Året der gik
Af Kristian Spodsberg
Alle er nok mere eller mindre trætte af at høre om corona. Det skaber mange udfordringer i dagligdagen, og i disse dage er vi endnu engang på vej op.
De daglige udfordringer kender vi alle sammen alt for godt. Men udfordringer skabes
også i foreningerne. Vi mister aktiviteter, fordi de ikke kan afholdes.
Nogle får måske andre interesser og derfor melder jagtforeningen fra. Andre melder fra
til aktiviteter, når tingene endelig er oppe at køre, da der er så mange tilbud at vælge
imellem.
Ja også foreningslivet er der vendt op og ned på.
Vi håber og tror dog i Svindinge Jagtforening, at en vis form for normalitet skal indfinde
sig på et tidspunkt, og aktiviteter igen kan blomstre.
Som der også blev skrevet om sidste år, så har 2021 i den grad også givet os en del
udfordringer med hjemmesiden.
Svindinge Jagtforening kom på ny platform for 7 år siden, da vi overgik til nyt system
under Danmarks Jægerforbund. Dette system har kørt upåklageligt igennem disse år.
I 2020 valgte Danmarks Jægerforbund at ændre platform til nyt system.
I Svindinge Jagtforening var vi derfor tvunget til at gå med, da eksisterende system ophørte. Der var stillet i udsigt, at overflytningen til nyt system ville blive integreret og
udført af Danmarks Jægerforbund.
Desværre er der for nuværende ikke sket en tilfredsstillende overflytning af hjemmesiden.
Som formand for Svinding Jagtforening, har denne sag været meget alvorlig for os. Og
været oppe at vende i flere samarbejdsforrum med øvrige jagtforeninger på Fyn.
Ligeledes har sagen været vendt med ledelsen i Danmarks Jægerforbund.
Vi håber, at vi snarest kan få siden op at køre igen. Det kræver dog handling af Danmarks Jægerforbunds og dennes underleverandør.
Det kommende år sætter vi fokus på flere aktiviteter, som er meget oppe i tiden pt.
Vi har mødt flere eksempler på mårhundens tilstedeværelse på Fyn, og i flere tilfælde

Årgang 2022

har natkikkertudstyr vist sig at være et effektivt middel til denne bekæmpelse. Vi afholder derfor en temaaften om korrekt valg af natkikkertudstyr.

Vi ser ligeledes en forandring i udsætning og vildtpleje, som er under alvorligt pres for lovændringer. Der er derfor brug for nytænkning og inspiration til, hvordan vi fortsat kan have
vildtrige arealer, hvor dyrelivet generelt trives endnu bedre.
Inspiration til dette skaber vi ved afholdelse temaaften ude i terrænet. En aften på Holckenhavn, hvor skytte Keld Fisker vil dele ud af sine erfaringer.

Generalforsamling
Der indkaldes hermed til generalforsamling. Kom og være med til at præge jagtforening og aktiviteterne for det kommende år.

Tiden nu, hvor corona stadig raser, og hvor tiden står stille og aktiviteter er små, så håber

Indkaldelse til generalforsamling i Svindinge Forsamlingshus
Onsdag den 23. februar 2022 kl. 19.00 med følgende dagsorden. (spisning kl.
18.00)

vi stadig, at du vil fastholde dit medlemskab. Der er desværre nogle ting, som vi ikke er

BEMÆRK at dato er rykket fra d. 29-01-22 pga. corona

herre over, men vi lover fra bestyrelsen at komme stærkt tilbage med aktiviteter, når tiden
er den rette til det.
Jeg vil gerne som formand takke, de mange engagerede hjælpere, som foreningen har. Det
kan ikke siges tit nok, uden jer er der hverken liv, eller aktiviteter for medlemmerne, så af
hjertet tak!
Knæk & bræk for jagtåret 2022 – formand Kristian Spodsberg

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om foreningens virke i 2021
3. Det reviderede regnskab fremlægges v/kasserer Jørgen Nielsen
4. Indkomne forslag.
5. Kontingentfastsættelse.
6. Valg af formand, på valg er:
- Kristian Spodsberg
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er følgende:
- Kristian Spodsberg
- Brian Petersen
- Kim Møller-Elshøj
8. Valg af suppleanter:
9. Valg af revisorer:
10. Valg af suppleanter:
11. Eventuelt
Indkomne forslag skal være foreningen i hænde senest 7 dage før.

Bestyrelsen
Formand:
Kristian Spodsberg
Kielshusvej 4
5250 Odense SV
20 96 19 14

Kasserer:
Jørgen Nielsen
Toftvej 16
5871 Frørup
65 37 16 46 / 24 42 25 46
jn-svindinge@byging.dk

Næstformand:
Brian Petersen
Mejerivænget
5853 Ørbæk
41 38 22 72

Bestyrelsesmedlem:
Torben Larsen
Huslodderne 14
5853 Ørbæk
40 43 60 52

Bestyrelsesmedlem:
Knud Madsen
Rødegårdsvej 123, st. TV
5000 Odense C
20 43 08 26

Bestyrelsesmedlem:
Claus Lykke
Ole Suhrsgade
5800 Nyborg
28 93 29 62

Bestyrelsesmedlem:
Steen Larsen
Svendborgvej 87B
5853 Ørbæk
21 45 89 25

Flugtskydningsåret 2022

Skydeskole – Svindinge Jagtforening
– med landskendt instruktør Rasmus Bjergegaard

I 2022 vil vi meget gerne se dig komme og prøve kræfter med den almindelige jagtbane.
Men vi vil også meget gerne se dig til skydning på de høje duer.
Vil du have realistisk jagttræning, så er det netop vores kastemaskine med høje hurtigere
duer.
Sommeren 2021 var der mange forbi for at prøve kræfter med de høje duer.
Og de skuffer bestemt ikke.

Tidspunkt:

Skydning hver mandag fra 6/6 – 25/7
• kl. 18.30 – for alle
•

Mødested:

Præmieskydning mandag 25/7 kl. 17.00

Frederiksens Allé, Svindinge.

Enkelte dage: På holdet vil der max være 10 elever – (opdelt med 5 ad gangen)
En træningsaften med skydeinstruktør, Rasmus Bjergegaard
•
•

Der trænes som 3,5 time med individuel undervisning fordelt mellem de 10 kursister.
Hold øje med facebook, hvor datoer kommer på. Men vi har dog fastlagt d. 20/6 kl. 17.30

Hør nærmere og bliv skrevet op – Torben Larsen 40 43 60 52
Pris enkelt dage:

475,00 kr. pr. mand + 50 kr. lerduer

Præsentation – Rasmus Bjergegaard
Proff. skydeinstruktør siden 2003
Rasmus er selvstændig skydeinstruktør og uddannet gennem bl.a. A.P.S.I. The Association of Professional Shooting Instructors. Han har arbejdet
professionelt med skydeinstruktion i Danmarks Jægerforbund fra 2003 - 2009.
Rasmus har en baggrund som Vildtforvalter og Herregårdsjæger og har i en årrække arbejdet som
Skytte.
Rasmus har siden 2006 repræsenteret Danmark på
landsholdet i Compak Sporting. Han har vundet
Danmarks-mesterskabet og titlen som årets sportingskytte i 2008, 2009 og 2010.
Vores ønske er, at være med til, at gøre haglskydning til en fornøjelse for alle, der dyrker
den hobby. Vi mener at alle der har dyrket haglskydning i større eller mindre omfang, vil
have gavn af at få skydeinstruktion, hvorunder man kan tilrette teknikken og tale om hvad
det vil sige at afgive ”det gode skud”. Vi giver jægere/skytter et værktøj til ”det gode skud”
og dermed en klar ide om egne begrænsninger, stærke og svage sider.
Fordi: Alle kan lære at skyde godt

Brug Facebook
… søg på ”Svindinge Jagtforening” og tilmeld dig

Grejbank – lån udstyr i foreningen
Det er muligt at låne grej til gåse, ande og kragejagt.
•
•
•
•
•

Skjul – powerhunter
Camouflagenet
Gåselokker – full body fra DK-Wai
Kragelokker i flere modeller.
Andelokker

Vildtpleje
I en tid, hvor der er meget fokus på udsætning af vildt, vildtpleje på sit terræn eller regulering af predatorer, vil vi gerne bidrage med, at vi alle får mere viden om netop
disse emner.
Vi tager dig med på en rundtur sammen med den erfarne skytte Keld Fisker fra
Holckenhavn. Keld har i mange år været skytte på Holckenhavn, jagttegnsunderviser
og underviser på vildtudsætningskurser.
På rundturen ser vi flere eksempler på vildtpleje

Alle medlemmer kan låne det gratis

…

Tidspunkt:

torsdag d. 21. april kl. 18.00, Holckenhavn

Pris:

Gratis at deltage

Tilmelding:

senest d. 17. april

Udlejning af skydevogn

Hvilken natkikkert skal jeg vælge?

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

I samarbejde med Sie Hunting i Langeskov afholder vi temaaften omkring natkikkert

Kastemaskinen er monteret på en Brenderup trailer, som let kan køres af alle.
Maskinen er udstyret med trådløs betjening.
Kontaktperson for udlejning m.m.:
Torben Larsen
Pris for udlejning pr. dag 500,00 kr.

NIGHT VISION AFTEN
Kom til en lærerig aften, hvor du kan prøve forskellige modeller
-

termisk og nightvision i alle prisklasser.

Hensigten er at skabe overblikket over de forskellige muligheder, så man nemmere kan
finde ud af, hvilken model der passer til dit behov.
Derudover fortæller vi om, hvad der kræves tilladelser til, samt hvad man skal være
opmærksom på når man køber nightvision.
Vi bevæger os fra det helt billige udstyr og op til det professionelle grej, som blandt andet militæret benytter sig af.

Prøv vores høje
kastemaskine
Du kan prøve kræfter med de
høje duer.
Kastemaskinen kan kun lejes
med instruktør

Pris inkl. obligatorisk
skydeinstruktør aftales nærmere
med Torben Larsen
Pris alt afhængig af tidsrum og
kørselsafstand
tilhørende instruktør

Torben Larsen
tlf.: 40 43 60 52

Tidspunkt:

tirsdag d. 15. marts kl. 19.00

Mødested:

Sie-hunting Agertoften 1, Langeskov 5550

Max. antal deltagere: 20 personer
Pris: 70 kr. inkl. øl/vand, kaffe og kage (beløb skal være indbetalt ved tilmelding)
.

Hjortebane - sportingbane

Svindinge Jagtforening

Du har her mulighed for at prøve kræfter med dine geværer en hel dag, både med haglbøsse
og riffel. Ved at samles i disse fantastiske forhold med mange kyndige folk, får du som skytte
en enestående mulighed for at få kontrolleret dine våben på bedst mulig måde.
Du vil også denne dag opdage, at hvis du er helt grøn som riffeljæger, bliver du langt mere

Aktiviteter - 2022

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

Svindinge Jagtforening tilbyder en række aktiviteter i løbet af 2022.

Skydning:
➢

Hjortebanen – løbende hjort

➢

Elektroniske bukkeskiver

➢

Sportingbane – hagl

➢

Jagtbane – hagl

Tilmelding skal ske ved henvendelse til Kristian Spodsberg, tlf. 20 96 19 14 eller på

a

29. januar

- rævejagt

23. februar - generalforsamling kl. 18.00 med spisning

spodsberg@svingdingejagtforening.dk
Tilmelding er bindende, da der er mange på spring for at deltage.
Pris ca. 280kr. (beløb opgøres billigst muligt ud fra deltagerantal, mad etc.)
Tidspunkt:

Langfredag d. 15. april kl. 09.00

Mødested:

Lejbølle Hjortebane www.hjortebanen.dk

15. marts

- bliv klogere på natkikkert udstyr

15. april

- hjortebanen – sportingbanen

21. april

- vildtpleje - rundvisning Holckenhavn

16. maj

- bukketræf kl. 16.30

6. juni

- opstart flugtskydning. Hver mandag i juni og juli

13. juni

- skyd høje duer på engen

20. juni

- skydeskole Rasmus ”enkelte dage”

25. juli

- præmieskydning

Søndre Strandvej, 5953 Tranekær

