Medlemskab af
SVINDINGE JAGTFORENING OG

-

SVINDINGEJAGTFORENING

Vidste du: At du som ordinært eller ekstraordinært medlem er forsikret,
når du deltager i forbundets eller den lokale forenings arrangementer.
Det sker oveni den ansvarsforsikring, der gælder ved skudafgivelse på jagt og
som du er dækket af som indehaver af et jagttegn.

-

Du er altså ikke dækket af nogen forsikring som passivt medlem på skydebane,
indskydning af riffel, patrontest eller lignende arrangementer, som ikke er
egentlig jagt.

Så meld dig ind nu som aktivt medlem

Aktivitetsprogram
Handel med biler, køb, salg og bytte

Årgang 2011

Bukkepremiere 2010

www.svindingejagtforening.dk

Året der gik

Og til NYJÆGER!!!

Endnu et jagtår er gået. Forhåbentlig har alle haft en hel masse gode oplevelser.

Kom nu endelig ud af busken. Det vigtigste element på disse jagter er selvfølgelig

Oplevelser som vi til hver en tid kan kigge tilbage på med glæde. Men mange af

spændingen ved at møde Mikkel ansigt til ansigt, men jagterne er også i høj grad

disse oplevelser kan der desværre blive længere og længere imellem. Endnu engang

en måde, hvorpå man kan skabe nye kontakter. Måske en kontakt til et

har vi i det forgangne år hørt tale om indskrænkning af jagttiderne fra 2011 med

konsortium eller bare en enkelte invitation til en jagtdag.

særlig fokus på bl.a. skovduen, som for 2011 først må skydes fra 1. november og

Så VEL MØDT.

frem til 31. januar. Meget paradoksalt, når alle taler om, hvor mange flere duer der
kommer til hvert år.
En indskrænkning af jagttiden på duen kom allerede på tale i 2006, hvor jagten blev
flyttet fra 1. september til 1. oktober. Denne indskrænkning kom på tale på
baggrund af en DMU undersøgelse fra Kalø på 3 ynglende duepar set i slotsparken i
oktober måned.
Man kan altid diskutere om disse 3 par er tilstrækkeligt undersøgelsesmateriale, det
lader jeg være op til den enkelte læser at vurdere. Men faktum er, at de samme 3
ynglende par tilbage fra 2005/2006 danner grundlag for en yderligere indskrænkelse
af jagten til 1. november 2011.
Ræve- & kokkejagt

Som pendant til denne undersøgelse og medfølgende indskrænkning har Danmarks
Jægerforbund i det forgangne efterår iværksat en storstilet undersøgelse, hvor hver
af de 98 kommuner indsamler op til 90 duer pr. kommune. Skudt med særlig
tilladelse i september, oktober og november måned. Alle disse indsamlede duer
skulle give et mere nuanceret billede af, hvor mange ynglende duer vi reelt har sent
på efteråret.
Dette er en af måderne, hvorpå vi som jæger kan være med til at præge udviklingen
i en forhåbentlig positiv retning. En anden måde, hvorpå vi kan få indflydelse, er,

Tidspunkt:
-

Lørdag d. 22. januar 2011 kl. 09.30

-

Lørdag d. 29. januar 2011 kl. 09.30

Mødested:
Fortæring:
-

hvis alle vi jægere går endnu mere aktivt ind i kampen for at bevare vores jagt bl.a.
gennem vores jagtforening, som er talerøret udadtil.
Vi kan også alle gøre en indsats for, at endnu flere jægere bliver medlem af
Danmarks Jægerforbund, således at vores fælles talerør bliver så stærkt som muligt
i forhold til de andre organisationer.
En opfordring er hermed givet videre. Støt op om Danmarks Jægerforbund og din
lokalforening, det vil brede sig som ringe i vandet.

-

Svindinge Forsamlingshus
d. 22/1
skal madpakke og kaffe medbringes, og det indtages i vores
jagthytte ved Svindinge Forsamlingshus
d. 29/1
serveres der gule ærter kl. 13.00 i Svindinge Forsamlingshus
Foreningen betaler ærterne for alle, dog skal der senest d. 26/1
gives besked til Kristian Spodsberg – 20 96 19 14

Ræve- & kokkejagt - 2011

I året 2010 har Svindinge Jagtforening udover sine sædvanlige aktiviteter budt på

Vi starter det nye år med 2 ræve- & kokkejagter, som afholdes i slutningen af januar

for lokale borger i Svindinge By.

måned.

Det er vores motto i Svindinge Jagtforening, at vi hele tiden skal udvikle os. Der

Sidste år var vi lidt spændte på, hvor mange der ville dukke op til disse rævejagter,

skal og vil altid være plads til traditioner, men udvikling har nu aldrig skadet.

en række nye aktiviteter. Det være sig hundetræning, patrontestdag, skydedag

da den nye jagtlov gør det muligt at gå på kokkejagt hele januar måned. Men denne
usikkerhed blev hurtigt gjort til skamme, da rigtig mange havde valgt at deltage i

Knæk & bræk for jagtåret 2011 – fmd. Kristian Spodsberg

disse 2 rævejagter.
For at det hele tiden skal være spændende at gå på rævejagt og at få muligheden
som jæger at se lidt andre terræner end sit egen jagtrevir, har vi igen i år været ude

Udlejning af skydevogn

og opsøge nye steder. Bl.a. er det lykkedes os at få dele af Glorup jorde med, som vi

Der er i foreningen mulighed for at leje vores transportable kastemaskine.

ikke tidligere er kommet på.

Kastemaskinen er monteret på en Brenderup trailer, som let kan køres af alle.

Desuden kan vi som noget helt nyt i år tilbyde, at der må skydes kokke på dele af

Maskinen er i 2009 blevet udstyret med trådløs betjening.

Glorups terræn.

Gør evt. brug af vores erfarne, uddannede skydeinstruktør Leif Jørgensen.

Rævejagterne vil blive afholdt således, at nogle går på grav og andre går på drivjagt.

For pris og betingelser for at leje vognen kontakt da følgende:

Erfaringen viser, at der altid er chancer på disse jagter. Så sidder du som nyjæger

Kontaktperson for udlejning:

og ikke har deltaget i vores jagter før, så kan vi kun anbefale det, da dette er en god
chance til at komme på noget god jagt med hyggelige bekendtskaber.
Jeg vil gerne her som formand takke de lodsejere som lægger jord til. Vi er
selvfølgelig altid glade for at komme på nogle terræner, hvor der er store chancer for
ræv, selv om nok ikke alle lodsejer deler den samme mening med hensyn til antallet
af ræve.
Hvis du har noget terræn, hvor du gerne vil have vi kommer på rævejagt, er du
meget velkommen til at kontakte foreningen
Ønsker du at medbringe en hund til rævejagterne, ser vi det gerne, men det skal
anmeldes til Jørgen Nielsen, tlf. 24422546.

- Skydeinstruktør Leif Jørgensen

26 17 69 66

Flugtskydning
NYBORG KOMUNALE FÆLLESRÅD
ÅRSMØDE JKF-NYBORG 2011
TIDSPUNKT: Mandag d. 17. januar 2011 kl. 19.00
STED: Ullerslev Kultur & Fritidscenter, Skolevej 2 5540
Tilmelding: Vi ser gerne en tilmelding senest d. 14. januar p.g.a. kaffebord.
TLF / SMS: 20 96 19 14

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Valg af dirigent.
Valg af stemmetæller.
Formandens beretning om foreningens virke for år 2010.
Orientering JKF-Nyborg økonomiske forbrug.
Beretning fra Grønne Råds Repræsentant
Beretning fra fagkoordinatorerne.
Riffel – Kaj Holm Petersen
Nyjægere – Kristian Spodsberg
Naturformidling – Claus Lykke
Friluftsraadet – Claus Lykke
Orientering ved Hans Chr. Nielsen, Hjortegruppen Fyn.
Orientering ved Kredsformand, Arne Greve.
Orientering ved HB-medlem, Kaj Refslund.
Orientering fra beredskabsudvalget for JKF-Nyborg.
Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er følgende:
 Jan Petersen, Østfyns Jagtforening
 Michael Johansen, Kullerup Refsvindinge Jagtforening
 Lars Schmidt, Frørup Tårup Jagtforening
De enkelte repræsentanter for jagtforeningerne er på valg
hvert 2. år.
16. Indstilling af delegerede til repræsentantskabet.(3 stk.)
17. Indkomne forslag.
18. Eventuelt.

Sædvanen tro skyder vi sommeren igennem på Danmarks mest idylliske
skydebane på Frederiksens Allé i Svindinge. Du kan klikke dig ind på vores
hjemmeside og se de flotte omgivelser som banen ligger i.
Skydningerne er ikke konkurrencemindede, men udformet således at man får en
kyndig vejledning af vores skydeinstruktør i uformelle omgivelser og i en uformel
tone. Så kom og vær med på denne fantastiske bane, som nok skiller sig lidt ud
fra andre flugtskydningsbaner.
Foreningen vil gerne takke lodsejer Henrik Møller Andersen for at give os lov til at
skyde i disse dejlige omgivelser.
Skydningen foregår fra kl. 18.30. Men skulle der være nogle, som ønsker lidt
træning med uddannet instruktør, er Leif Jørgensen meget behjælpelige med
ekstra træning fra kl. 18.00-18.30. Det kræver dog forhåndstilmelding til Leif
Jørgensen på tlf. 26 17 69 66
På banen vil der være mulighed for køb af patroner + øl & vand.
Den sidste lørdag i juli måned afholdes præmieskydning på banen. Alle har her
mulighed for at deltage, også selv om du ikke har deltaget på træningsaftenerne.
En hyggelig dag som varer fra kl. 13.30 til ca. 18.00.
Herefter serveres der grillstegt oksekød.

Tidspunkt:

Mødested:

Skydning hver mandag fra 6/6 – 25/7
-

kl. 18.30

-

Præmieskydning lørdag 30/7 kl. 13.30

Frederiksens Allé, Svindinge.

Flugtskydningsåret 2010

Kommunale Fællesråd i Nyborg kommune

I 2010 blev det til 7 træningsdage i jagtskydning. Dette foregik hver mandag i juni
og juli. De fleste gange har det været velbesøgt. Vi oplevede endnu et år med
JKF-NYBORG

mange nye ansigter. En tilgang vi sætter stor pris på således, at foreningen fortsat

Fællesrådet er en sammenslutning af jagtforeningerne i Nyborg Kommune.

kan udvikle sig

Fællesrådet har følgende formål:
Ved den afholdte præmieskydning, sluttede dagen med den årlige fællesspisning i



det fri med koner, børn o.s.v. Med en udsøgt middag kreeret af Alice Jørgensen og
bestyrelsen. Tiderne skifter og præmieskydningen er efterhånden blevet en hel
familieudflugt noget som nok står i skærende kontrast til tidligere tiders præmieskydning, som sikkert mange af vores medlemmer husker.

JKF Nyborg er et samarbejdende organ af de enkelte jagtforeninger i Ny Nyborg
kommune.



JKF Nyborg har til opgave at søge samarbejde med kommunens øvrige grønne
organisationer.



JKF Nyborg er oprettet i forbindelse med sammenlægningerne af kommunerne til Ny
Nyborg kommune, for at få oparbejdet et stærkere fællesskab og samarbejde mellem
Jagtforeningerne i kommunen.



JKF Nyborg er i dag med i Skov og Naturstyrelsens beredskab vedr. olieforurening af
kystlinerne omkring Fyn, hvor de, under Ny Nyborg kommune eksisterende
jagtforeninger, stiller medlemmer til rådighed for aflivning og registrering af
olieforurenede fugle, sæler og marsvin, via JKF Nyborg.



JKF Nyborg vil ligeledes blive benyttet som oplysnings- og kontaktorgan mellem
borgerne og jagtforeninger i forbindelse med større arrangementer i Ny Nyborg
kommune, hvor det vil passe ind i arrangementsformen.

Mesterrækken 2010 blev vundet af:

1. pl. = Erik Lykke
2. pl. = Brian Petersen

A klassen:

1. pl. = Andi Andersen

B klassen:

1. pl. = Lars Christoffersen
2. pl. = Stig Sørensen

Veteranklassen:

1. pl. = Jørgen Nielsen
2. pl. = John Jensen



JKF Nyborg vil også stå for oprettelsen af et hjortelaug på Østfyn.



JKF Nyborg har i dag repræsentanter i Det Grønne Råd Nyborg og Friluftsrådets
kredsbestyrelse for kreds Fyn Nord.

Det er af stor vigtighed, at du som medlem benytter dette organ til emner, som
rækker ud over den lokale jagtforening. JKF er ligeledes det direkte bindeled
mellem den menige mand og hovedbestyrelsen i Danmarks Jægerforbund. Så er
der en sag, du som jæger mener, der bør gøres noget ved, så mød op på det først
kommende årsmøde.

Skydeinstruktion
Tidspunkt:

lørdag d. 18. juni

Sted:

Brande Skydecenter

Bukketræf

Kunne du godt tænke dig at få hjælp fra en professionel skydeinstruktør til at blive
en bedre haglskytte på jagterne. Mange har sikkert prøvet at blive forvirret af alt for
mange tilskuere på de almindelige skydebaner og dermed mistet koncentrationen.
Du er måske typen, som ikke befinder sig rigtig godt på en skydebane o.s.v.

Vi har nu haft bukketræf i

Nu har du en enestående chance til at blive en bedre haglskytte.

nogle år med god tilslutning.
Vi gentager derfor dette arrangement i år. Men da d. 16. Maj i år falder på en

Svindinge Jagtforening arrangerer i år en tur på Brande Skydecenter med følgende

hverdag, og mange i forvejen har traditioner med at mødes efter bukkejagten, vil

instruktør:

paraden først løbe af stablen om eftermiddagen.
Der kan købes grillpølser og drikkelse, så alle bliver klar til bukkejagten igen

Rasmus Bjergegaard er professionel skydeinstruktør og uddannet gennem bl.a.

samme aften.

A.P.S.I. The Association og Professsional Shooting Instructors, hvor han har været

Så knæk & bræk indtil vi ses på dagen.

medlem siden 2006. Han har arbejdet professionelt med skydeinstruktion i

Tidspunkt:

Mandag d. 16. maj fra. kl. 16.30

Danmarks Jægerforbund fra 2003-2009

Mødested:

I ”jagthytten” ved Svindinge Forsamlingshus

Se mere på: www.skydeinstruktion.dk
Alt afhængig af tilmelding tilpasser vi et program for deltagerne. Vi vil derfor allerede
nu meget gerne have en forhåndstilmelding fra dig, så et egentligt program kan
fastsættes så hurtigt som muligt. Tilmelding er i første omgang ikke bindende, da
eksakt pris ikke kendes endnu p.g.a. antallet. Efter forhåndstilmeldingen vil hver
mand blive personligt kontaktet med henblik på endelig fastlæggelse
Pris: Der skal påregnes en pris på ca. 1.200-1.600 alt inklusiv.
Tilmelding sker til følgende senest d. 1. februar.
Kristian Spodsberg:

20 96 19 14 el.

Torben Larsen:

40 43 60 52

Hundetræning – foråret 2011
I 2010 startede vi et samarbejde med Kullerup-Refsvindinge Jagtforening vedr.
hundetræning på engen v. Ørbæklunde. Da dette var en bragende succes med
mange deltagende hunde, fortsætter dette samarbejde igen i år.
Den erfarne hundeinstruktør Michael Johansen vil forestå træningen med Kristian
Spodsberg som assisterende hjælper.
Tidspunkt:

mandag d. 11-4 kl. 18.00. Der trænes i alt 5 gange

Mødested:

Engen på Ørbæklunde

Tilmelding:

Kristian Spodsberg – 20 961 914

Pris:

200 kr. for medlemmer, 250 for ikke medlemmer

Hjortebane - sportingbane

Naturformidler Nyborg kommune.

Du har her mulighed for at prøve kræfter med dine geværer en hel dag, både med

JKF-Nyborg har det seneste år haft stor succes med vores uddannede naturfor-

haglbøsse og riffel. Ved at samles i disse fantastiske forhold med mange kyndige

midlere, som har været ude mange gange til skolebørn, dyrskue og messer for at

folk, får du som skytte en enestående mulighed for at få kontrolleret dine våbner på

delagtiggøre andre i jagtens glæder.

bedst mulig måde.

Skulle du have lyst til at benytte dig af dette organ, som forældre eller lignende i

Du vil også denne dag opdage, hvis du er helt grøn som riffeljæger, at du langt

dine børns skole, så er du meget velkommen til at kontakte JKF-Nyborg for

bedre bliver dus med din riffel, som de fleste er med deres haglbøsse.

nærmere information.

Er hjortebanen, indskydning og almindelig lerdueskydning ikke nok, kan du også

Skulle du også have lyst til at prøve kræfter med det selv, så kan vi tilbyde et

prøve dine evner på sportingbanen. En meget realistisk måde at træne sine

kursus for interesserede, som ønsker at blive naturformidler. På kurset får du

færdigheder med haglbøssen.

indsigt i præsentationsteknikker, pædagogik og diverse naturteknikker, så du står

Der vil blive serveret middagsmad.

godt rustet til at komme ud og udøve naturformidling.

Tilmelding skal ske ved henvendelse til Kristian Spodsberg, tlf. 20 96 19 14 eller på
spodsberg@svindingejagtforening.dk
Tilmelding er bindende, da der er mange på spring for at deltage.

Tidspunkt:

Fredag d. 22. april kl. 09.00

Mødested:

Lejbølle Hjortebane www.hjortebanen.dk
Søndre Strandvej, 5953 Tranekær

www.svindingejagtforening.dk
Billeder eller en god historie kan sendes til enten:
webmaster@svindingejagtforening.dk
spodsberg@svindingejagtforening.dk

Tidspunkt:

Dage 22/2 + 1/3 + 6/3

Mødested:

Naturskolen Nyborg

Tilmelding:

20 96 19 14

Generalforsamling

Bestyrelsen
Formand:

Kasserer:

Kristian Spodsberg

Jørgen Nielsen

Kielshusvej 4

Toftvej 16

5250 Odense SV

5871 Frørup

65 90 70 38 / 20 96 19 14

65 37 16 46 / 24 42 25 46

spodsberg@svindingejagtforening.dk

jn-svindinge@mail.dk

4. Indkomne forslag.

Bestyrelsesmedlem:

Bestyrelsesmedlem:

Morten Krebs

Torben Larsen

5. Kontingentfastsættelse.

Svendborg Landevej 19

Huslodderne 14

5871 Frørup

5853 Ørbæk

22 80 40 71

65 33 18 24 / 40 43 60 52

Bestyrelsesmedlem:

Bestyrelsesmedlem:

Bestyrelsesmedlem:

Leif Jørgensen

Keld Henriksen

Brian Petersen

Regisse Vænge 3

Svendborgvej 33

Mejerivænget

5853 Ørbæk

5853 Ørbæk

5853 Ørbæk

26 17 69 66

65 33 18 90

41 38 22 72

Indkaldelse til generalforsamling på Svindinge Forsamlingshus
Lørdag den 29. januar 2011 kl. 14.00 med følgende dagsorden.
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om foreningens virke i 2010
3. Det reviderede regnskab fremlægges v/kasserer Jørgen Nielsen

6. Valg af formand, på valg er:
Kristian Spodsberg
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er følgende:
Kristian Spodsberg
Brian Petersen
Kjeld Henriksen
8. Valg af suppleanter, på valg er følgende:
Kristian Pedersen (Svindinge)
Kim Pedersen (Øksendrup)
9. Valg af revisorer, på valg er følgende:
Torben Andersen
Mogens M. Rasmussen

Kontingent 2011
I bedes indbetale på udsendte girokort senest d. 10. januar 2011.

10. Valg af suppleanter, på valg er følgende:
Mogens Poulsen
Andreas Christiansen

Passive medlemmer betaler 30,00 kr. til kassereren eller andet bestyrelsesmed-

11. Eventuelt

ikke sådan, at du som medlem står som direkte medlem af Danmarks Jægerfor-

lem senest d. 31. januar 2011.
Som alle sikkert har bemærket, er der kommet nyt betalingssystem. Nu er det
bund. Du er stadig repræsenteret igennem Svindinge Jagtforening.

Indkomne forslag skal være foreningen i hænde senest den 15.januar 2011.

Hjemmeside / foreningsmeddelelser
Svindinge Jagtforening takker Vivian Lind for hendes store arbejde med
hjemmesiden.

