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Trofæaften d. 15. marts kl. 19.00
Årets trofæaften afholdes igen i Næsbjerghus.
Dørene åbnes kl. 17.00 til dem der vil have trofæer opmålt.
Det er igen i år Jacob Strunge fra Trophy Art som opmåler.
Hubertus blæserne fra Grindsted kommer og underholder.
Michael Sand, som skriver Jagtårbogen, kommer og fortæller om
nogle af hans vilde jagtoplevelser.
Hovedpræmien vil igen i år være en tur til Polen på bukkejagt, og
den vil blive udtrukket iblandt de indleverede trofæer, på en
trofæ skudt i 2011, så kom med jeres trofæer.
Der vil også blive udtrukket mange præmier på indgangsbiletterne.
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Helle Jagt på nettet
www.hellejagt.dk

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.
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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
Michael Bak Mogensen, Heagervej 23, 6818 Årre ..................................... 61862936
Jakob Arnbjerg, Egevej 2, Oved, 6800 Varde ............................................ 6018 3136

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: Carsten Christensen Hellevej 45, Helle 6800 Varde ............. 4011 3002
Kasserer: Henning Sørensen, Stenhøjvej 6, Heager, 6800 Varde ........ 2033 5237
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 2012.
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
Resultat for perioden 1. januar til 31. december 2011
Overskud ved trofæaften ............................................................................................. 2.940,00
Annoncer ........................................................................................................................... 17.175,00
Renteindtægter .................................................................................................................... 196,61
20.311,61
Trykning ................................................................................................ 12.105,20
Porto ............................................................................................................ 929,13
Kontorartikler m.v. ................................................................................ 1862,40
Møder ...................................................................................................... 1.804,00
Diverse ........................................................................................................ 117,00
Opsætning af blad ................................................................................ 1.200,00
18.017,73
Årets overskud ................................................................................................................ 2.293,88
Balance pr. 31. december 2011
Aktiver
Tilgodehavende moms ...................................................................................................... 1.653,62
Andelskassen Sydvestjylland, Årre .......................................................................... 33,856,62
Aktiver ialt. ..................................................................................................................... 35,510,24
Passiver
Egenkapital pr. 31. december 2010 ................................................ 33.216,36
Årets resultat, overskud ................................................................... 2,293,88
Egenkapital pr. 31. december 2010 ................................................ 35.510,24
Roust d. 14. januar 2012 Bent Jensen Kasserer
Bilag og bogføring kontrolleret, bankkonto afstemt pr. 31. december 2011. Intet
fundet at bemærke.
Agerbæk d. 14. januar 2012 Erling Vinther Nielsen

Gravhundeejere
Der findes i vores om råde et
gravtræningscenter.Træningen
foregår under kyndig vejledning.
Træningstid : Hver onsdag fra
kl. 18 husk at trække nr. inden kl.
19 fra april til oktober. Ferie i
juli måned.
Pris: 40 kr. for første hund og 35
for følgende hunde. Der er også
hvalpetræning for hunde under 1.
år pris 20 kr. pr. hund.
Sted: Borggårdsvej, Tjæreborg
ved skydebanen. Gravoplærer:
Michael Gabel, Gellerupvej 121,
6800 Varde . Telf. 7522 2151

Hvis uheldet er ude
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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Roust Auto- og
Lastbilservice
Hans Chr. Friis Aps
Roust - 6818 Årre
Tlf. 75 19 22 40 og
75 19 23 99

.

.

Revision Skat Outsourcing

.

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

Tilsluttet
Tlf.: 75 19 63 80
Bil.: 40 44 63 80
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Helle Jagtforeninger
Hundetræning ved jagtgården i Helle
Lydighedsdressur for alle racer.
Opstart mandag den 26 marts kl. 19.00
Jagtgården Helle. Træner Bent Pedersen Tjæreborg
Senere starter apporterings træning
Udvalget

Vinterskydningen i Helle Hallen 2012
Tirsdag d. 13-3-12 Kl. 18.30-21.00
Onsdag d. 14-3-12 Kl. 18.30-21.00
Der skydes med cal.22 gevær og pistol
Børn er velkomne - de skyder i opdelte klasser.
Helle Skytteforening

Sommerskydningen i Helle Hallen 2012
Onsdag d. 9. maj kl. 17.00 til 20.00
Fri skydestilling
Liggende / stående
Tag børnene med, der er skydning for alle
Præmier fra jagtforeningerne
Der er varme pølser på grillen
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Dyrlægen i Nordenskov
Praksis for familiedyr
Manfredo Occhionero

Serviceproblemer ?
Ring til :

tlf. 22 80 69 06

Nordenskov / Næsbjerg

Konsultation efter aftale
tlf.-tid 15 - 18.

J.C.Jensensvej 3 Nordenskov 6800 Varde

El-service Aps

Telefon 75 29 81 07

Selskaber fra 15-120 personer
Mad ud af huset

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 2011
Indendørs jægerskydning.
Hovedskydning vandt Bent Pedersen fra GÅR med 143 point.
Skydning på kat blev vundet af Henning Sørensen fra Øse med 38,3 p
Pistolskydning blev vundet af Erling Christensen fra Øse med 46 p
Holdkonkurrencen vandt Starup med 562 point foran GÅR med 560 p
Udendørs jægerskydning.
Hovedskydning vandt Jacob Nielsen fra Starup med140 point.
Skydning til buk vandt Ove Lund fra Starup med 47 point.
Holdkonkurrencen vandt Starup med 535 point foran Øse med 526 p
Også i år havde jagtforeningerne sponseret en gave til lodtrækning.
En jagtdag fra Fåborg vandt Jacob Nielsen.
En jagtdag fra Starup vandt Per Hungeberg.
En jagtdag fra GÅR vandt Torben Jensen.
En jagtdag fra Øse vandt Poul Momme.
En gave fra Næsbjerg vandt Jesper Sand.
En stor tak til Helle skytteforening fordi vi må komme og dyste lidt.
Indendørs jægerskydning er næste gang d. 13 og 14 marts 2012 fra
kl. 18.30 til 21.00
Trofæaften d. 3 marts 2011 i Næsbjerg hus.
Vi havde igen i år en vellykket trofæaften med ca. 180 deltagere. Det
er dejligt at så mange bakker op om det. Foredragsholder var John
Ekkenberg fra Amakulu Safari, som fortalte om Safari jagt i Afrika,
og viste film fra mange af hans jagter. Jacob Strunge fra Trophy
Art var også til stede i år, for at opmåle trofæer, men desværre var
der kun 5 som ønskede at få opmålet denne aften. Hubertusblæserne fra Grindsted var der også, og det lyder bare helt fantastisk når
de blæser. Vi havde også i år mange fine præmier, der var både en
bukkejagt til Polen, en tur til Afrika med afskydning af 10 antiloper
og en hovedmontering af en råbuk. En kæmpe stor tak til alle der var
med til at gøre denne aften til en succes.
Til dette års trofæaften, som bliver d. 15. marts 2012 i Næsbjerg
hus, vil hovedpræmien blive udtrukket ved lodtrækning iblandt de
indleverede opsatser, vi håber i vil komme og vise jeres trofæer
frem. Aftenens foredragsholder bliver Michael Sand, som bl.a.
skriver jagtårbogen, og har haft mange vilde jagtoplevelser.
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

Nordenskov

Revision
Britta Kubel Jensen
Sønderskovvej 24
Nordenskov, 6800 Varde

Tlf. 75 29 80 65
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Næsbjerg Jagtforening
Bukkekaffe
Bukkejagt den 16 maj 2012. Igen
i år er der bukkekaffe kl 09.00.
Bukkejægere og andre
interesserede er velkomne, evt
nedlagt buk medbringes.
Tilmeldning skal ske senest den
14 maj til Benjamin på tlf
22456362

Bestyrelsen
Formand: ........... Benjamin Jessen
Næstformand: ......... Dan Pedersen
Kasserer: ................... Keld Jepsen
Helle Jagt: .... Michael Mogensen
Sekretær: .......... Niels H. Madsen
På www.naesbjerg.dk under jagtforening vil man kunne se vores kommende aktiviter mv.

Husk trofæaften på Næsbjerghus
d. 15. marts kl. 19.00
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Øse Sogns Jagtforening
Indskydning

Bestyrelsen
Formand
Kasserer
Sekretær
Fanebærer
Helle Udv.
Suppl.

Carsten Christensen
Henning Sørensen
Keld Rasmussen
Verner Hansen
Jacob Arnbjerg
Kristian S. Kristensen

4011 3002
2033 5237
7529 8570
7529 8107
6018 3136

af jagtriffel på
banen i Varde er den 26.4 fra
16.00 til 20.00
Der skal medbringes og fremvises
jagttegn, våbentilladelse eller
evt. bæretilladelse, for at få
tilladelse til at skyde.

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 20 april.
Derefter trækkes der lod om
rækkefølgen, hvis man ikke har
været til indskydning d. 26-4 på
banen i Varde kommer man først
med i anden lodtrækningsrunde.

Jagten lejes ud for 550 kr. i 3
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 20 april til :
Carsten Christensen, Hellevej 45
Helle, 6800 Varde

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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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

Fasaner sælges
Henning Sørensen, Starup,
Telf. 75 33 70 89

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“.
14

Aktivitetskalender
Forening
Starup
GÅR
Øse
Starup
Øse
Næsbjerg
GÅR
Næsbjerg
Fåborg
GÅR

Mødested
Telefonen
Måde skydebane
Hjortebanen
Riffelbanen i Varde
Telefonen
Bækhede
Dyrebjergvej 2
Præstbrovej 34

Dato
Tidspunkt Aktivitet
14. april
Tilmelding hjortebane
19. april 18.00 Hjortebanen i Måde
20. april
Tilmeldinng bukkejagt
21. april 9.00
Hjortebane
26. april 16.00 Indskydning
14. maj
Tilmelding bukkekaffe
16. maj
9.00
Bukkekaffe
16. maj
9.00
Bukkekaffe
16. maj
9.00
Bukketræf
3. juni
10.00 Fiskedag

Festtelt udlejes
40 m2 telt udlejes
pris for medlemmer 250,- kr.
for ikke medlemmer 500,- kr.
Starup Jagtforening

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.
Stof til næste nummer skal være mig i hænde
senest den 1. maj 2012.
Ole Bæk Nielsen
Rævestræde 10, Nordenskov 6800 Varde
obn@hellejagt.dk
15

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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Starup Jagtforening
Referat fra generalforsamling
Ordstyrer blev Ove Lund og skriftfører Aase Jensen. startede med
at godkende regnskabet for 2010, hvorefter formanden Torben
Jensen fik ordet. Vi mindes Knud Jørn Jensen, som døde efter kort
tids sygdom, han sad i bestyrelsen i 12 år. Til jagtfesten i Teglgaards
hallen i Krogager deltog 176, som havde en hyggelig aften, der blev
uddelt pokaler og diplomer, samt solgt amerikansk lotteri. tak til alle
sponsorer og alle som hjalp med at få festen op at stå. Der har været 15 mænd på hjortebanen i Oksbøl for at træne med riffel.
Flugtskydning blev afholdt hos Knud Jørn, med lidt færre personer
end de foregående år. 25 mænd var på sportingbanen i Vejen og 16
mænd på skydearenaen hos Korsholm. Haft 2 arbejdsdage i skovene,
der er bla. plantet, lavet hegn samt ryddet et areal. Vedrørende jagterne blev det kun til 1 buk i purchen, i efteråret har det været ok
med vildt. Vi vandt både inden og udendørs skydning i Helle hallen.
alle beretninger og regnskaber blev godkendt. Til bestyrelse var
Torben Jensen og Erik Olsen på valg. Torben blev genvalgt og nyvalgt
blev Karsten Klint. Erik Olsen blev supplant sammen med Bertel Mortensen.Mogens Svarrer blev genvalgt som revisor.Rengøringsholdene
blev genvalgt, Birger Jensen, Svend Christensen, Ove Lund og Michael Hermansen. Til årets jæger som offentliggøres til jagtfesten
blev flg. foreslået: Bjarne Skov, Olav Thovtrup, Erik Olsen, Svend
Christensen og Villy Rasmussen.
Jagtfesten 2012
Blev afholdt i Teglgaardshallen i Krogager med 197 deltager, der blev
igen i år serveret lækkert mad tilberedt af Tina og John. Der blev
serveret røget rådyrkøller, elgsteg, dådyrgryde, kamsteg med alverdens tilbehør, afsluttende med hjemmelavet is. Der blev uddelt flg
pokaler kragepokal Henrik Sørensen, trofæpokal Bo Dahl og årets
jæger blev Villy Rasmussen. Kristian Jacobsen og Lars Lauritsen fik
25-års diplom. Der blev solgt amerikansk lotteri med mange FLOTTE
PRÆMIER, TAK til alle sponsorer for jeres utrolige flotte støtte.
Her efter spillede Jan op til dans. En god aften med mange feststemte gæster, håber vi ses igen i 2013. Tak til hallens støtteforening og alle jer andre der har hjulpet i forbindelse med festen.
Hjortebanen i Oksbøl
Vi har lejet banen d 21-4 kl. 9.00-16.00
Tilmelding senest d. 14-4 på 51535427
Torben Jensen
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Lundgaard's Smede og Montage

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

24 40 73 41
- et nr. der er værd at ringe på

www.blmotorservice.dk

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
Generalforsamling GÅR Jagtforening 2/2-2012
Der mødte 10 mand op til generalforsamling i GÅR jagtforening på
Årre kro.
Torben blev valgt til ordstyrer, og Henning Leth som skriftfører.
Ordstyreren berettede at annoncering og dagsorden var varslet og i
orden, hvorefter han gav ordet til formanden.
Formanden berettede at div. arrangementer var forløbet tilfredsstil
lende, men at medlemmernes opbakningen er faldende i forhold til
sidste år.
Blandt arrangementerne er bla. Skydning på måde skydebane, fiske
tur v. Sneum å, bukkekaffe smat efterårets rævejagter der har
resulteret i samlet 5 ræve på paraderne.
Fisketuren ved Sneum å blev fremhævet, ved manglende opbakning,
og ændres derfor i år til en fiskedag hos Mads i Hjortkær 1. søndag i
juni måned.
Herefter blev regnskabet gennemgået af kassereren, der kunne
konstatere at forening i år har haft et beskedent overskud.
Regnskabet blev herefter godkendt.
Efterfølgende årsberetning fra helle jagtforening. Regnskabet blev
ligeledes gennemgået, der viste et flot overskud som følge af en
vellykket trofæaften. Regnskabet blev efterfølgende godkendt.
Næste punkt var fastsættelse af kontingent for 2011, hvor der er
blevet vedtaget at kontingentet forsætter uændret.
Efterfølgende var der valg til bestyrelse samt revisor og suppleant.
Der var genvalg over hele linien hvilket 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.
Under eventuelt blev det diskuteret hvor mange jagter foreningen
skal købe ved JKF, vi har tidligere købt 5 jagter, hvilket reduceres
til 3.
Henning Leth
19

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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Grimstrup - Årre - Roust Jagtforening
Bukkekaffe den 16 maj 2012 i
jagthytten i Bækhede kl. 9.00
foreningen giver rundstykker, i
tager selv kaffe med.
Måde skydebane:
Vi har lejet hjortebanen den 19
April 2012 fra kl. 18.00- 20.00,
der er der mulighed for at
indskyde din riffel.
Så kom og være med, der har
ikke været for mange de andre
år.

Rævejagt:
Vores første rævejagt i Roust
Mose blev aflyst. Møgvejr !!. Vi
fandt noget skov at gå i ,der var
mødt 7 mand op, men der blev
ikke skudt til ræve.
Den anden jagt blev holdt i Årre
der var vi 19 mand. Vi var i mosen
ved Aksel og en tur i Sønderenge
der blev set 3 ræve men ingen
skudt. Det var fin vejr til jagt.
Vi fik gule ærter i jagthytten.

Fiskedag:
I år prøver vi noget andet, der
holder vi fiskedag ved Mads
Pedersen Præstbrovej 34 6818
Årre. Han har en fiskesø som vi
må låne vi mødes ved søen kl.
10.00 søndag 3 juni 2012 det er
en børnevenlig sø. Der vil blive
lavet præmier til største eller
flest fanget fisk. en jagtdag
i Varde eller Ølgod.

Jagter i Varde eller Ølgod
Der er muligheder for at købe
jagter i Varde til 500 kr. eller
Ølgod 150 kr.
Ring til Jørgen Buhl hvis i har
lyst
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Grimstrup - Årre - Roust Jagtforening
En lille beretning om en grøn jægers første jagttur til Polen
i 2011 med Korsholm Jagtrejser som blev udloddet som præmie ved
trofæaften i Næsbjerghus.
Jeg er en forholdsvis ny jæger og har haft jagttegn i to år, men er
blevet meget bidt af denne tidsrøvende fritidsaktivitet. I maj 2011
skød jeg min første buk, en lille gaffelbuk på mit eget jagtterræn så
var jeg solgt. Så da jeg fik tilbudt at købe jagtrejsen til polen på
brunst bukke som var udloddet i Næsbjerghus til en rimelig pris, var
det om at slå til. Det tog 30 minutter at beslutte sig. Turen foregik
fra d. 03-08 til d.07-08.
Jeg var spændt på hvad det var for fyre der skulle med, efter medlemslisten var der otte mand med bopæl lige fra Videbæk til Augustenborg, og jeg kendte ikke en eneste. Men de viste sig at være alle
tiders og vi havde en rigtig hyggelig tur.
Jeg steg på minibussen ved Varde og kunne nok se at jeg var den
absolut yngste 44, de andre 7 var fra 50 til 75 fandt jeg senere ud
af. Vi satte snuden mod polen nærmere betegnet Oltzyn som ligger
langt langt væk.
Efter ca. 16 timers kørsel ankommer vi til opholdsstedet som er en
gammel skole langt ude i skoven. Vi bliver indkvarteret får mad og
bliver briefet om jagten næste morgen med afgang kl.0400
Der blev ikke sovet så meget den nat, men næste morgen op og lidt
morgenmad sige goddag til sin jagtfører som næsten kun kunne polsk
og så af sted. Vi havde 20000 hektar 8 mand så der var noget for en
hver smag.
Min første pürsch startede som et rent mareridt, vi have nok gået
en halv times tid da bukken bare stod der midt i en brakmark .Vi var
på en lidt mudret markvej, men op med skydestokken og krydset på
bladet og klar to åndedrag og så aftræk. Skydestokken glider i mudderet skuddet går og jeg skyder fem meter foran bukken pis jeg var
lille kål. Der var selvfølgelig ingen schweiss så vi fortsatte, jeg med
meget lille selvtillid. Vi kører et andet sted hen og går i et skydetårn,
der er intet at se i 20 min så er der pludselig en rå og en buk ude på
150m, de kommer tættere på og jeg får lov til at skyde .En fin 6
ender 100m ude med godt anlæg. Bang den letter en halv meter og
går omkuld råen står helt stille men får så øje på os og så får den
travlt. Det var dejligt, et godt blad skud, bukken brækkes og så hjem
til morgenmad kl. er halv ni.
Fortsætter på side 24
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Grimstrup - Årre - Roust Jagtforening
Efter morgenmaden var det tid til løgnehistorier øl vodka og en
middagssøvn. Der var mad kl. halv 5 og så af sted igen på jagt. Dette
scenarie gik igen hver dag de næste tre dage.
Den næste pürsch sker der ikke så meget vi ser råvildt men kommer
ikke på skudhold. Hjemme igen kl 10.00 til aftensmad og en lille en
eller to at falde i søvn på vi skal jo op igen kl. 0400.
Vi ankommer til det nye revir omkring kl. 5.30. Vi går i skovkanten og
ser 2 bukke omkring kl. 0700 de jager hinanden, vi stiller os i skjul og
får skydestokken op, omkring 150 m ude siger han jeg skal forsøge at
nedlægge den sidste af bukkene, jeg er ikke helt vild med det ,men
jeg skyder og det lykkes denne gang rigtig fint, nu går jeg på vandet
igen. Jeg siger det er fint for denne morgen og vi kører hjem til
morgenmad. Aftenpürschen er helt begivenhedsløs bortset for en
ræv der muser løs, men det er da fint vejr.
Næste dags morgen, næstsidste jagt ,nyt revir, hvedemarker og
skov. Vi ser en kæmpebuk som jeg prøver at forklare jeg ikke har
nerver(råd ) til at skyde men det forstår han vist ikke helt. Lidt
senere ser vi en fin seksender som vi kommer ind på med afstand af
ca. 50 m , den falder lige i knaldet. Nu havde jeg sådan set opfyldt
min kvote og brugt bukkepengene, men om aftenen kunne jeg ikke
lade være alligevel. Det gav så den største buk på 310g i kanten af en
uhøstet havremark, men det var pengene værd. Så til alle dem der
ikke har været af sted bare prøv, men pas på det er vanedannende
(skal af sted igen til maj 2012)
Vi var 8 deltagere der blev skudt 38 bukke, heraf 2 guldmedaljebukke og en sølv.
Jørgen Jepsen- Lindegård Årre
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Fåborg Sogns Jagtforening
Generalforsamling d. 19.01.12
Der blev valgt en ekstra suppleant ind i bestyrelsen og der blev
genvalg til Hardy, Jens Henrik og
Leif.
Bestyrelsen har konstitueret sig
således.
Formand: Bjarne Schmidt
Næstformand: Kurt Andersen
Kassere: Jens Henrik Sørensen
Flugtskydning/ JKF Henning
Kristensen
Helle udvalg Hardy Knudsen
1. Supp. Leif Berthelsen
2. Supp. Mikkel Kring

fremmødte jægere, tak til Erik
og Jette for lån af deres lokaler,
til sæsonens sidste jagt.
Bukketræf: Vi afholdt igen i år
bukketræf d. 16 maj, der mødte
35 mand op.
Der blev leveret 3 gode bukke til
paraden. Hardy K. gaffelbuk, Ole
Berthelsen en seksender, og en
ulige seksender af Knold Ikke
medlem. Hardy K. blev vinder af
årets buk. En god dag som sluttede med en gang grillmedister.
Med Eigil og Kedde ved grillen.
Foreningens pokaler fra 2010
blev uddelt ved samme lejlighed.
Fælder:
Foreningens fælder har stort set
været udlånt det meste af tiden,
der er fanget 55 stk. Krager og
Skader i fælderne, mårfælderne
har været udlånt på nær en, men
jeg har igen tilbagemelding fået
hvad angår fangst her.
Flugtskydning:
Fåborg - Glejbjerg blev i år afholdt på banen i Vejrup, der var
en meget god fremmøde til denne
aften. Fåborg – pokal skydningen
blev afholdt d. 30.06 i super som
mervejr på banen i Roust, der
mødte 23 mand op til denne
skydning, der blev igen i år skudt
i A_B og C

Uddrag af Formandsberetning
Jagt og lodsejerfest;
Jagt og lodsejerfesten afholdes
på Fåborg Kro Lørdag d. 19-3-11
blev aflyst pga. af for dårlig tilmelding samt afbud fra musikken
i sidste øjeblik, vi har i bestyrelsen beslutte at holde pause
med jagtfesterne og prøve igen
om et par år.
Rævejagter. Foreningen har i
årets løb afholdt 6 rævejagter, 3
rævejagter i januar og 3 rævejagter i september, der blev på
disse jagter nedlagt 1 stk. ræv.
Rævens vægt 9,16 kg, og der har
til alle jagterne været god tilslut
ning. Desuden havde vi på sidste
jagt afslutning med gule ærter.
Vi vil sige tak til de lodsejere og
jægere der har lagt deres terræn til, samt en stor tak til de

Fortsætter på side 26
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Fåborg Sogns Jagtforening
Fortsat fra side 25
Klelund Dyrhave:
Til orientering:
Foreningen er i efterårets blevet
involveret i lidt avis skriveri
vedr. hegnet omkring plantagen.
Foreningen er herefter blevet inviteret til en dialog omkrig hegnet af Skytten og ejeren, med
det formål at få hegnet lavet om
de steder hvor Kronhjortene går
i hegnet.
Der er aftalt med skytten og
ejeren at vi afholder et møde og
besigtigelse af hegnet i førstkommende weekend i Februar,
hvor hele jagtforeningens bestyrelse deltager.
Foreningen har dags dato iflg.
medlemslister 110 medlemmer.
Tak til resten af bestyrelsen for
godt samarbejde i det forgangne
år ligeledes tak for god fremmøde til vores forskellige aktiviteter.
MVh. Bjarne Schmidt

Bukketræf:
Der afholdes bukketræf d. 16.05
ved B. 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.
Rævejagter.
Foreningen har afholdt 1 rævejagt i januar:
Foreningen var inviteret til at
afholde rævejagt på Fladsøgård
d. 28.01.12.
Dagen startede med kaffe og
rundstykker ved Erik og Jette,
her blev der også afholdt parole
for dagens jagt, og her blev der
sagt at der måtte skydes ræv,
skovdue og snepper. Herefter
kørte alle 20 mand ud til jagten
og fik anvist deres pladser, efter
ca. 1,5 times jagt mødtes vi igen
ved Erik og Jette til en gang gule
ærter. Her blev resultatet af
dagen jagt blev gjort op, der blev
set 2 stk. ræve, skudt en stk.
sneppe, og ellers set en masse
vildt.
Stor tak til Jægerne på
Fladsøgård for deres invitation,
og tak til Erik og Jette for lån af
deres lokaler.
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Roust Flugtskydning
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Afs. Ole Bæk Nielsen, Rævestræde 10, Nordenskov, 6800 Varde

Returneres ved varig adresseændring
Afsenderen underrettes om varig adresseændring

