærkeskydning
Hvalpeprøve og fordressur-prøve
Indskrivning til apportering
Indskrivning til hvalpehold
Indskydning/mærkeskydning
Turneringsskydning
Turneringsskydning
Indskydning/mærkeskydning
Turneringsskydning
Indskydning/mærkeskydning

Klubhyset
Mullerup
Klubhuset
Tuse Bjerg
Hundebanen
Hundebanen
Hundebanen
Tuse Bjerg
Udbyvigen
Udbyvigen
Tuse Bjerg
Udbyvigen
Tuse Bjerg

Aktivitetskalender 2005/2006

Jagt- vildt- og naturpleje
Tuse Næs Jagtforening

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

01. Juni
15. Juni
20. Juni
25. Juni
29. Juni
03. August
05. August
06. August
10. August
12. August
12. August
20. August
06. September
13. September
20. September
27. September
30. September
04. Oktober
15. Oktober
18. Oktober
25. Oktober

kl. 18:00
kl. 18:00
kl.
kl.
kl. 18:00
kl. 18:30
kl. 9-13
kl. 10.00
kl. 18:30
kl. 08:00
kl. 18:00
kl.
kl. 18:30
kl. 18:30
kl. 18:00
kl. 17:30
kl. 06:45
kl. 17:00
kl. 07:00
kl. 16:30
kl. 15:00

Turneringsskydning
Udbyvigen
Turneringsskydning
Udbyvigen
Apporteringsprøve
Hundebanen
Hvalpeprøve
Hundebanen
Turneringsskydning
Udbyvigen
Turneringsskydning
Udbyvigen
Præmieskydning
Tuse Bjerg
Arbejdsdag og klargøreing til præmieskydning
Udbyvigen
Træningsskydning
Udbyvigen
Præmieskydning
Udbyvigen
Afslutningsfest
Klubhyset
Indskrivning til efterårets hold
Hundebanen
Skader og krager
Fælleden P-pladsen v/Bjergmarksskolen
Skader og krager
Fælleden P-pladsen v/Bjergmarksskolen
Skader og krager
Rørvangsparken
Skader og krager
Fælleden P-pladsen v/Bjergmarksskolen
Skader og krager
Munkholmskoven, Skovvejen mellem p-plads og ishuset
Skader og krager
Fælleden P-pladsen v/Bjergmarksskolen
Skader og krager
Munkholmskoven, Skovvejen mellem p-plads og ishuset
Skader og krager
Fælleden P-pladsen v/Bjergmarksskolen
Skader og krager
Fælleden P-pladsen v/Bjergmarksskolen

FRA HUNDEUDVALGET
Hundeudvalget har haft et meget travlt efterår. Pyha; jeg bliver helt svedt ved at tænke
på det…
I august startede vi et fordressur-hold, et lydighedshold, et udvidet apporteringshold og
et hvalpehold. Dvs. hvalpeholdet blev hurtigt delt over i to hold, da vi havde 23 hunde
tilmeldt. Jeg var instruktør på begge hold, men fik heldigvis hjælp fra vores nye
trænerføl; Jeanne Christensen og Lasse Mikkelsen. Dette var en god anledning til at få
oplært nogle nye instruktører.
Her er resultaterne fra hvalpeprøven søndag den 23. oktober 2005:
Dommer: Hans Jørgen Larsen
Max point: 90
Helle Ravn med Dansk/Svensk Gårdhund ASKE
84 point
Rene Egeskov Jensen med Tysk Korthåret BRABUS
84 point
Helle Andersen med Cairn Terrieren MIKKI
83 point
Michael Farver med Labradoren SIMBA
82 point
Pernille Buttenschön med Jack Russel YOUNG JOCK
81 point
Vibeke Steen med Labradoren RONJA
79 point
Louise Nielsen med Labradoren BAMSE
74 point
Jeanne Christensen med Labradoren LAIKA
72 point
Kenneth Jensen med blandingshunden TRUNTE
72 point
Inge Bek med blandingshunden JENSEN
70 point
Mette Gold med Nova Scotia Duck Tolling SARA
64 point
Pernille Buttenschön med Jack Russel VIXEN
62 point
Mikael Kolind med Labradoren JOSI
62 point
Karen-Emilie Buttenschön med Jack Russel WENDY
61 point
Henrik Siemsen med Golden Retriver TIKI
60 point
Niels-Christian Buttenschön med Jack Russel SPIDERMAN 56 point
Stefan Michelsen med Jack Russel FREJA
51 point
Erling med labradorblandingen BONNIE
48 point
Annette Frøslev med Rhodesian Ridgeback WARNO
41 point
Her er lidt stemningsbilleder fra hvalpeprøven:

Her er alle, som deltog i
hvalpeprøven den 23.10.06

fortsættes

Mere nyt fra hundeudvalget…

Her er de tre vindere af hvalpeprøven!

Dommer ved hvalpeprøven:
Hans Jørgen Larsen

Inge og Jensen laver tandvisning Stefan og Freja laver en
ørevisning

Karen Emilie og Wendy viser
poter

Helle og Aske laver indkald med på plads

Michael og Simba laver en dækøvelse

Inge og Jensen laver
lineføring

Mere nyt fra hundeudvalget...

Ovenstående øvelser er de øvelser, som de har gennemgået på hvalpeholdet. De næste bileder viser nogle
af de øvelser, som er fremmed for hund og fører, nemlig nogle helt uforberedte øvelser!!!

Helle og Mikki laver lineføring i slalom gennem
flasker med pølser

Michael og Simba går “fri ved fod”

Lasse og Hans Jørgen ser til men Helle og Aske
gør klar til næste øvelse

Rene og Brabs laver lineføring i slalom gennem
flasker med pølser i

Lasse fortæller Stefan, at han skal gå lineføring
samtidig med at han skal holde en ske i munden
med en flødebolle på!!!

Jeanne sætter Helle og Mikki i gang med lineføring og skeen med flødebollen på. Fortsættes

Mere nyt fra hundeudvalget…
Og her er resultaterne fra fordressur-prøven tirsdag den 25. oktober 2005
Dommer: Kjeld Nielsen
Max point: 100

HUNDE UNDER 2 ÅR:
Lasse Mikkelsen med labradoren BALOO
Jane Dam med labradoren KODA
Torben Larsen med labradoren MILLE
Lars Holmegaard med labradoren DAX
Helge Gerber med golden retriever DONNA
Charlotte Bindslev med spinonen JASMIN
Marlene Hansen med jackrussel terrieren SWIFT

94 point
87 point
86 point
86 point
85 point
72 point
37 point

HUNDE OVER 2 ÅR:
Hans Jørgen Larsen med labradoren TEEBAK
Michael Aagesen med labradoren SAMSON

85 point
71 point

Efter dette travle efterår fik vi en masse forespørgsler på, hvornår næste hvalpehold startede.
Vi måtte sande, at der var behov for et hvalpehold mere, så vi udbød et hvalpehold til at starte
i begyndelsen af november. Efter første træningsgang måtte vi endnu engang opdele hvalpeholdet i to, da vi nu var oppe på 22 tilmeldte hvalpe.
Jeanne og Lasse tog sig derfor af de yngste hvalpe (14 stk.) og jeg tog de ældste hvalpe (8
stk.). Hans Jørgen tog sig kærligt af de hvalpe fra efteråret, som ønskede at forsætte på et
lydighedshold. Dvs. at vi fortsatte med 3 hold igennem vinteren, hvor vi egentlig plejer at holde
pause.
I november måned afholdte vi et trænerseminar, hvor vi fik en rigtig dygtig instruktør; Jens
Paaby, som plejer at holde kurser gennem Danmarks Jægerforbund Kalø, til at komme. Vi afholdte det i klubhuset og startede med morgenmad kl. 08.00. Jens Paaby havde en masse
gode teorier og praktiske træningsmetoder med til os, som vi helt klart kan gøre brug af. Vi var
også ude og afprøve nogle af teorierne på vores medbragte hunde, som var i alderen 10 uger
til 8 år. Vi var 8 instruktører/hundeudvalgsmedlemmer der deltog denne dag; Hans Jørgen,
Marie, Helle, Bent, Lasse, Jeanne, Helge og Jane.
Den 7. januar 2006 mødtes vi så igen til et trænermøde, hvor vi planlagde forårets træningssæson og vores fremtidige ressourcer og træningsmetoder. Det var et rigtigt godt møde,
hvor vi fik planlagt et godt og spændende forår.
Disse hold kommer til at køre i foråret med træningsstart i februar:
Sporhold - 6 træningsgange med Hans Jørgen
Lydighed for familiehunde - 10 træningsgange med Hans Jørgen
Fordressur for unge jagthunde - 8 træningsgange med Helge
Fordressur for ældre jagthunde - 8 træningsgange med Bent
Hvalpehold - 10 træningsgange med Jeanne
Apportering 1 for jagthunde - 7 træningsgange med Helge/Marie
Apportering 2 for jagthunde - 7 træningsgange med Helge/Marie
Fortsættes...
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Lad den Lokale El-installatør udføre Deres installationsopgaver.
∗ Nyinstallation
∗ Til/ombygning
∗ Fejlfinding og
reparation
∗ Salg og reparation

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 forbindAut. 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.
Hilsen Johnny Gotfredsen
jeg@smc.dk

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:
Helge Gerber
Jeanne Christensen
Rene Egeskov Jensen

Jubilarer i 2006
Følgende vil i 2006 have jubilæum som
medlem af Tuse Næs Jagtforening i 25 år.
Vi siger tillykke og håber, at de fortsat vil
være aktive medlemmer af foreningen.
Steen Rasmussen
Palle Jørgensen
John Thor Petersen
Ove Frederiksen
Egon Jensen

25 år
25 år
25 år
25 år
25 år

Mere nyt fra hundeudvalget…
Lørdag den 28. januar afholdte vi hvalpeprøve for vinterens to hvalpehold. Første hold startede kl. 13.00 og her er resultaterne for denne prøve:
Dommer: Helge Gerber
Max point: 90
Winnie Henriksen med clumber spaniel KIMMI
Dennis Lauritzen med labradoren BELLA
Jane Dam med labradoren TINO
Martin Rise med labradoren MAX
Marlene Hansen med labradoren KENZO
Marie Linjordet Glenstrup med labradoren VILMA
Camilla Jensen med beagle BELLIS
Maibritt Andersen med gravhunden BAILEY
Anne Madsen med labradoren PORSAN
Lene Primdahl med schæferen RAJA
Stina Hansen med beagle ANTON

84 point
83 point
82 point
80 point
79 point
78 point
75 point
75 point
71 point
68 point
59 point

Andet hold startede kl. 15.00 og også her var Helge Gerber dommer. Her er resultatet af
denne prøve:
Kim Jensen med blandingshunden NACA
81 point
Michael Braunsweig med labradoren SIMBA
80 point
Camilla Schapel med amerikansk bulldog SILJA
74 point
Julie Frydendahl med golden retriever MOLLY
73 point
Anne Frøkjær med sibirian husky JAMES
62 point
Anne Marie Andersen med clumber spaniel SULAIMA 60 point
Det var en smuk dag at holde prøve på. Alt var dækket af sne, vindstille, solskin og det var
frostvejr. Her er et par billeder fra prøven:

Helge
forklarer
Dennis/Bella
den næste
øvelse

Camilla og Silja går lineføring med flødebolle
på ske

Helge
fortæller
Majbritt/
Baily om
tandvisningen

Marie og Vilma forsøger sig med lineføring og
flødebolle på ske
Fortsættes...

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

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

Vælg din lokale håndværker

* 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

Riffel udvalget informerer
Så skal vi til det igen! Vi skal have finjusteret vores teori og praktik vedrørende riffel
skydning.
Til trods for det forholdsvis ringe fremmøde de foregående år, må vi jo sige at vi har da haft
vores del af problemerne. Der har været løse eller defekte kikkerter, skæfter der klemmer,
og hvad der nu ellers kan opstå af problemer. Nogle er blevet løst på stedet, andre har
krævet en tur forbi bøssemageren eller jagt forretningen.
Så fat ”kanonen” og mød op på teoriaftenen og få den checket inden du går på skydebanen
Teoriaften.
Efter en reprimande fra ligestillingsrådet er teoriaftenen i år for BÅDE damer og herrer.
Og den løber af stabelen……
Onsdag den. 5/4 kl. 19.00 i klubhuset
Datoer og tider for indskydning, mærkeskydning samt præmie skydning 2006 se
aktivitetskalender, og det hele foregår som de foregående år på banen ved “Tuse Bjerg”.
Vel mødt.
Riffel udvalget.

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

To hunde I sneen

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

Mere nyt fra hundeudvalget…

Vi har opdelt vores fremtidige apporteringshold i 2 hold. Første hold, hvor der kun trænes med
dummyer og næste hold, hvor der apporteres med vildt. Træningsgangene er lavet med
henblik, at man deltager i et forløb: fordressur, apportering 1 og apportering 2.
Vi har også lavet to fordressurhold. Et hvor de helt unge kan starte og et hvor de lidt ældre/
øvede kan deltage. Vi har efterhånden mange hundeførere, som kommer igen og igen på
vores hold og der skal selvfølgelig også være hold til dem. Vi er helt sikre på, at det skyldes at
Tuse Næs Jagtforening er et godt sted at komme og folk hygger sig bagefter træningen med
snak og en kop varm kaffe. Vores afsluttende prøver foregår også altid i en afslappet
atmosfære, hvor vi hygger og slutter af med lidt god mad.
Vi er sikre på, at denne hygge og rolige atmosfære gør, at mange rigtig godt kan lide at komme
hos os og gør at de anbefaler os til andre. Hundeførerne kommer i hvert fald langvejs fra
efterhånden.
Vores trænerstab er efterhånden ved at blive stor. Vi er nu oppe på at være 7 instruktører. Det
gør også at vi kan sende folk af sted på instruktørkurser. Den 11. februar skal Hans Jørgen,
Jeanne, Lasse og Helge af sted på forkursus for kommende jagthundeinstruktører i Stenlille.
Dette er et et-dagskursus, som forbereder kommende instruktører til det ”store” jagthundeinstruktørkursus på 4 dage. Dette kursus tager de selv samme 4 personer samt jeg selv af sted
på til juni. Marie og Bent har taget dette kursus for 2 år siden og de kan varmt anbefale dette
4-dages kursus.
Også i hundeudvalget er der sket en del udskiftning. I juli måned kom Hans Jørgen ind i
hundeudvalget og i oktober valgte Pernille at stoppe sit arbejde i hundeudvalget.
Den 7. januar holdt vi et trænermøde, hvor vi fik planlagt forårets træning, snakket om
holdninger til træningsmetoder og talt om, hvilke hold vi skal planlægge fremover. Ved dette
møde forelagde jeg, at vi godt kunne bruge flere folk til hundeudvalget og at de skulle tænke
nærmere over det.
Efter dette møde har vi fået 3 medlemmer mere i hundeudvalget, således at hundeudvalget nu
består af følgende:
Hans Jørgen Larsen, Jeanne Christensen, Lasse Mikkelsen, Marie Linjordet Glenstrup, Helge
Gerber og Jane Dam (ligeligt fordelt med 3 mænd og 3 damer!). Hjertelig velkommen til alle jer
nye. Vi glæder os til at samarbejde med jer. Helle Kjær Eriksen er også trådt ud af
hundeudvalget, men står stadig til rådighed med al hendes viden og kommer også gerne og
hjælper til, når vi har brug for det.
Fortsættes...
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Tlf. 22 11 88 31
RENOVERING AF BADEVÆRELSER
OPSÆTNING AF BRÆNDEOVNE
E-MAIL: JKVVS@E-MAIL.DK WWW.KIMERVVS.DK

Præsentation af det nye hundeudvalg:

Jeanne Christensen
Fra jeg var barn og til i dag har jeg altid været omgivet af jagthunde. Jeg bor på
Tuse Næs i Faurbjerg sammen med min mand Per Mølbak. Vi har 4 jagthunde (3
labrador og 1 ruhåret hønsehund).
Jeg har deltaget på forskellige hundekurser i jagtforeningen og i efteråret 2005
startede jeg som instruktør på hvalpeholdene. Jeg er ved at erhverve jagttegn. Mine
hovedinteresser inde for jagthunde er: dressurtræning, apportering og sportræning.

Helge Gerber
Jeg har været instruktør i Tuse Næs jagtforening siden 2001. Jeg købte min første
Golden retriever i 1984 og har i tidens løb haft 8 goldens, hvoraf jeg stadig har de 5
i alderen fra 1 til 12 år. I 1988 blev jeg hundeinstruktør i Dansk Retrieverklub og har
i årenes løb været hundeinstruktør, deltaget i retrieverklubbens markprøver, været
prøveleder på markprøver samt
fungeret som uautoriseret dommer på
markprøver. Alle aktiviteter har foregået på alle niveauer. Min kone og jeg har opdrættet 4 kuld hvalpe, 1 kuld i hvert af årene 1998,1999, 2000 og 2005. Jeg har
’trænet’ alle hvalpe i at apportere fra de var 5½ uge gamle, sådan at alle kunne apportere dummy og
due, når de blev afhentet af deres nye ejere 8 uger gamle. Al min træning er baseret på lyst, idet jeg
tror på, at man gennem lyst får den bedste jagthund.
Jane Dam
Jeg har været medlem af hundeudvalget siden generalforsamlingen i september
2001. Jeg har haft rottweiler i 17 år og stiftede bekendtskab med jagthunde, da jeg
mødte min mand i 1996, som havde en labrador, der blev brugt til jagt. Siden har
vi sammen haft 5 labrador og 1 tysk jagtterrier. Jeg har været træner i
rottweilerklubben i 15 år, fortrinsvis med hvalpehold, men også med
konkurrencehold. Jeg har nu været træner i jagtforeningen siden 2001. Jeg har
jagttegn, men det er dog ikke jagten, der interesserer mig mest, men træningen af
hundene. Jeg bor på Tuse Næs i Hørby med min mand, Martin, vores 3 børn og
vores 4 labrador.
Lasse Mikkelsen
Jeg hedder Lasse og er 26 år. Jeg bor i Kisserup sammen med min kæreste og
vores 4 børn. Jeg har haft 2 hunde, labrador gennem de sidste 7 år. Min
nuværende hund bruger jeg til jagt og træner ham i jagtforeningen. Siden efteråret
har jeg været instruktør på 2 hvalpehold og skal på 2 kurser gennem
jægerforbundet her i 1. halvår 2006.
Marie Linjordet Glenstrup
Jeg bor på Hørby Gamle Præstegård på Tuse Næs sammen med min mand,
datter og pt. 4 labradortæver i forskellige aldre. Jeg tog jagttegn i 2001, nok mere
for hundenes skyld end min egen! Mine hunde bliver ført til nogle markprøver og
en del jagt, Endvidere synes jeg at udstillinger er rigtig sjovt, så det bruger jeg
meget tid på - både i ind- og udland. Vi har også en meget lille kennel, hvor vi i år
har haft to kuld hvalpe for første gang. Jeg har været instruktør i jagtforeningen
siden 2003, primært til fordressur og apporteringshold, og var i januar 2004 på
jagthundeinstruktør-kursus på Kalø Vildtforvaltningsskole. Jeg har været medlem af jagtforeningens
bestyrelse siden 2002 og kasserer siden 2004.
Hans Jørgen
Min fortid i hundeverdenen er schæfer (2 stk.), men har haft en pause med
hunde på mere end 15 år. Min nuværende hund fik jeg i gave på min 50 års
fødselsdag - Tvebak som er en brun labrador. Efter anbefalinger tilmeldte vi os
hvalpekursus hos Tuse Næs Jagtforening og deltog derefter på diverse
efterfølgende kurser. Et par gange som hjælpeinstruktør udløste pludselig egne
hold: "Lydighed"; "Familiehunden" samt som "assisterende træner" og afløser på
hvalpekurser - hovedsalig med lederskabsøvelser. Derudover har vi givet os i kast
med schweisstræning som har resulteret i et par hold med "Kom godt i gang
medsportræning".

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

Tuse Næs Jagtforening
Årsregnskab 2005
Indtægter:
Kontingenter
Annoncer
Udlejning ølvogn
Flugtskydningsbane
Hundeudvalg
Riffeludvalg
Sommerfest
Renteindtægter
Indtægter i alt

18.341,33
8.350,00
1.000,00
5.024,75
8.189,00
641,00
3.609,60
52,51
45.208,19

Udgifter:
Generalforsamling
Bestyrelsesmøder
Medlemstilskud
Trykning foreningsblad
Porto og tryksager
Gaver og blomster
Annoncer
Skadevoldende vildt
Kurser og eksterne møder
Klubhus - klubhusareal
Flugtskydning
Hundeudvalg
Øvrige udgifter diverse
Bank og girogebyrer
Udgifter i alt

1.124,50
170,05
4.938,50
5.230,31
1.272,25
2.830,25
1.350,00
1.961,66
3.882,00
6.093,01
2.950,00
500,00
86,45
138,00
32.526,98

Årets overskud

12.681,21

MASKINSTATION
Flemming Jørgensen - 59 46 17 94

Sandgaard asfalt
:

Vi udfører:
Alle former for asfaltlægning
Hånd- og maskinudlægning
Regulering af riste og brønde
Opbrydning af beton og asfalt
Nedrivningsopgaver
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 Jagtforening
Status pr. 31.12.2005
Likviditet primo reguleret. For frimærker
Årets overskud
Likviditet ultimo

31.235,59
12.681,21
43.916,80

Likviditet består af følgende:
Kontanter
Nordea 5300 252 488
Nordea 5365 626 059

20.364,82
15.390,46
8.161,52

Beholdninger i alt

43.916,80

Foreningens aktiver:
Beholdning kontant og bank
Kastemaskiner
Klubhus
Fælder
Præmier m.v. riffeludvalg
Lerduer flugtskytteudvalg
Frimærker

Foreningens aktiver i alt
Foreningens passiver

43.916,80
2.000,00
35.000,00
1.000,00
176,00
0,00
0,00

82.092,80
0,00

Tuse Næs, den 24. Januar 2006
Marie Linjordet
Kasserer

Kent Sandgaard
Revisor

Bjarne Andersen
Revisor

Billeder fra drivjagt på vildsvin I Polen
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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.

Mobil

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

59 46 59 40
59 46 18 98
59 46 26 11
59 18 04 11
59 46 81 01
59 27 35 38

61 66 59 40 jda@email.dk

Markprøveudvalg:
Marianne Granzow
Kim Jacobsen

59 27 37 01
59 46 24 60

Flugtskydningsudvalg:
Henrik Olsen
Karsten Lynge
Jan Kruse
Jan Kristensen
Riffeludvalg:
Carsten Nielsen
Kenneth Nebelung

e-mail

20 49 79 24 marie@glenstrup.dk

meg@hvidovre.dk
40 46 96 43

59 46 17 63
51 22 57 33
59 46 10 03

23 72 45 45 snappan@get2net.dk
email@falkonet.dk
40 57 53 92 famillien.kruse@privat.dk
27 32 29 93

59 46 17 42
36 77 37 50

40 41 03 85 c.nielsen@123mail.dk
40 31 08 69 ken-pia@mail.tele.dk

Regulering af skadevoldende vildt
Egon Jensen
59 46 16 65
Formand (krager, skader og råger)
Niels Frederiksen
59 46 15 47
Krager, skader og råger
Morten Linjordet Glenstrup59 46 17 82
Carsten Nielsen
59 46 17 42
Foreningens fælder
Flemming Buttenschøn
59 46 58 04
Rævejagt og grave

21 68 79 66

minna-jensen@get2net.dk
grethe.f@mail.tele.dk

40 31 24 22 morten@glenstrup.dk
40 41 03 85 c.nielsen@123mail.dk
buttenschon@vip.cybercity.dk

Festudvalg:
Aksel Bek
Marie Linjordet Glenstrup
Marianne Granzow
Henrik Madsen
Mikael Kolind

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

30 13 34 30
20 49 79 24

59 46 59 56

20 11 44 66

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 jda@email.dk
30 13 34 30

marie@glenstrup.dk
meg@hvidovre.dk
swift@sporty.dk

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

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

Arne Hyldegaard
Uvildig økonomisk rådgiver:
Hyldegårdsvej 25 – 4300 Holbæk
Tlf. 59 46 03 20 – Fax 59 46 03 71

Adresse labels:

Våben-reparationer
udføres
Jagtammunition på lager

Bøssemager

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

Træffes:

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

