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Trofæaften d. 3. marts 2011 i
Næsbjerghus med Amakulu safari.
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Helle Jagt på nettet
www.hellejagt.dk
Nu er det blevet endnu lettere at læse
folderen online, prøv at klikke på de
nye link under foldere.
Hent selv
Hvis der er flere som ønsker at hente folderen fra
internettet, så vi sparer portoen, vil jeg gerne have
besked om dette på mail : obn@hellejagt.dk
Hvis I oplyser jeres mailadresse skal jeg nok sende en
mail når der udkommer et nyt nr. af bladet så I ikke selv
skal kontrollere hvornår der er nyheder.
2

Udvalget for
Helle Jagtforeninger
Formand : Ole Nielsen, Starupvej 21, Starup, 7200 Grindsted ............. 2488 5853
Kasserer : Bent Jensen, Roustvej 210, Roust, 6818 Årre ........................ 7519 2260
Hardy Knudsen, Kokjærvej 6 6753 Agerbæk ............................................ 2250 4831
Jesper Sand, Bakkeallé 1, Næsbjerg, 6800 Varde .................................... 7526 7140
Henning Sørensen, Stenhøjvej 6, Heager, 6800 Varde ............................ 7529 8237

Foreningskontakter
Fåborg Sogns jagtforening
Formand:Bjarne Schmidt, Dyrebjergvej 2, 6753 Agerbæk .................. 7519 6467
Kasserer:Jens H. Sørensen, Fåborgve 117, 6753 Agerbæk ................. 7519 5285
Næsbjerg sogns jagtforening
Formand:Benjamin Jessen, Skoleparken 22, Næsbjerg, 6800 Varde . 2245 6362
Kasserer: Kjeld A. Jepsen, Vardevej 52, Knoldeflod, 6818 Årre .......... 7526 7100
Starup jagtforening
Formand: Torben Jensen, Gl. Grindstedvej 5, Starup, 7200 Grindsted ....... 7533 7469
Kasserer: Erik Madsen, Varde Landevej 25, 7200 Grindsted ............... 2055 3049
Øse sogns jagtforening
Formand: Bent Buhl, Hellevej 56, Vrenderup, 6818 Årre ........................ 6161 4482
Kasserer: Carsten Christensen Hellevej 45, Helle 6800 Varde............. 7519 5002
Grimstrup - Årre - Roust jagtforening
Formand: Jørgen Buhl .................................................................................... 2076 2449
Kasserer: Jesper Friis, Roustvej 245 ............................... 7517 3930 / 2878 6399

Stof til næste nummer skal være mig i hænde
senest den 1. maj 2011.
Ole Bæk Nielsen
Rævestræde 10, Nordenskov 6800 Varde
obn@hellejagt.dk
Ansvarshavende redaktør: Ole Bæk Nielsen, Nordenskov
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HEJBØL

PAPIR
Hejbøl Papir

Puglundvej 11
7200 Grindsted
Tlf. 25318333
rasmus@scherfig.dk

Kirkegade 5
6700 Esbjerg
Tlf. 75120155

Byggeri udført efter nutidens krav..!
Vi udfører alt indenfor:
Boligbyggeri - Landbrugsbyggeri
Erhvervsbyggeri - Industribyggeri

Murer - Kloak - Betonarbejde
Hoved- & totalentreprise af byggeri samt projektering
af byggeri i samspil med bygherre..!

Østermarksvej 39 - 7250 Hejnsvig Tlf. 75 33 59 00
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Helle Jagtforeninger
Hundetræning ved jagtgården i Helle
Lydighedsdressur for alle racer.
Opstart mandag den 28 marts kl. 19.00
Jagtgården Helle. Træner Bent Pedersen Tjæreborg
Senere starter apporterings træning
Udvalget

Vinterskydningen i Helle Hallen 2011
Tirsdag d. 8-3-11 Kl. 18.30-21.00
Onsdag d. 9-3-11 Kl. 18.30-21.00
Der skydes med cal.22 gevær og pistol
Børn er velkomne - de skyder i opdelte klasser.
Helle Skytteforening
Udendørs Jægerskydning bliver d. 11. maj
fra kl. 17.00 til 20.00
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Fra vort moderne bageri
kan vi tilbyde
alt i brød og kager
Åbent alle dage fra kl.
06.00 - 21.00
I vor døgnkiosk finder du
alt i kolonial og de
sidste nye videobånd

SKOVGÅRDS
BAGERI
Agerbæk
Tlf. 75 19 60 34

.

.

Revision Skat Outsourcing

.

Fasaner sælges

Frodesgade 125
DK 6701 Esbjerg Tel.: + 45 79 12 84 44
www.deloitte.dk

Henning Sørensen, Starup,
Telf. 75 33 70 89
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Helle Jagtforeninger
Resultat for perioden 1. januar til 31. december 2010
Overskud ved trofæaften .............................................................................. 6.198,00
Annoncer ........................................................................................................... 18.652,50
Renteindtægter ................................................................................................... 180,40
25.030,90
Trykning ................................................................................... 12.269,65
Porto ............................................................................................... 159,08
Kontorartikler m.v. ...................................................................... 218,40
Møder .......................................................................................... 1.610,00
Opsætning af blad .................................................................. 1.200,00
15.457,13
Årets overskud ................................................................................................ 9.573,77
Balance pr. 31. december 2010
Aktiver
Tilgodehavende moms ........................................................................................ 1.111,47
Andelskassen Sydvestjylland, Årre .......................................................... 32,104,89
Aktiver ialt. ..................................................................................................... 33,216,36
Passiver
Egenkapital pr. 31. december 2009 ................................. 23.642,59
Årets resultat, overskud ...................................................... 9,573,77
Egenkapital pr. 31. december 2010 ................................... 33.216,36

Roust d. 10. januar 2011 Bent Jensen Kasserer
Bilag og bogføring kontrolleret, bankkonto afstemt pr. 31. december 2010.
Intet fundet at bemærke.
Agerbæk d. 10. januar 2011 Erling Vinther Nielsen

Hvis uheldet er ude

Gravhundeejere
Der findes i vores om råde et
gravtræningscenter.Træningen
foregår under kyndig vejledning.
Træningstid : Hver mandag
mellem kl. 18 og 20 i sommertiden. Efter aftale uden for sommertiden.
Pris: kr. 30- pr. gang ( pr. hund ).
Sted: Borggårdsvej, Tjæreborg
ved skydebanen. Kontaktperson:
Egon Christensen, Brammingborgvej 8 Bramming. Telf. 7517 2906

Både under forårets bukkejagt
og efterårsjagterne kan man være uheldig at anskyde et stykke
klovbærende vildt. Er uheldet
ude, bør man ringe efter en registreret Schweisshundefører.
Blandt medlemmerne er der et
sådant medlem. Det er Leo Feldvoss i Næsbjerg.
Leo kan træffes på
følgende tlf. nr.
Privat 75 26 72 72
Bil 40 61 40 72
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Tilsluttet
Tlf.: 75 19 63 80
Bil.: 40 44 63 80

Serviceproblemer ?
Ring til :

Nordenskov / Næsbjerg
El-service Aps

Selskaber fra 15-120 personer
Mad ud af huset

J.C.Jensensvej 3 Nordenskov 6800 Varde

Telefon 75 29 81 07

Dyrlægen i Nordenskov
Praksis for familiedyr
Manfredo Occhionero
tlf. 22 80 69 06
Konsultation efter aftale
tlf.-tid 15 - 18.

Byvejen 1, Rousthøje, 6818 Årre
Alt landbrugs- entpreprenør- og kloakarbejde udføres
- Kvalitetsarbejde til aftalt tid!…
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Helle Jagtforeninger
Årsberetning for Helle Jagtforening 2010
Indendørs jægerskydning. Hovedskydning vandt Jan Lykke fra GÅR med 142
point. Skydning på kat blev vundet af Bent Pedersen fra GÅR med 39 point.
Pistolskydning blev vundet af Henrik Ågård fra Øse med 46 point.
Holdkonkurrencen vandt Starup med 566 point. Der var et pænt fremmøde.
Udendørs jægerskydning. Hovedskydning vandt Jacob Nielsen fra Starup
med139 point. Skydning til buk vandt Kennet Krog fra Starup med 45 point.
Holdkonkurrencen vandt Starup med 540 point.
Også i år havde jagtforeningerne sponseret en gave til lodtrækning.
En jagtdag fra Fåborg vandt Kurt Pedersen.
En jagtdag fra Starup vandt Keld Jepsen.
En jagtdag fra GÅR vandt Torben Jensen.
En jagtdag fra Øse vandt Henning Leth.
En gave fra Næsbjerg vandt Christian Nielsen.
Tak til de forskellige jagtforeninger og ikke mindst en stor tak til Helle
Skytteforening, for det store arbejde de lægger i det, for at vi må komme
og dyste lidt om de fine præmier de har. Også tak til alle de fremmødte til
disse arrangementer.
Trofæaften d. 17-3-2010. Ca. 170 deltagere fandt vej til Helle Hallen denne
aften, det er rart at få så stor tilslutning. Vi havde fået Sten Andersen, der
kører jagtmagasinet på DK4 til at komme og fortælle om hans oplevelser. Vi
havde igen fået Jacob Strunge til at komme og opmåle trofæer, og en hel
del benyttede sig af denne lejlighed til at få opmålt deres trofæer.
Korsholm var også på banen igen, med flere ting til fremvisning. En stor tak
til Sten, Jacob og Korsholm samt Hubertus blæserne for dejlig jagtmusik.
Vi havde selvfølgelig sørget for at der skulle deles mange præmier ud denne
aften. Hovedpræmien var en jagttur til Polen, og det var Poul Svendsen der
vandt den.
Der var også kommet mange trofæer til fremvisning, det er dejligt, vi
ønsker at der vil komme endnu flere til næste år, især bukke opsatser. Der
blev trukket lod om en præmie, blandt de indleverede trofæer. Præmien var
en hovedmontering af en buk skænket af Jacob Strunge, det blev Åse Jensen fra Starup, som vandt lodtrækningen.
Der blev også udtrukket rigtig mange præmier på indgangsbiletterne, en
stor tak til vore sponsorer, der gjorde det muligt med alle de præmier.
I år bliver der trofæaften den 3. marts, i Næsbjerghus, hvor John
Ekkenberg vil snakke om Safari jagt, så husk at sætte kryds i kalenderen
denne aften.
Indendørs jægerskydning bliver i år d. 8-9 marts, og udendørs d. 11. maj.
Med jægerhilsen
Ole Nielsen
Starup
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STARUP
AUTOSERVICE

Varde Afdeling
Kræmmergade 5[ad:postnr]
5
[ad:by]
TelefonVarde
6800
45 12 36 00
Telefon 45 12 36 00

v/ Erik Jensen
Tingvejen 282, Starup
7200 Grindsted - Tlf. 75 33 70 79

Hytten ankommer som samlesæt

Roust Auto- og
Lastbilservice

Nordenskov

Revision
Britta Kubel Jensen

Hans Chr. Friis Aps
Roust - 6818 Årre
Tlf. 75 19 22 40 og
75 19 23 99

Sønderskovvej 24
Nordenskov, 6800 Varde

Tlf. 75 29 80 65

Frokostpause under
hyttebyggeriet i Solbakke
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Helle Jagtforeninger
Trofæaften i Næsbjerghus
d. 3-3-11 kl. 19.00
Kom og oplev en forrygende aften,
hvor temaet i år er safarijagt i Afrika.
Hettie og John Ekkenberg fra Amakulu Safari
vil komme og vise film og fortælle
om safarijagt i Afrika.
Hubertus blæserne fra Grindsted
underholder med dejlig jagtmusik.
Jacob Strunge fra Trophy Art opmåler trofæer.
Kl. 17.00 åbnes dørene for opmåling.
Korsholm kommer og præsenterer lidt forskelligt fra butikken.
Der er i år 5 kategorier der vil blive præmieret.
Dansk buk
Udenlandsk buk
Dansk hjort
Udenlandsk hjort
Andet ( alt kan medbringes under denne kategori )
Mød op til denne aften i Næsbjerghus.
Der bliver trukket lod om præmier på indgangsbilletten,
hvor Hovedpræmien er en JAGTTUR
Jacob Strunge sponserer en hovedmontering af buk
blandt de indleverede trofæer.
Husk at jo flere trofæer du medbringer, lille som stor,
jo bedre chance har du for at vinde.
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Aktivitetskalender
Forening Mødested
Øse
Nordenskov kro
Helle
Næsbjerghus
Helle
Helle Hallen
Helle
Helle Hallen
Fåborg
Telefonen
Fåborg
Fåborg kro
JKF
Oksbøl
Helle
Jagtgården Helle
Øse
Telefonen
GÅR
Måde skydebane
Øse
Varde Skydebane
Roust
Flugtskydebane
JKF
Elinelunden
Helle
Helle Hallen
NæsbjergTelefonen
Fåborg
Dyrebjergvej 2
Næsbjerg
GÅR
Bækhede
JKF
Sdr. Plantage
GÅR
Ved Hytten
Øse
Korsholm

Dato
23. febr.
3. marts
8. marts
9. marts
16. marts
19. marts.
27. marts
28. marts
17. april
28. april
30. april
30. april
30. april
11. maj
14. maj
16. maj
16. maj
16. maj
22. maj
5. juni
15. sept.
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Tidspunkt Aktivitet
19.30
Trofæaften
19.00
Trofæaften
18.30
Jægerskydning
18.30
Jægerskydning
Tilmelding Jagtfest
18.30
Jagtfest
Feltskydning
19.00
Hundetræning
Tilmelding Bukkejagt
18.00
Indskydning
9.00
Indskydning
9.00
Kommunemesterskab
10.00
Arbejdsdag
17.00
Jægerskydning
Tilmelding bukkekaffe
9.00
Bukketræf
9.00
Bukkekaffe
9.00
Bukkekaffe
10.00
Bukkekaffe
10.00
Fiskedag ved Theodor
18.00
Skydearena

JKF Nyjæger arrangementer
Bukkejagt

bakke op om dette lille arrangement.
Med venlig hilsen
Nyjægerudvalget

Der vil selvfølgelig igen i år være
mulighed for at komme på bukkejagt i Varde såvel som i Skovlund.
Den eneste forudsætning for at
komme på bukkejagt i Varde, er
at man har deltaget på arbejdsdagen og i Skovlund ser vi gerne
at man deltager på arbejdsdagen
i august.
Hvis du er under 18 år skal du
selv sørge for at der er en erfaren jæger med.
Du kan tilmelde dig ved at ringe
eller sms til.
Mads Trøjborg 22 27 93 53

Arbejdsdage
Så er det snart tid til at komme
ud og lave noget så vi kan komme
på jagt her i efter året. Vi har
planlagt en arbejdsdag i Varde og
det er den 30/4-11 der skal tyndes lidt ud i den tætte skov så
hvis du har en buskrydder, motorsav, ørnenæb eller noget der
han bruges til jobbet er du meget
velkommen til at tage det med.
Vi starter kl. 10:00 og vi mødes i
Elinelunden hvor vi skal arbejde.
Du vil få nærmere besked ved tilmelding og vi er nok færdig omkring kl. 15:00 så det er en god
ide at medbringe en mad pakke til
middag. Efter vi er færdige med
dagen vil udvalget give lidt til at
stille tørsten med. Dem der møder op på arbejdsdagen (og laver
noget) er sikkert en plads på efterårs jagter i Varde.
Du kan tilmelde dig ved ringe, sms
eller mail til mig.
Mads Trøjborg 22 27 93 53 eller
mpkt@mail.dk
Ring, sms eller skriv mail, og husk
det er kun dem der har deltaget
på arbejdsdagen, der kan komme
med på jagt til efteråret.

Bukkekaffe
Så er det tid til den årlige bukkekaffe i Sdr. Plantage hvor vi gerne vil indbyde alle nyjægere, ungjægere, erfarne jægere og deres
påhæng til en hyggelig formiddag.
Man er selvfølgelig meget velkommen til at tage trofæer med
hvis man har været en af de heldige der har fået skudt en buk i
den første uge.
Der vil være nogle præmier i forskellige klasser til dem der kommer med et eller flere trofæer
den formiddag.
Det hele kommer til at forgå den
22/5-11 kl. 10:00 og der vil være
mulighed for at købe lidt at spise
og drikke.
Vi håber der der er mange der vil
13
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Starup Jagtforening
næste års generalforsamling.
Helle jagtforening har afholdt
trofæaften, som var rigtig godt
besøgt.
Til bestyrelsen ønskede vores
mangeårige kasser Egon Jensen
ikke genvalg, det blev Erik
Madsen der overtog hans plads,
genvalg blev Ole Nielsen og
Rasmus Christensen. Erik Olsen
og BertelMortensen fortsætter
som supplanter.Tage Christensen
blev genvalgt som revisor.
Rengøringsholdene i skovene fort
sætter uændret.
Forslag til årets jæger som kåres
til jagtfesten, flg foreslået: Hans
“Mejlkær“Christensen,Knud Jørn
Jensen og Karsten Klint. der blev
drøfte lidt forskelligt under evt.
Til slut takkede formanden Egon
for hans store arbejde, 20 år i
bestyrelsen heraf 16 som kasser.
Efterfølgende har bestyrelsen
konstistuet sig.

Referat fra generalforsamling.
Torben bød velkommen, vi startede med at mindes Helmer Daugaard.
Til jagtfesten i Agerbæk deltog
140 personer. der blev uddelt 40års diplom til Tonny Nielsen, kragepokalen fik Karsten Klint, trofæpokalen Bjarne Skov( u 12ender hjort) og årets jæger blev
Bertel Mortensen. Der blev solgt
amerikansk lotteri, tak til alle
sponsorer samt tak for en god
aften.
Ved jægerskydningen i Helle hallen løb vi med pokalen både indenog udendørs. 20 mand var på hjor
tebanen i Oksbøl, det blev til 3
sølv- og 11 broncemedaljer, pokalen løb Karsten Klint med.
Herefter kørte nogle af os til
Ansager, hvor vi fik en 3. plads i
holdskydning i kommunemesterskab i flugtskydning. Der har været flugtskydning hos Knud Jørn ,
godt besøgt, Thomas Kristensen
blev Starup mester.
På sportingbanen i Vejen løb Jan
Jensen med pokalen. Jkf har afholdt jagtfeltskydning vi deltog
med 20 mand. Der har været 2
arbejdsdage i skovene, med mange deltagere. Jagterne har været
ok. Pga nogle fejl i regnskabet,
blev den ikke godkendt, den er
senere blevet revideret en ekstra
gang og viser et underskud på
9950,- og vil blive godkendt på

Formand ............. Torben Jensen
Kasser ................. Erik Madsen
Næstformand ... Knud Jørn Jensen
Helle jagt .......... Ole Nielsen
Menig .................. Rasmus Christensen

Festtelt udlejes
40 m2 telt udlejes
pris for medlemmer 250,- kr.
for ikke medlemmer 500,- kr.
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Niels H. Madsen
Tømrer og Bygningssnedker Aps
Liljebrovej 1, Vesterbæk, 6800 Varde
75 26 40 94 Bil 40 20 70 94 Fax 75 26 46 94 mail: nielsmadsen@firma.tele.dk

Vardevej 39 . Rousthøje . 6818 Årre
Tlf. / Fax 75 16 94 32

Tlf. : 75 29 82 37 Mobil : 40 43 93 81
Fax : 75 29 82 31 e-mail : hts@pc.dk

KV-energi Aps
Din leverandør af brændsel

Alt i træpiller og briketter.
• 3 slags træpiller på lager.
• Træpillerne findes i sække, i big bags og i løs.
• Træpillerne kan leveres efter aftale.
Så vi har en træpille der passer til dit fyr.
Henvendelse bedst efter kl. 16.00 på hverdage
Kontakt: Knud, tlf. 22540917, Hellevej 22, Agerbæk
eller Jesper, tlf. 21681652
PS. Jeg har altid tid til en lille „jagt-snak“.
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Næsbjerg Jagtforening
Bestyrelsen

Bukkekaffe

Formand: ........... Benjamin Jessen
Næstformand: .........Dan Pedersen
Kasserer: ................... Keld Jepsen
Helle Jagt: ............... Jesper Sand
Sekretær: .......... Niels H. Madsen

Bukkejagt den 16.maj 2011.
Igen i år er der bukkekaffe kl
09.00. Bukkejægere og andre
interesserede er velkomne, evt
nedlagt buk medbringes.
Tilmelding skal ske senest den 14.
maj til Jesper på tlf 23 23 35 17

På www.naesbjerg.dk under jagtforening vil man kunne se vores kommende aktiviter mv.

Mindeord over Niels Peder Andersen
Den 12. november 2010 blev der blæst jagt forbi for Niels Peder
Andersen – eller Peder – som han i daglig tale blev kaldt.
Peder levede et aktivt og virksomt liv i tæt pagt med naturen som
han forvaltede som landmand og nød som jæger.
Peder var en livsglad mand der altid havde tid og lyst til at deltage
i andres liv til stor glæde for især børn og senere børnebørn.
Var der naboer eller bekendte der kom på sygehus eller plejehjem
brugte Peder gerne tid til at besøge og opmuntre dem med sin lyse
tilgang til livet.
Han opgav jagtens glæder for flere år siden, men havde den store
glæde at flere af børnebørnene tog over og han fulgte dem på vej
med ordene „husk I har skyde ret, men ikke skyde pligt“
Peder døde kort før sin 87 år fødselsdag og efterlader et stort sagn
for Maren, børnene og børnebørnene.
Æret være Niels Peder Andersen´s minde.
Viggo Andersen
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ALT I LANDBRUGS- OG
ENTREPRENØRARBEJDE UDFØRES
Skamstrup Maskinstation Aps.
TELEFON 75 29 85 88

Tømrer- og Snedkerarbejde udføres
Uforbindende tilbud gives
Tømrer- og Snedkermester

Flemming Damgaard
Fabriksvej 4 - 6753 Agerbæk
Telf. 75 19 60 23 og 75 19 64 87 ( privat )

Hulmose stilladser
Høgevej 6.
6705 Esbjerg Ø
Tlf. 75 14 16 22
Fax 75 14 28 53

Ole Hulmose Nielsen
Biltlf. 40 54 16 22 & 40 53 77 10
Privat: Tranbjergvej 27
Biltoft . 6800 Varde
Tlf. 75 26 76 80
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Grimstrup - Årre - Roust Jagtforening
Bestyrelse

Rævejagter

Formand :
Jørgen Buhl
Kasserer :
Jesper Friis
Best. Medlem : Henning Leth
Best. Medlem : Jim Hejbøl Jensen
Helle udvalg : Bent Jensen

Rævejagt i Årre lørdag d. 8. januar kl. 9.00. Vi var 13 mand afsted og havde en god dag, hvor
der blev skudt 3 ræve i alt. 2 stk.
fra grav og 1 stk. på jord.

Riffelskydning i Måde.

Rævejagt søndag d. 23. januar i
Roust mose, Raunsø og Roust Mølle. 24 mand var mødt op. 1 ræv
blev skudt. Der kunne købes pølser m. brød på skydebanen. Det
var en god dag med mange ræve
og masser af vildt. Til sidst vil vi
gerne sige tak til alle de lodsejere, som har lagt jord til vores
Rævejagter.

Så er det tid til indskydning af
riflen, så vi er klar til den 16 maj.
Det bliver den 28 April fra kl.
18.00 til 20.00.
Der er muglighed for at skyde til
hjort. - Kom og vær med.

Bukkekaffe.
Den 16 maj kl. 9.00 er der
morgenkaffe i hytten i Bækhede
I tager selv kaffe med,
foreningen giver rundstykker

Jkf Jagter.
Der er mulighed for at købe jagtdage i Sønderplantage, Sønderheden samti Ølgod.
Sønderplantage og Sønderheden
koster 500 kr. pr. stk
Ølgod koster 150 - 200 kr.
Det kan godt anbefales, så prøv
det bare.

Fiskedag ved Theodor
Fisketuren til Theodor bliver den
5 juni kl 10.00 ved ved hytten,
Tag lidt med til grillen, hvis du
ikke fanger noget.
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Lundgaard's VVS

Salg og service af ATVer samt
Skov, Have og Parkmaskiner

v/Jørgen Lundgaard
Speciale:
• VVS vand, varme, sanitet
• Stokerfyr • Solvarme

Smedebakken 54, Starup
75 33 75 08 / 28 10 75 08
www.blmotorservice.dk

24 40 73 41
- et nr. der er værd at ringe på
e-mail: lundgaard.vvs@firma.tele.dk

Næsbjerg Tømrer- og Maskinsnedkeri
v/ Jesper og Svend Aa. Sand
Hovedgaden 30 Næsbjerg 6800 Varde
Tlf. 75 26 70 07 Fax 75 26 75 72

AUTOMESTER
BIRKEGADE 17, 6818 ÅRRE
TELF. 75 19 24 44 OG 75 19 25 55
FAX 75 19 23 62

v/ Grete Harboe Heagervej 7
Nordenskov, 6800 Varde
Tlf. 75 29 82 33

Kim Andersen
Tlf. 75 29 86 75
Mobil 40 35 06 75

Byggematerialer - værktøj - beslag
maling - belægningssten - energikoks

Agerbæk
Tømmerhandel
Hellevej 2 7, 6753 Agerbæk
Tlf. 75 19 66 11
Fax 75 19 67 19
- din lokale leverandør
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Grimstrup - Årre - Roust Jagtforening
Forkortet ref. fra generalforsamling i GÅR Jagtforening 3/2-11
Henning Jepsen blev valgt til ordstyrer, og Henning Leth som skriftfører.
Formanden berettede at div. arrangementer var forløbet tilfredsstillende, men at medlemmernes opbakningen er faldende i forhold til
sidste år.
Blandt arrangementerne er bl.a. Skydning på måde skydebane, fisketur v. Sneum å, bukkekaffe smat efterårets rævejagter der har resulteret i samlet 5 ræve på paraderne.
Regnskabet blev gennemgået af kassereren, der konstaterede at foreningen i år har haft et underskud.
Regnskabet blev herefter godkendt.
Beretning og regnskabet for Helle godkendt.
Ved fastsættelse af kontingent blev der vedtaget en stigning på 20
kr. pga foreningens økonomi.
Ved valg til bestyrelse m.m. blev der genvalg det medfører at staben
efter valget ser således ud:
Jim Jensen
Bestyrelsesmedlem
Jørgen Buhl
Bestyrelsesmedlem
Jesper Friis
Bestyrelsesmedlem
Bent Jensen
Hellejagt
Henning Leth
Bestyrelsesmedlem
Hans Peter
Suppleant
Henning Jørgensen
Revisor
Jørn Frank
Revisor suppleant
Der var ikke nogen indkommende forslag.
Ræve pokalen gik til en ivrig jæger, for at deltage i foreningens jagter og have skudt 2 ræve i år.
Under sidste punkt på dagsordnen, blev problemstillingerne omkring
forøgelsen af jagter der skal lejes af JKF og økonomien i dette
diskuteret, der er stor risici forbundet med dette, idet foreningen
har svært ved at afsætte disse jagter, og dermed risikerer at stå
med et tab efter sæsonens ophør.
Der blev ligeledes oplyst at foreningen er udtrukket til at afholde
kommunemesterskabet i flugtskydning i år, og at arrangement er lagt
over til Roust flugtskydningsforening, der har taget opgaven til sig.
Til slut takkede ordstyrer for god ro og orden, hvorefter der blev
serveret kaffe og brød.
Henning Leth
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Al arbejde med
dumper, gummiged og gravemaskine
udføres

Tlf. 75 29 82 83

Biltlf. 20 29 87 10

Planter til fugle- og dyrevildt

Næsbjerg Foderstofforening
Tlf. 75 26 71 66

mail: naesbjergfoderstof@mail.tele.dk
hjemmeside: www.naesbjergfoder.dk
DLF- TRIFOLIUM tilbyder færdige frøblandinger til
vildtagre samt forskellige frøarter egnede til formålet.
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Øse Sogns Jagtforening
Bestyrelsen

Indskydning

Formand Bent Buhl
61614482
Kasserer Carsten Christensen 75195002
Sekretær Keld Rasmussen
75298570
Fanebærer Verner Hansen
752981 07
Helle Udv. Henning Sørensen
75298237
Suppl.
Kristian S. Kristensen

af riffel er lørdag d 30 april fra
9.00 til 13.00 på militærets bane
i Varde. Husk at komme til indskydning hvis du vil med i lodtrækning om pladser til bukkejagten i Solbakke.

Riffelskydning

Feltskydning

Sæt allerede nu kryds i kalenderen torsdag d 15. sept, der er
booket tid i skydearenaen hos
Korsholm.

Søndag d 27. marts, er der
feltskydning i Oksbøl, se side31

Bukkejagt i Solbakke
Foreningen tilbyder sine medlemmer forårspürsch på bukke i Solbakke plantage. Det bliver igen i
år sådan, at hver deltager får 7
dage, hvoraf man selv kan vælge
3 dage til at gå på jagt i.
Tilmelding senest den 17 april.
Derefter trækkes der lod om
rækkefølgen, hvis man ikke har
været til indskydning d. 30-4 på
banen i Varde kommer man først
med i anden lodtrækningsrunde.

dage. Skydes der en buk, betaler
jægeren :
500 kr. for en 6. ender.
1500 kr. for en gaffelbuk eller
1000 kr. for en spidsbuk.
Er du interesseret i ovennævnte
tilbud, så udfyld nedenstående
kupon og send den
senest den 17 april til :
Bent Buhl, Hellevej 56
Vrenderup, 6818 Årre

Jagten lejes ud for 550 kr. i 3

Tilmeldingskupon til bukkejagt
Undertegnede, der er medlem af Øse Sogns Jagtforening, ønsker at
leje bukkejagten i Solbakke Plantage i 3 dage for 550 kr.
Navn : ________________________________Telefon :______
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Åbningstider: Mandag - torsdag 9.30 - 17.30 * Fredag 9.30 - 18.00 Lørdag 9.00 - 13.00
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Øse Sogns Jagtforening
Generalforsamling 2011

ikke helt til, vi besluttede at
hytten skulle skrues sammen, med
rustfri skruer, i tilfælde af den
skal tages ned engang, det håber
vi ikke, samt der skulle købes mere olie til tømmeret, men sådan
går det tit med et byggeri, det
overskrider budgettet. Prisen for
det færdige hus blev 70 414,91
kr.
Den 15. maj startede vi op med at
male tømmeret, inden det blev til
en hytte, der er brugt ca. 200
frivillige arbejdstimer på huset,
det har været rigtig spændende
at være med, og jeg syntes vi kan
være rigtig stolte af det resultat
der står i Solbakke i dag, jeg vil
gerne takke dem som har givet en
hjælpende hånd deroppe, og tak
til dig Henning du har givet rigtig
mange gode input deroppe, samt
vi har lånt dit værktøj.
Se nogle billeder fra byggeriet på
side 10 og herunder.

Uddrag af formandens beretning
Når vi ser tilbage på året 2010,
har det været et år, hvor vi har
brugt megen tid på at få vores
hytte i Solbakke bygget, jeg syntes vi har fået et rigtig godt resultat, som vi alle kan have glæde
af i mage år fremover.
Så vil jeg her til sidst, fortælle
lidt om vores hyttebyggeri, vi
startede i 2007 med at søge om
lov til sådan et byggeri i Solbakke
og efter skriverier frem og tilbage og en lille flytning i forhold
til højene i Solbakke, fik vi tilladelsen i dec. mdr. i 2009, vi søgte
nogle fonde og Danmarks Jægerforbund om støtte til dette projekt, og fik bevilget 25 000 kr.
fra Friluftsrådet og 8000 kr. fra
DJ i første omgang. (Fik senere
2000 kr. i ekstra bevilling, efter
at de havde været oppe at se huset)
Vi fandt et savværk ovre på Fyn
som lavede bålhytter, og i april
måned tog vi til Assens får
at se en hytte mage til den,
vi gerne ville have, og derefter kørte vi ind til savværket for at se på tømmeret til huset, vi fik et tilbud og bestilte huset.
Vi havde forventet at vi
kunne bygge huset for ca
60 000 kr. men det slog
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Fåborg Sogns Jagtforening
Generalforsamlingen d. 20.01.11
Der blev valgt en ny mand
konstitueret sig således.
Formand:
Næstformand:
Kassere:
Flugtskydning /jkf.:
Helle udvalg:
Suppleant:

ind i bestyrelsen, bestyrelsen har
Bjarne Schmidt
Kurt Andersen
Jens Henrik Sørensen
Henning Christensen
Hardy Knudsen
Leif Bertelsen

Bukketræf: Der afholdes
bukketræf d 16.05.11. ved Bjarne
Schmidt, Dyrebjergvej 2.
Der serveres kaffe og rundstykker fra kl. 9.00, kl. 10.30 er der
parade, hvor der vil være præmie
til den største buk, men bukkepokalen kan kun vindes af en fra
foreningen.
Efter parolen kan der købes
Grillmedister m/brød.

Jagt og lodsejerfest;
Jagt og lodsejerfesten afholdes
på Fåborg Kro Lørdag d. 19.03.11
kl. 18.00- 01.00
Tilmelding skal ske til Bjarne
Schmidt på tlf.21388688 eller
75196467 eller til Fåborg Kro på
tlf. 75195016, senest onsdag den
16.03.11.
Menu:
Velkomstdrink, røget lakserolade
m/ flutes+ 1 gl. hvidvin.
Kalvesteg stegt som vildt m/
waldorffsalat, hvide og brune
kartofler, tyttebærgele.
Hjemmelavet is m/jordbær pure
til dessert.
For denne lækre menu og entre
kr. 250 pr. person.
Musik ved Peter Jensen, stort
amerikansk lotteri med mange
fine præmier.
Mød talstærk op tag jeres
lodsejer, venner og familie med.
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Fåborg Sogns Jagtforening
Generalforsamling d. 20. jan. 2011
Uddrag af Formandsberetningen ved generalforsamlingen d 20.01.11
Rævejagter: Der blev i 2010 afholdt 5 rævejagter af foreningen 3 i
januar og 2 i september, der blev i alt nedlagt 3 ræve på disse jagter,
den sidste jagt i januar blev afsluttet med gule ærter. Tak for godt
fremmøde til alle jagter. Stor tak til alle lodsejere og jægere der
lagde jord til.
Lodsejerfesten på Agerbæk Hotel: Der var tilmeldt 44 personer til
festen. Det blev en meget fin aften ned højt humør, og meget god
købe løst til foreningens lotteri. Foreningens forskellige pokaler blev
også uddelt.
Kragepokalen gik til Ole Berthelsen, rævepokalen gik til Jannik
Christensen og Egil Poulsen, Bukkepokalen til Michael Poulsen, Årets
jæger pokal til Karsten Klint og Eigil Poulsen blev udnævnt til
æresmedlem, stort tillykke til dem alle.
Tak for alle sponsorgaver der blev givet i forbindelse med vores
jagtfest.
Bukketræf: Der blev som sædvanlig igen i år afholdt bukketræf,
igen i år blev det en succes, der mødte 34 mand op til kaffe og
rundstykker, og der blev leveret 2 flotte bukke til paraden. Årets
buk en flot seksender nedlagt af Kristian Lund og en flot abnorm buk
nedlagt af Jan Nielsen. Efter paraden blev det til nogle timer med
højt humør,
Fælder: Foreningens fælder har stort set været udlånt det meste af
tiden og der er fanget mange Krager og Skader.
Jagter fra Skov og Naturstyrelsen: igen i år blev foreningen tildelt
jagter. 1 riffeljagt i Vejers Klitplantage som blev tildelt årets jæger
Karsten Klint, Karsten har fortalt at det var en meget god jagtdag,
hvor der blev nedlagt 18 stykker Kronvildt, hvoraf han nedlagde en
kalv. 2 hagljagter på Lønborg Hede mellem Tarm og Sdr. Vium, tirsdag
d. 30 november, men dem var der ingen interesse for, så de blev ikke
brugt.
Jeg vil til sidst slutte af med at sige at vi pr. d.d. har 121 medlemmer,
vi har i årets løb fået en del nye medlemmer.
Tak til resten af bestyrelsen for godt samarbejde.
MVH. Bjarne Schmidt
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Fåborg Sogns Jagtforening
Rævejagter Januar 2011:
Foreningen har afholdt, 3 rævejagter i januar 2011.
Søndag d. 16.01.11. Tandlægen/Gestlunde, der mødte 21 mand op til
jagten, der blev set en del vildt, men ingen ræve.
Lørdag d. 22.01.11 var jagten i Kærbjerge/Debel moser, igen en god
tilslutning til jagten, der mødte 21 mand op. Her blev set meget vildt,
råvildt, snepper, rigtig mange fasaner og 1 ræv, som selvfølgelig sneg
sig bag ud.
Lørdag d. 29.01.11. Moserne og skoven omkring fladsø, sæsonen sidste
jagt, her mødte 24 mand op til jagten. Der blev set meget råvildt og
fasaner og der blev nedlagt 1 ræv, den heldige jæger var Eigil Poulsen
( hvem ellers). Rævens vægt 9,16 kg. Tillykke til Eigil.
Desuden havde vi på sidste jagt afslutning med gule ærter. Vi vil sige
tak til de lodsejer og jægere der har lagt deres terræn til, samt en
stor tak til de fremmødte jægere, tak til Erik og Jette for lån af
deres lokaler, til sæsonens sidste jagt.
MVH. Bestyrelsen.

Nyt. Går du med tanker om at komme til Polen på jagt kan vi i
foreningen være dig behjælpelig med arrangementet. Går du med
tanker om individuel jagt på Bukke, Kronhjorte, Vildsvin eller
Dåhjorte, eller måske sammen med en gruppe venner på drivjagt, så
kontakt Bjarne Schmidt på tlf. 21388688 og vi får en snak om dine/
jeres ønsker.
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Lørdag 05.
Træning
13-1600
Mandag 04.
Træning
18-Solnedg.
Tirsdag 26.
HoldSkydn.
18-solnedg
Tirsdag 03.
HoldSkydn
18-2100
Torsdag 02.
Træning
18-2100
Torsdag 07.
Træning
18-2100
Torsdag 04.
Lokalpokalsk
18-2100

Marts
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Lørdag 12.
Generalforsaml
1130-1300
Træning
13-1600
Lørdag 12.
Træning
13-1600
Tirsdag 05.
HoldSkydn
18-solnedg
Torsdag 28.
Træning
18-solnedg.
Torsdag 05.
Træning
18-2100
Torsdag 09.
Træning
18-2100
Lørdag 09
Grill-dag
11-1430
Torsdag 11.
Træning
18-solnedg
Lørdag 19.
Træning
13-1600
Torsdag 07.
Træning
18-solnedg.
Lørdag 30.
Kommune
Mesterskab
Tirsdag 10.
HoldSkydn
18-2100
Torsdag 16.
Træning
18-2100
SommerFerie
Uge 28
Torsdag 18.
Hellemesterskab
18-solnedg

Lørdag 19.
Træning
13-1600

Torsdag 12.
Træning
18-2100
18. juni
Finaleskydn.
Grindsted
SommerFerie
Uge 29
Torsdag 25.
Træning
18-solnedg

Lørdag 26.
Træning
13-1600
Mandag 11.
Træning
18-solnedg.

Lørdag 26.
Træning
13-1600

Tirsdag 17.
HoldSkydn
18-2100
Torsdag 23.
Træning
18-2100
Torsdag 28.
Træning
18-2100
Lørdag 27.
Træning og
nedlukning
for 2011

Tirsdag 29.
HoldSkydn
18-solnedg.
Tirsdag 12.
HoldSkydn
18-solnedg.

Torsdag 19.
Træning
18-2100
Torsdag 30.
Træning
18-210

Tirsdag 24.
HoldSkydn
18-2100

Torsdag 26
Træning
18-2100

Tirsdag 31.
HoldSkydn
18-2100

Torsdag 31.
Træning
18-solnedg.
Torsdag 14. Mandag 18. Tirsdag 19. Torsdag 21.
Træning
HoldSkydn
Træning
Træning
18-solnedg 18-solnedg. 18-solnedg 18-solnedg.

Bemærk: Deadline for indskrivning til Helle-mesterskab, samt lokal-pokal skydning er kl. 20:00 TƐĞͬEŽƌĚĞŶƐŬŽǀƐŬǇĚŶŝŶŐĞŶǀŝůŝĊƌĨŝŶĚĞƐƚĞĚƉĊ
ZŽƵƐƚƐŬǇĚĞďĂŶĞ͘ĂƚŽĨƆůŐĞƌ͘KǀĞŶƐƚĊĞŶĚĞŵĞĚƌĞƚƚŝůčŶĚƌŝŶŐĞƌ͘

August

Juli

Juni

Maj

April

April

Lørdag 05.
Træning
13-1600

Februar

Roust Flugtskydningsforening 2011
Træning og Holdskydning & Lokal samt Pokal skydning

Roust Flugtskydning

Roust Flugtskydning

Jagtforeningerne i Varde Kommune afholder 32 duers jagtskydning.
Roust FlugtSkydningsbane, Roustvej 157
d. 30. april fra kl. 0900
 Skydningen starter kl. 09.00 sidste indtegning kl. 13.00
 Der skydes i følgende rækker M-A-B - Damer - Junior og Veteran.
 De 6 bedste fra hver forening tæller som hold.
 Der skydes til 2. enkelte - 1.double - 2. enkelte - 1.double.
 Indskud kr. 85,00
 Der vil også være serieskydning.
 Ca. Kl. 15:30 er der pokaloverrækkelse.
 Derefter er der lodtrækning på deltager nr. blandt mange fine præmier.
(man skal personligt være til stede, for at vinde en præmie)
Der kan købes patroner og forplejning på banen.
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Jagtforeningernes Komunale Fællesråd JKF

Jagtfeltskydning i Oksbøl øvelsesterræn
De fleste som skyder med riffel er jo nok bekendt med at ens
træffeevne forbedres for hvert skud man afgiver. Når man så
samtidig parrer dette med udfordringen i at afgive skuddet i et
varierende terræn på skiver af vildtet som man normalt
efterstræber - så bliver man „hooked“ på jagtfeltskydning!
JKF - Varde Kommune arrangerer for 4.die gang jagtfeltskydning
d. 27. marts 2011 i Oksbøl øvelsesterræn.
Glæd jer, - for vores feltskydningsudvalg har sammensat
et yderst spændende program!
Deltagergebyr 150 DKK/pr. skytte
Skynd dig at tage fat i dine jagtkammerater og tilmeld dig/jer i 5
eller 10 mands hold, - da skydningen er åben for alle medlemmer af
Danmarks Jægerforbund! (du kan også godt tilmelde dig alene, så
kommer du dog på et sammensat hold)
Bindende tilmelding fra d.15-2-2010 til JKF’s kasserer
Jan Nygaard på 25356263 eller på janbirthenygaard@email.dk
med dine ønsker omkring skydetidspunkt, så vil han i videst mulige
omfang prøve at få dine ønsker passet ind......
Husk på dagen at medbringe.....
Medlemsbevis fra DJ, Våbentilladelse og jagttegn - disse skal
forevises ved registreringen!
På JKF’s vegne, Kim Madsen - formand
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Afs. Ole Bæk Nielsen, Rævestræde 10, Nordenskov, 6800 Varde

Returneres ved varig adresseændring
Afsenderen underrettes om varig adresseændring

