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Formandens side
Vores klubhus og container blev færdigmalet inden vores årlige sommerfest, så nu
fremstår vores areal virkelig flot og lækkert. Det sidste vi nu mangler er et toilet, men
her arbejdes der ihærdigt på opgaven. Vi har indhentet tilbud, og godkendelsen fra
kommunen kommer snart. Der skal også søges tilskud forskellige steder, så helt
færdige er vi ikke.
Lejeaftalen for en ny årrække om vores areal på Udby Kirkevej, er ikke kommet på
skrift fra Holbæk Kommune, men vi har fået mail om at den er på vej.
Rodzoneanlægget til vores vandhul er endnu ikke kommet, men vi venter og ser om
det bliver nødvendigt. Der er lavet forskellige andre ting.
Skydebanen på Udby Vigen har kørt fortræffelig i år, og overskuddet bliver vældigt
fint.
Foreningens mobile skydevogn er færdig. Vi er meget glade og stolte over den. Nu er
der mulighed for at leje den, for vi skal jo have dækket vores driftudgifter.
Vi forventer, at vi får første svar på vores indsigelse angående Natura 2000 forslaget
for Udby Vigen, sidst på året. Vi håber det bedste.
JKF (Jægernes Kommunale Fællesråd) har nu fundet sit leje og her snakker
kommunens foreninger godt sammen om de arbejdsopgaver som JKF skal tage sig af.
Vi er som tidligere skrevet som partnere hos Danske Spil. Hvis der er nogen af jer der
spiller Lotto, Oddset eller lignende, så gå ind fra foreningens hjemmeside, så tjener vi
lidt penge. Der er p.t. ikke mange der gør det, så tænk lige på det næste gang I
spiller hos Danske Spil via nettet.
Vildtbestanden for den kommende jagtsæson ser fornuftig ud, så vi glæder os meget
til at komme ud i naturen og høste af det overskud, der findes her. Det er jo heldigvis
ikke udbyttet der er afgørende for om en jagtdag har været vellykket eller ej.
Samværet med gode jagtkammerater, motion, oplevelser, dygtigt hundearbejde og alt
det andet der følger med på en dejlig jagtdag, tæller heldigvis meget mere end en
stor vildtparade.
I 2011 har vi som i 2010 mange jubilarer, der skal have deres diplomer. I en forening
som vores skal vi passe meget på, at der er en passende tilgang af unge medlemmer,
da foreningen skal fornyes. Vi har brug for nogle flere medlemmer under 25 år. Vi har
p.t. 8 ungdomsmedlemmer, hvilket er en fremgang på én fra sidste år, så det går lidt
trægt.

Fortsat
Vores medlemstal:
01.01.2010 185 medlemmer
01.01.2011 189 medlemmer
P.t. er medlemstallet på 197 medlemmer, så bestyrelsens målsætning på 200
medlemmer pr. 31.12.2012 opfyldes måske.
Bestyrelsen har i løbet af året haft 5 bestyrelsesmøder, hvor foreningens drift er
diskuteret og behandlet. Vi har i 2011 afholdt udvalgsmedlemsmøde, så udvalgene
kunne komme med melding til bestyrelsen om deres aktiviteter, planer og ønsker i
fremtiden. Åbne punkter fra tidligere udvalgsmedlemsmøder er kun vandhullet og
klubhuset, mens eneste nye punkt er et toilet i klubhuset.
Til slut et knæk og bræk til alle vore medlemmer i den kommende jagtsæson. Der er
selvfølgelig også en hilsen til alle vore sponsorer med en meget stor tak for deres
værdifulde indsats i året der er gået. Vi håber meget, at de stadig vil hjælpe vores lille
forening, når vi har brug for det.
Johnny

Vision for Tuse Næs Jagtforening
Vi vil sætte standarden for jagt og hundearbejde på Næsset

Formål for Tuse Næs Jagtforening
A) Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme
disses interesse i tilslutning til Danmarks Jægerforbund’s formål
B) At søge vildtbestanden bevaret og øget ved f.eks.
-

Hensynsfuld jagt, udsætning, særlige fredningstider, vinterfodring, vildtpleje og
bekæmpe skadevoldende vildt

-

At fremme et godt samarbejde med andre jagtforeninger og organisationer til fremme af
vildtets sag.

-

Tilplante marginaljord og lignende

-

Afholde jæger/hunde relaterede kurser

-

Arrangere flugt – og riffelskydningsmuligheder for medlemmer

-

At dyrke flugt – og riffelskydning som idræt og konkurrence skydning for at virke for
denne sports fremme

-

Udbrede kendskabet til jagtlovgivningen

-

Udbrede vildtkendskabet blandt jægere

-

At samle jægere og hundefolk på Tuse Næs

Bestyrelsen

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

www.lystfiskeren.com

Redaktørens side
Nyt medlem af udvalget for skadevoldende vildt:
Jeg hedder Murat og bor i Holbæk, hvor jeg har boet
siden 1974. Jeg er født i 1973. Jeg har haft jagttegn
siden 2008 og bestod riffelprøven i efteråret 2008. Jeg
foretrækker haglbøssejagt fra min jolle. Jeg har deltaget i
næsten alle reguleringsjagterne i Tuse Næs Jagtforening
siden 2009.
I min fritid laver jeg knive.
Jagtforeningen siger velkommen til Murat

Udvalgsmedlemsmøde
Lille fremmøde, mange tomme stole, mad var der nok af. Det blev besluttet at
indkalde til en arbejdsdag. Arbejdsopgaverne bliver noget i denne retning: Maling af
hus, fliser mod ridebanen lægges om, samt beskræring af hegn ved parkeringsplads
og hegn.
Næste udvalgsmedlemsmøde i 2012, bliver ikke en fredag, og vi håber så på et
større fremmøde.

Stole
Er der nogen der har stole i overskud? Vi har i klubhuset brug for lidt flere end dem vi
har fået fra EUC Nordvestsjælland.

Tur til folketinget
I sidste blad var der en invitation til et besøg i folketinget, men der var kun 4
tilmeldinger, så derfor bliver denne tur ikke til noget.

Foredrag om strandjagt
Opfordringen til at vi skulle arrangere et længere foredrag om strandjagt af Christian
Guldager, har heller ikke affødt tilmeldinger nok, så dette foredrag bliver ikke til
noget I denne omgang.

Jægeraften hos Lystfiskeren
Jægeraften hos Lystfiskeren den 31. maj 2011, her kom kun 5 tilmeldinger. Er der
virkelig ikke flere der kunne bruge et par timer i en “jagtbutik” som vil have
aftenåbent for os i foreningen et par timer?

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

Vildt-remiserne følger vi stadig
Kim, Højlystvej

Echberg, Guredevej

2007

2011

First Stop 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

Arbejdsdag 4. juni 2011
Lørdag den 4. juni var der indkaldt til arbejdsdag på hundebanen. Der skulle laves forskellige
ting såsom rengøring af klubhus indvendig, omlægning af fliser, opsætning af hegn til ridebane,
græsslåning og maling af klubhus.
Der kom syv voksne samt et kommende medlem om nogle år. Vi fik lavet det meste og er
vældigt tilfredse med resultatet.
De deltagende medlemmer var: Jane, Martin, Henrik, Aksel, Poul Arne, Klaus, unge Tore samt
redaktøren (formanden).

Når først Henrik tager fat, så sker der altså
noget! Der er ingen der må stå i vejen, for det
går stærkt når Henrik arbejder. Og pauser; det
er ikke noget han holder ret meget af!!!

Aksel i gang med at lægge fliserne om. Det
blev et godt resultat. Aksel er rigtig dygtig til
dette og det kan han og alle os andre være
tilfredse med.

Et af vore kommende ungdomsmedlemmer
Tore hjalp også til hele dagen. Hele
græsarealet blev slået meget fint. Så tag bare
jeres børn med når der indkaldes. De kan
skam også godt lave noget.
Poul Arne og Martin i gang med at male
klubhuset. Nu er huset blevet gennemrestaureret og malet, så nu ser det godt langt
ud i fremtiden. Det har virkelig pyntet.

Her er det
Klaus,
formanden og
Martin der
maler.

Mårhund
Vidste du…?

At mårhunden kan gå i hi om vinteren ligesom grævlingen.
At mårhunden kan svømme op til 5 km.
At man i Sverige også kalder den asiatisk vandræv.
At mårhunde lever i par, som holder sammen hele livet.
At mårhunden kun får 1 kuld hvalpe om året. Og at det største registrerede kuld er 19
hvalpe.
At der er udarbejdet en indsatsplan mod mårhund i Danmark.
Regulering
Mårhunden er en invasiv art der må reguleres hele året og den er betragtes også som
skadevoldende vildt.
Hvorfor uønsket

Mårhunden er et alsidig og effektivt rovdyr, der ligesom minken og vaskebjørnen, kan
udkonkurrere hjemmehørende rovdyr med en lignende levevis f.eks. ræv og grævling.
Den vil ligeledes kunne udgøre en trussel mod fugle og små pattedyr, da disse ikke er
vænnet til dette rovdyr.
Mårhunden kan være bærer af rabies, men også af den farligere bændelorm
Echinococcus multiloculus, der i værste tilfælde kan være dødelig for mennesker.
Ydermere er der risiko for spredning af parasitter til hjemmehørende vildt.
Udbredelse

Mårhunden stammer fra Østasien. Fra 1928
og særligt i årene 1948-55 udsatte man over
9.000 mårhunde i den vestlige del af det
daværende Sovjetunionen for at berige
pelsdyrfaunaen. Herfra har arten spredt sig
gennem Østeuropa til Tyskland, sydpå til de
nordlige dele af Østrig og Ungarn, samt
nordpå til de Baltiske lande, hele Finland samt
de nordlige dele af Sverige og Norge.
I Danmark er der tidligere gjort sporadiske
fund af mårhund i Jylland og på Fyn og
Sjælland, som alle menes at være undslupne
eller udsatte dyr. I senere år er den kun registret med sikkerhed i Jylland og der kan
både være tale om efterkommere af tidligere undslupne dyr og om dyr indvandret fra
Tyskland, hvor den for øjeblikket spreder sig hastigt.
Mårhundens krop måler 50-80 cm, halen ca 18 cm og højden over skulderen er ca 20
cm. Den vejer op til 10 kg.
Pelsens farve varierer i gullige, rødlige og grålige toner blandet med sorte hår på ryggen
og skuldrene. Hals, bryst, oversiden af halen samt de slanke ben er typisk sorte eller
sortbrune. Pelsen er kraftig, særligt om vinteren og halen er stor og busket. Den sorte
ansigtsmaske, der dækker øjnene og underansigtet, samt den hvide snude kan få
mårhunden til at ligne en vaskebjørn.

Forvekslingsmuligheder

Mårhunde kan ligne vaskebjørne, da begge arter har sort ansigtsmaske, lys snude og
nogenlunde samme størrelse, men arterne kan kendes fra hinanden på halen.
Mårhundens hale er typisk sort på hele oversiden og gullig, grålig eller rødlig på
undersiden samt siderne. Vaskebjørnens hale derimod er stribet med 5-7 sorte ringe.
Spor

Mårhundens spor virker mere rundt end spor af ræv og hund. Mårhunden har fire små
trædepuder, der alle er tæt på mellempuden. Tæerne er spilet regelmæssigt ud. Til
sammenligning er hundens spor lidt aflangt og tilspidsende ud mod de to forreste
trædepuder. Folden mellem de forreste trædepuder og mellempudenstår nærmest på
tværs af sporet. Rævens spor er mere aflangt end både hundens og mårhundens. Hos
ræven står folden mellem de forreste trædepuder og mellempuden nærmest på langs
med sporet.
Det kan særligt være svært at skelne spor mellem mårhund og hund. Det er en god ide
at studere spor over en lang strækning for at finde sporets karakteristika.

Føde

Mårhunden er et altædende rovdyr, og spiser alt fra ådsler til krebs, fisk, insekter, små
pattedyr og fugle.
Levevis

Mårhunden er meget tilpasningsdygtig og lever i mange forskellige habitater, også
kulturlandskabet. Typisk foretrækkes dog fugtige områder nær søer og åer, rørskov,
samt fugtig skov med en rig undervegetation.
Mårhunde lever og jager i par eller små familiegrupper. Mårhunde går i hi om vinteren i
par. Parring sker om foråret fra februar til april og et kuld på typisk 5-7 unger fødes i
april til juni. Både hannen og hunnen deltager i plejen af ungerne. Efter ca. 4 måneder
begynder ungerne at lære at jage ved at iagttage forældrene og kort efter kan de klare
sig selv. Dog bliver de til tider sammen med forældrene og jager sammen med disse
indtil efteråret. Ungerne bliver kønsmodne efter 9-11 måneder.

Opservationer af mårhund skal hurtigst muligt videre gives til Naturstyrelsen
eller vores lokale jagtkonsulent
Der er enkelte som mener de har set mårhund på Tuse Næs, men det er ikke
bleveet bekræftet.

Mobil skydevogn
Jagtforeningen har via tilskud fra
Skydebanepuljen og af vores gode faste
sponsorer fået samlet penge sammen til en
mobil skydevogn. Den samlede pris for
maskiner, trailer og opbygning er ca. 120.000,-.
Her en lille billede kavalkade over forløbet

Traileren er monteret med vores to nye
indkøbte Duematic maskiner. En fast maskine
til 648 duer og en nikkedukke til 528 duer.
Begge maskiner er tilsluttet hver sit 12 volts
batteri og begge batterier er tilsluttet en
batterilader, så det er muligt også at sætte 220
volt til maskinerne, og samtidig oplade de 2
batterier.

Den enkelte maskine har fjernbetjening og kan
styres via denne fjernbetjening. Traileren har
en totalvægt på 750 kg. og kan derfor trækkes
efter de fleste biler, og med en totalvægt på
750 kg må alle kørekort køre den efter en
godkendt bil.

Det er jagtforeningens intention at vores
skydevogn skal bruges til vores
præmieskydning, men foreningen vil også gerne
leje den ud til enkeltpersoner, men også til
konsortier og andre som kan have glæde af at
leje en skydevogn.

Vognen er blevet monteret af Rene ”Sømanden”
og John, som havde lånt smedeværkstedet hos
entreprenør Morten C. Henriksen og tak for det.

Ellemosegaarden –
Salg af høns og andet fjerkræ
Nu også råvildtfoder samt fasan‐ og
vildtfuglefrø fra AS Herregården
(se mere på www.asherregaard.dk)

Vi forhandler også foder til
alt fjerkræ samt vildtfodertønder,
foder/vandtrug, æglægningskasser
og andet udstyr.
Henvendelse/bestillinger til
Michael Pedersen, Tobjergvej 16,
Tuse Næs, 4300 Holbæk
Tlf. 2033 6857
www.ellemosegaarden.dk

Riffelindskydning før bukkejagten.
Igen i år kom der mange medlemmer til indskydning af deres rifler før bukkejagten.
Det var flot at se alle udvalgsmedlemmerne i deres nye skydeveste. Sorte til
instruktører og grønne til ikke-instruktører.
Langt de fleste havde da styr på deres skud, og dem, der ikke havde det, blev godt
hjulpet af instruktørerne.

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

Sommerfest 18. juni 2011
Så kom dagen hvor vores årlige sommerfest skulle løbe af stabelen. Der var ikke
mange som havde tilmeldt sig hen ad vejen, men vi fik da mobiliseret et rykkerkorps,
som fik samlet ca. 55 sammen til lørdag aften. Husk at tilmelde jer og få booket jeres
kalender, når datoen bliver kendt. Det er meget nemmere at tilrettelægge tingene, når
vi ved hvor mange der kommer!
Lørdagen før sommerfesten blev det
grove lavet. Fredag aften fik vi hentet
borde, stole og grill. Henrik, Kim,
Aksel, Poul Arne, Klaus og Johnny
arbejdede til langt ud på aftenen.
Lørdagen morgen blev der hentet
kød, og masser af andre ting. Vi siger
tak til Brugsen for hjælpen. Dagen
bød på lidt regn, men kl. 19.00 var
det da fornuftigt vejr, men lidt efter
blev det da godt nok regnvejr, som
først holdt op ved 23 tiden. Men som
man siger ”Bare der er mad og
drikke”, er der ikke noget der kan slå
os ud. Aksel grillede noget rigtig godt
kød, som alle var vældig glade for. Aksel skulle have været til en koncert i København,
men blev hjemme for at stå for grillen. Tusind tak for det Aksel! Kartoffelsalat og
diverse andre salater var sponseret af K-salat; tusind tak for det.
Aftenen forløb ganske udmærket vejret taget i
betragtning. Der blev solgt amerikansk lotteri og
holdt aktion over nogle gaver. Der var et par
stykker som måske fik kikket lidt dybt i glasset,
men det skal de også have lov til.
Klaus og formanden lukkede ned ved ca. 3 tiden,
og blev behørigt kørt hjem, efter at deres
chauffører havde kørt de sidste hjem.
Oprydningsholdet havde aftalt at mødes kl.12 om
søndagen, men da holdet kom ca. kl. 10 havde
Henrik allerede ryddet det meste op . Stor tak til Henrik for hans store arbejde.
Vi glæder os til næste år hvor vi vil fortsætte med den gode tradition med en
sommerfest. Hvis der er nogen der vil hjælpe med
planlægningen og andet, siger I bare til. Der er opgaver
nok, der skal løses.
Næste generation var
også mødt op, men er
endnu ikke indmeldt
som medlem i
for-eningen.

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

Billeder fra sommerfesten

Nyt fra hundeudvalget
Vi har haft en god sæson i foråret og sommeren i hundeudvalget. Her efter sommerferien kniber det dog
med tilmeldingerne og vi har aflyst et agility hold samt et hold med udvidet apportering. Pt. har vi et
hvalpehold, et familiehundelydighedshold samt et jagthundelydighedshold kørende søndag og tirsdag. Til
oktober starter vi igen hvalpe og lydighedshold.
På vores hjemmeside kan alle se, hvornår vi udbyder hold og billeder/tekst fra vores prøver.
Søndag den 10. april afholdte vi hvalpeprøve for vinter-hvalpeholdet med 9 hunde. Solen skinnede
smukt og der var en dejlig stemning. Charlotte var instruktør på holdet og der havde været 13 tilmeldt
på holdet.
Dommer: Bent Petersen
Jeanette Greve med BASTIAN
Karsten Lynge med CHANEL
Thorbjörn Appehl med DINA
Camilla Sandberg med KIMA
Grethe Knudsen med TILDE
Stina Vestergaard med MILLE
Carina Weinholtz med XENA
Gert Jacobsen med SCOTT
Karin Lisbjerg med BELLA

Max 70 point
66 point
60 point
57 point
55 point
50 point
47 point
44 point
43 point
? point

fortsættes…

www.kvindejagt.dk
Kvindejagt.dk er en side, der primært henvender sig til kvindelige jægere. Dog kan alle,
som interesserer sig for jagt, finde noget interessant på siden.
Kvindejagt arbejder også på at indsamle og fremvise jagtrelaterede billeder fra danske
jægere, og derfor håber vi, at nogle fra Tuse Næs Jagtforening vil bidrage til den del af
siden.
Hvis nogle af foreningens medlemmer har taget billeder under jagten, som de gerne vil
have på siden, skal de blot sende os billederne på kontakt@kvindejagt.dk
Mailen skal navngives "Jagtbilleder" og gerne med følgende information:
Fotograf. Tid. Sted. Hvilke(t) dyr er repræsenteret på billedet og Hvilken forening er
skytten/fotografen fra.
Vi håber, at I vil være med til at skabe en stor billeddatabase med oplevelser fra danske
jægere.
Billederne vil blive bragt på http://kvindejagt.dk/galleri/ - hvor vi håber, vi kan samle
en masse flotte motiver.
På forhånd tak.
Kvindejagt

På en af bestandsreguleringsjagterne på Holbæk,
hvor der var kommet en del jægere fra de
forskellige jagtforeninger i kommunen. Niels fik
6 skader I seks skud og det var som Niels sagde,
de fleste vi fik den aften.

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

Nyt fra hundeudvalget
Torsdag den 14. april holdt Krestine afslutning for sit agilityhold med en lille prøve. Efter prøven var der
hygge med kaffe, slik og hjemmebag. Resultatet blev følgende:
Hundefører / hund:
Anna Kristiansen med CESS
Charlotte Lindersson med PEPSI
AnneMette Bindner med Riesling
Camilla Kaufmann med LUCIA
Emma Kristiansen med BESS

Tid:
34,12
34,81
1.01,32
1.33,11
2.37,74

Se flere billeder fra agility-afslutningen på hjemmesiden www.tusenaesjagtforening.dk
Fortsættes

Ræveskab
Siden 2003 er flere og flere ræve i Storkøbenhavn, Nordsjælland og Roskilde blevet ramt af
ræveskab. Synet af afkræftede ræve med tynd eller ingen pels er blevet almindeligt.
Ræveskab stammer fra en hudsnylter – skabmiden – som får ræven til at klø hårene af, så den i
løbet af få måneder dør af kulde, vægttab og sygdom. Der har længe været ræveskab i Jylland,
men jo mere plads rævene har, og jo længere der er imellem dem, jo større chancer har de for
at undgå smitte. Det er grunden til, at der stadigvæk er store enklaver i Jylland hvor ræven
trives. På Bornholm, hvor rævene i sin tid levede tæt sammen på begrænset plads, udryddede
en epidemi af ræveskab samtlige ræve i slutningen af 80´erne.
Hvor farlig er den for mennesker og husdyr?
Ufarlig for menesker
Skabmiden er ikke farlig, og det er meget sjælden at den overføres til mennesker. Hvis det sker
vil symptomerne være en stærk kløe, som kan kureres medicinsk.
Har man mistanke om at være blevet smittet efter kontakt med en skabinficeret ræv eller hund,
bør man søge læge.
Der findes en fætter til skabmiden som lever på mennesker, vi kender den som fnat.
Hunde kan let kureres
Hunde inficeres meget let med skabmider fra ræven. Det mest karakteristiske symptom hos
hunde med skab er en voldsom kløe.
I starten er det som regel langs ørekanten, ned ad forbenene og ved haserne. Skabmiderne
forårsager betændelse og kløe i huden, og derfor opstår der ofte rødme, varme, hårløshed og
småsår på de angrebne områder.
Hundene kan smittes fx under jagt, hvor hunde går i rævegrave. Ved optimale betingelser
mener man at skabmiden kan overleve i op til 3 uger. Der kan også være smittefare hvis, hund
og ræv bruger samme hul i hækken, eller hvis en hund finder en død skabræv.
Har ens hund været i kontakt med en skabinficeret ræv bør man søgedyrlæge for at få hunden
behandlet. Medicinen kan ikke fås i håndkøb.
Andre husdyr
Husdyr, der har været i tæt kontakt med ræveskab, kan i sjældne tilfælde smittes.
Symptomerne vil være tydelige - en ivrig kløen på de inficerede områder. Lidelsen behandles
hos en dyrlæge.
Hvis du ser en smittet ræv
Hvis man ser en syg ræv i sin have, som er så svækket, at den ikke flygter hvis man kommer i
nærheden af den, kan man ringe til Falck på tlf 70 10 20 30. Selskabet kommer så og afliver
dyret. Dyrenes Beskyttelse betaler nemlig Falck for at komme nødstedt vildt til undsætning –
herunder også syge ræve.
Finder man en død ræv i sin have, kan man kontakte sin kommune. For at undgå yderligere
smitte er det en god idé at fjerne den ved, uden at røre ved ræven, at krænge en plasticsæk ud
over den. Brug gerne handsker. Alt efter hvilken kommune man bor i, kan den døde ræv
enten afleveres hos kommunen, eller kommunens folk kommer og afhenter den.
Naturstyrelsens vildtkonsulenter kan hjælpe med råd og vejledning om ræveskab. Find adresse
og telefonnummer på din lokale vildtkonsulent på: Naturstyrelsen.dk

Hvad er skab?
Det er en hudsnylter, der lever og formerer sig i den øverste del af huden. Deres aktivitet fører
til hårtab og dannelse af tykke, tørre skorper, som lugter ubehageligt. Med sin ringe størrelse
på 0,2-0,4 mm er skabmiden Sarcoptes scabiei knap synlig med det blotte øje.
På ræven lever skabmiderne hovedsagelig på den bageste del af ryggen, halen, ydersiden af
bagbenene og hovedet.
Man har fundet ræve med mere end 2 millioner skabmider på sig. Ræven har formodentlig ikke
et stærkt naturligt forsvar mod skab, hvorfor kan parasitten formere sig ganske voldsomt.
Miden fremkalder en irritation i huden, der føre til en stærk kløe. Miden føre dernæst til pelstab, vægttab, sult og kulde. Sulten og kulden forstyrre rævens normale fødesøgning og levevis. Sulten fjerner rævens naturlige frygt og skyhed overfor mennesker og tvinger den til at
søge ly og finde føde der hvor den er lettest tilgængelig, nemlig i nærheden af mennesker. Derfor er det ikke usædvanlig at finde fødesøgende ræve i bygninger.
Et skabangreb fører ofte til rævens død indenfor få måneder.

Der er her i sommer skudt mindst en ræv på Tuse Næs med skab, så vi beder jer holde
godt øje med rævebestanden, så vi kan få skudt de ræve som har skab, de skal udrydes
hurtigst muligt.
Ræve med skab skal også anmeldes til vores lokale vildkonsulent.

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

Nyt fra hundeudvalget
Lørdag den 30. april var forårs-hvalpeholdet var af sted på bytur. 7 hvalpe og 8 personer gik gennem
gader og stræder i Holbæk og det var det skønneste vejr. Den største oplevelse denne dag var, da
Holbæk Garden kom gående op af Ahlgade! Det var mere end hvalpene kunne rumme og alle måtte søge
tryghed hos deres ejere

Fredag den 27. maj holdt vi hvalpeprøve for forårs-hvalpeholdet og alle 6 hunde fra holdet var til stede
denne dag. Tak til Erene for de dejlige muffins Her er resultatet for prøven:
Dommer: Hans Jørgen
Dorte Jensen med ZIA
Dorte Nielsen med ASTA
Belinda Sigh med SAMSON
Lars Friis med BERTHA
Rasmus Vedby med BONZO
Erene Starskov med NUGGIE

Max 70 point
62 point
58 point
56 point
51 point
51 point
50 point

Forftsættes

Nyt fra hundeudvalget
Lørdag den 28. maj var sommer-hvalpeholdet var af sted på bytur. 5 hvalpe og 6 personer gik gennem
gader og stræder i Holbæk og også en tur omkring Holbæk Station. Også denne gang mødte vi Holbæk
Garden, der gik march op af Ahlgade. Det er en god oplevelse for hvalpene

Søndag den 3. juli holdt vi hvalpeprøve i strålende solskin. Resultatet blev således:
Dommer: Hans Jørgen
Tine Søder med ZIPPO
Jan Nielsen med ASLAN
Tore Dam med TEMPO
Julie Mortensen med COSMO
Brit Olesen med EDDIE
Dorthe Nielsen med CITA

Max 70 point
63 point
60 point
59 point
50 point
49 point
44 point

Fortsættes

Nyt fra hundeudvalget – lidt stemningsbilleder fra træningen

Fortsættes

Nyt fra hundeudvalget
Lørdag den 4. juni var det arbejdsdag (se billeder og tekst andet sted i bladet), hvor vi fik malet, fjernet
ukrudt og beskåret, kom vores klubhus og omkringliggende arealer til at se rigtig pæne ud.
Som sædvanlig var det kun ”Tordenskjolds soldater” der var mødt frem til at gøre et stykke arbejde for
klubben. Ærgerligt at der ikke dukker flere op til sådan en dag.
Vi kunne rigtig godt bruge en ”pladsforvalter” til at holde klubhus/terrasse pænt rent og fri for ukrudt. Så
hvis du synes du har lidt tid i overskud i løbet af foråret/sommeren, er du rigtig velkommen til at komme
forbi og holde ukrudt og andet skidt nede.
Du kan evt. komme om søndagen, når vi alligevel har hundetræning og så kan det være at
”rengørings-feberen” smitter og der er andre der vil hjælpe til
Jagthunde, der venter på at komme på jagt…

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

Tuse Næs Jagtforening udbød
JAGTTEGNS KURSUS i januar 2011
11 personer tilmeldte sig kurset, 10 personer fuldførte kurset og 8 bestod
jagttegnsprøven. 2 bestod desværre ikke, hvoraf den ene prøver igen her til
efteråret.

Tillykke til Tine Søder, Marianne Barslund, Marlene Nielsen, Dannie Jensen, Bekir
Kur, Lisbeth Hartung Hansen og Philip Larsen og Benjamin Cardel Jensen med jeres
jagttegn.
Knæk og bræk i den kommende jagtsæson

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:
Steffen Møller tlf. 59441625
Mail: inge.steffen@lic.mail.dk
JKF formand:
Johnny Gotfredsen mobil 2348 1341
Mail: jeg@vw.dk

Velkommen til nye
medlemmer af Tuse Næs
Jagtforening
Siden sidste blad er følgende blevet
medlemmer. Vi vil meget gerne byde
Jer alle velkomme og håber, at I får
glæde og mange fornøjelige timer af
jeres nye medlemskab.
Vi siger velkommen til:
Marlene Nielsen,
Mathias Bjørn Jensen,
Marcin Juralowicz, Bjarme Madsen,
Tine Søder, Mike Wessberg,
Christian Holst, Patrick Janholm

Æresmedlem i Tuse Næs
Jagtforening:
Egon Henriksen

Jubilarer i 2011
50
40
25
25
25
25

år:
år:
år:
år:
år:
år:

Knud Sørensen
Niels Frederiksen
Ole Jørgensen
Erling Sandal
Claus Rønnegaard
Marianne Granzow

Vi siger tillykke!

Generalforsamling år 2012
Onsdag den 22. februar 2012 kl. 19:00 på Hørby Færgekro
Foreningen er vært ved kaffe og brød.
Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Valg af stemmetæller
3) Formandens beretning – udvalgsberetninger
4) Kassereren gennemgår regnskabet
5) Fastsættelse af kontingent
6) Valg til bestyrelsen. På valg er: Pernille Jensen, Aksel Bek, Egon Jensen og
Stig Wensien
7) Valg af suppleanter: På valg er Anders Pedersen
8) Valg af revisor: På valg er Arne Hyldegaard
9) Valg til hundeudvalget
10) Valg til flugtskydningsudvalget
11) Valg til skadevoldende vildtudvalg
12) Valg til riffeludvalg
13) Valg til bladudvalget
14) Indkomne forslag – skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før
generalforsamlingen.
15) Eventuelt
Efter generalforsamlingen vil vi forsøge at finde evt. et foredrag om et
jagtligt emne, eller noget andet jagtligt.
ARTISTISK
Hørt på kunstudstilling
- Er dette postmoderne kunst?
- Nej, frue - det er et spejl

Flugtskydning 2011
Præmieskydningen lørdag den 4. juli forløb i et noget dårlige vejr end vi havde håbet og tilslutningen af
skytter var lidt lavere en tidligere år, men dagen forløb med meget fin skydning.
Her er nogle resultater:
Nr. 1
Nr. 2
Mester-rækken:
Jan Kruse (40-41)
Morten Tambour
A-rækken:
Lars Guldager (37-46)
Kent Sandgaard
B-rækken:
Christian Olsen (35-43)
Simon Larsen
Veteran-rækken: Svend Nielsen (37-40)
Jørn Lynge
Dame-rækken:
Lone Uldahl (31-47)
Birgitte Kruse
Jørgen Jeppesens Pokalblev udleveret til Henrik Olsen

Nr. 3
Rene ”sømanden”
Dan Larsen
Jan Holm
Søs Granzow

Udover disse skydninger blev der skudt 24
duers-handicap, åben-combi, lukket bagdue,
åben bagdue, 2-mands skydning,
serie-skydning tårn, serie-skydning and og
serie-skydning kanin. Alt i alt en god dag,
som sluttede med vores sommerfest.
Turneringsskydningen i årets løb er forløbet
lidt bedre end de foregående år. I år blev der
startet et ungdomshold med et par ældre
skytter til at hjælpe dem i gang. Vi havde
hold i 3, 4, 5 og 6 division.
Ungdomsholdet startede i 6. division. Vi må
bare håbe at de får skudt sig ind, så de kan
rykke lidt op i rækkerne. I år blev de
desværre sidst med kun 4 point.

Holdet i 5 division blev nummer 5 i rækken,
sådan lige under midten.
Holdet i 4 division blev nummer 4 lige over
midten.
Holdet i 3 division blev nummer 2 i rækken.
Arne Hyldegaard blev nummer 2 individuelt med
et gennemsnit på 37,4. Ivan Nielsen blev
nummer 3 med et gennemsnit på 36,5 virkelig
flot. Med en andenplads i rækken rykker man op,
så til næste år skyder de i 2 division.

Oprydning af haglskåle på engen er som mange gange tidligere gjort af Ivan, han samlede 4 store sorte
sækkefulde sammen, det er virkelig flot, tak for det.
Flugtskydningsudvalget

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

Jægernes familiedag Andelslansbyen

Jægerforbundet havde stand på Andelslandsbyen.
Denne var var bemandet af Team Tøs’ jægere.
Mange ikke-jægere fik en god og hyggelig snak med
de kvindelige jægere, som brænder for sagen, at det
var piger, gjorde det måske ikke dårligere :)

Jørgen Lynge havde taget
foreningens mobile skydevogn
med, så den kunne vises frem.
Andet steds var det muligt at
skyde efter lerduer fra en af
Jægerforbundets skydevogne, men
vi kan være meget stolte af vores,
den er altså meget meget bedre.
Der blev også skudt med sortkrudt.
Et vældig god ide at vise vognen
frem Jørgen, tak for det.

Hundefolket var også tilstede og viste hvordan apportering skal gøres både på land og
i vand. Bjørn Ovesen fra Hagested Gislinges Jagtforening var tovholderen her. Hunde
er jo altid dejlige at se på, så det tog kegler fra de fleste.

Knivkursus
Igen i 2011 havde foreningen fået Jonas Ibsen til at lave et knivkursus for os. Det var
lidt svært at få samlet et helt hold, men efter lidt markedsføring fik vi da samlet et
hold. Mange af deltagerne har prøvet at lave knive før, men det er stadig sjovt og
lærerigt at være på kursus med Jonas. Mange flotte knive blev lavet og i kan se
resultaterne herunder. Ingen kom på skadestuen så alt gik efter planen. Her er en lille
billede kavalkade over de forskellige stadier af knivens tilblivelse.

Det færdige resultat fra alle deltagerne, og
vi er alle rigtig meget stolte af de mange
knive. Der er ikke nogen som er ens,
forskellige klinger, forskellige skæfter og
meget forskellige i farver. Næste gang vi
afholder knivkursus skulle I tage og
komme.

Bukkepremiere den 16. maj 2011
Det var endnu engang succes med bukkepremiere den 16.
maj 2011.
Der mødte 38 jægere op til morgenbordet, som i år var
flyttet fra kl. 8.00 til kl. 9.00.
Det er en fornøjelse, at der møder så mange op til rigtig
hyggeligt samvær, når foreningen arrangerer.
Vanen tro så sørgede foreningen for morgenbrød og kaffe.
Jesper fra Daglig brugsen i Udby havde Sponsoreret dette
sammen med gammel dansk og diverse vingaver. Vi siger
tak til Jesper!
I år var der 4 bukke på paraden. Erik Hansen fra
”Rølmergården” og Lars Holmegård fik en vingave.
Bestyrelsen vil sige tak for den store tilslutning og
forventer at gentage succesen igen næste år den 16. maj
2012 til morgenkaffe kl. 9.00.
Egon Jensen

Jagttilbud til ny-jægere
Der afholdes jagt for ny-jægere på Ringstedvej, 4300 Holbæk

søndag den 6. november 2011
Har du bestået og fået jagttegn i år, tilbyder vi dig at deltage i årets Ny-jægerjagt.
Vi vil på dagen jage jagtbart vildt med hovedvægt på harer og fugle. Egne hunde må
ikke medtages.
Prisen vil være kr. 300,Vildt tilfalder deltageren (uden merbetaling)
Parole kl. 09:00
Ved parole skal der forevises gyldigt jagttegn og kniv.
Parade ca. kl. 14.00
Under jagten vil der være erfarende jægere, som vil give råd og vejledning.
Tilmelding inden den 21.oktober 2011 til jagttegn@live.dk
Deltagelse efter først til mølle princippet
Der vil være vildt til alle efter paraden, således at man har mulighed for at kunne
smage overskuddet fra Dianas marker i eget køkken.
Venlig jægerhilsen
Flemming og Torben (jagttegnsundervisere)

Regulering af rågeunger 2011
I perioden fra 1. maj – 15. juni 2011 blev der reguleret:

Fælleden

612 rågeunger

Rørvangsparken

171 rågeunger

Jens, Kastrup

65 rågeunger

Et virkeligt flot resultat af Egon, Niels og alle
de andre som har været ude og kikke efter
rågeunger.

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

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

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

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

Sandgaard asfalt
:

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

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

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

Tuse Næs Jagtforenings kastemaskine sponsorer

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, og beder os
komme med input til forhandlingerne. De første møder med forbundet er i oktober
2011, så hvis nogen af jer har gode begrundede ønsker til ændringer, bedes de sendt
til undertegne 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 vil også
gene have input, hvis i har nogen.
Forslag sendes til Johnny på jeg@vw.dk
Erling Sandal 25 år

Marianne Granzow 25 år

Knud Sørensen 50 år

Claus Rønnegaard 25 år

Ole Jørgensen 25 år

Hjemmeside
www.tusenaesjagtforening.dk Vi kunne godt tænke os at vores hjemmeside
www.tusenaesjagtforening.dk får et nyt udseende. Er der nogen I foreningen som selv laver
hjemmesider eller kender en som gør, vil vi meget gerne høre fra jer. Det skal selvfølgelig
bemærkes, at prisen for en ny hjemmeside ikke skal tømme foreningskassen.

Kontakt venligst.... Jane på janedam@janedam.dk eller Johnny på jeg@vw.dk

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

KONTAKT OS FOR ET UFORPLIGTENDE TILBUD
VI KØRER I HELE DANMARK

Jagt- vildt- og naturpleje

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

Tlf.

Mobil

e-mail

59 46 59 40

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

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

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

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

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

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

Bladudvalg:
Jane Dam
Johnny Gotfredsen

59 46 59 40
59 43 72 64

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

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

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

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

Adresse labels:

Våben-reparationer
udføres
Jagtammunition på lager

Bøssemager

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

Træffes:

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

