Jagtposten 2019

Låne og leje ting i foreningen
Vores medlemmer kan låne kvit og frit ved
Hans Kristian Nielsen, tlf. 29 23 08 11

Ting til leje
1 Mobil skydevogn flugtskydning

Låne ting i foreningen
1 mårfælde,

Det koster 400,- kr. for ikke medlemmer og
350,- kr. for medlemmer af jagtforeningen og
hvis der skal instruktør med, hvad der altid skal
være hvis det er til nogen uden jagttegn, koster
instruktøren 200,-kr. i timen.

3 krage skade fælder,
1 håndsåmaskine,
1 lerduekaster,

Den kan lejes ved Peter Batiste,
Tlf: 40 94 32 18

1 riffelindskydningsbænk.

Bestyrelsens sammensætning er for 2018 som følger
						Telefon 		

E-mail

Formand Steen Lentz Thomsen 		
Næstformand Kaj Rasmussen		
Sekretær Ove Pedersen 			
Kasserer Hans Kr. Nielsen 		

slt@privat.dk
kajerikrasmussen@msn.com
o-pe@live.dk
jagt@nielsen.mail.dk

3116
4011
4042
2923

2904 		
3118		
7019 		
0811 		

Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Lise Thomsen 				
5054
Poul Skov 					
4092
Helge Horskjær				
2961
Kenneth Thorslund				4012
Webmaster
Carsten Andersen 				
6132

9878 		
lisethomsen95@gmail.com
9107 		
poullynge@12mail.dk
4158		
gyden@mail.dk
1597		hktorslund@gmail.com
1549 		

carsten@egenseskoven.dk

SMS service:
Foreningen har nu tilkøbt en sms service, hvor vi kan sende advisering om vores arrangementer ud
til de tilmeldte medlemmer, som en husker til diverse arrangementer i foreningen.
Alle medlemmer af foreningen skal selv gå ind på foreningens hjemmeide og til melde sig denne sms
service, som afløser den gamle nyheds mail.
Klik ind på www.bogenselandogstrandjagtsforening.dk nu og tilmeld dig/jer sms servicen, det er
gratis for alle tilmeldte.
Regulerings Korps under Danmarks jægerforbund er startet op, med 8 udannede personer i Nordfyns
Kommune som tager sig af regulering lige fra Mår på loftet til indsamling af æg fra måger.
Her i vores jagtforening er det Hans Kr. Nielsen som tager sig af det. Træffes på mobil 29 23 08 11

2

Dit Lokale havemaskine- og cykelcenter

Vi føre også hunde snore , halsbånd,
madskåle , fløjter og dummy

Profdog
hundefoder
fra
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Stort udvalg i cykler
Reparation af alle

cyklermærker

Adelgade 112 | 5400 Bogense | 6481 3781| Man-fredag 10-17.30 - Lørdag lukket

Formandens beretning 2017/18
Medlemstallet ligger pt. på 150, hvilket er 6 mere end sidste år og det er jo godt med fremgang. Der
har desværre været en nogen der ikke har betalt/meldt sig ud og derfor er slettet, nogen pga. flytninger osv. Bestyrelsen modtager meget gerne forslag til, hvad vi evt. kan ændre eller gøre for at få
flere medlemmer
									
2018:		
2017:
MEDLEMSKATEGORI:						ANTAL:
ANTAL:
Ordinære 								
83 		
79
Senior - Født 1948 eller tidl. 					
24
22
Ekstraordinær							
36		
35
Æresmedlemmer
						
3
3
Husstand
							
3
3
Ungdom 16-25
						
1
1
Total									150		144
1 ungdoms medl .er i restance og har ikke indbetalt kontingent, hvilket jo er meget ærgerligt.Efter generalforsamlingen konstituerede vi os med Steen Thomsen som formand, Kaj Rasmussen
som næstformand, Hans Kr. Nielsen som kasserer og Ove Pedersen som referent. Hvem der blev
udvalgsformænd for div. dvalg vil i se efter min beretning, når udvalgsformændene aflægger beretning for deres udvalg, hvor de gør rede for deres aktiviteter.Jeg har igen i år, en stor bøn til jer
alle, om at komme med gode forslag til udvalgsformændene og deres udvalg, kunne lave af arr. og
aktiviteter . Jeg har dog indføjet beretning fra NFC & Samarbejdsudvalget i formandens beretning.
I løbet af det forgangene år har foreningen deltaget i følgende arr.: Ove Pedersen er Jægerrådsformand og repræsentant i Kredsbestyrelsen, for Nordfyns Jægerråd Ove Pedersen vil selv komme
nærmere ind på Jægerrådet og Kredsens arbejde senere. Da Ove Pedersen er blevet formand for
Nordfyns jægerråd, gav det en plads mere til Bogense Land og Strandjagtsforening, hvor Hans Kr.
Nielsen er vores forenings repræsentant i Jægerrådet. Foreningen havde ingen en stand til Løgfestivalen i 2017, da løgfestivalen blev aflyst, om den kommer igen i 2018 ved pt. Ikke noget om. Vi
har i løbet af året afholdt en del bestyrelsesmøder og afholdt en del arr. Jeg gerne rette en stor tak
til alle i bestyrelsen og alle udvalgsmedlemmerne for deres store indsats i løbet af året, samt det
gode samarbejder vi har haft. Jeg vil også gerne rette en stor tak til Morten Bruun, som har valgt
ikke og genopstille til bestyrelsen og ønske ham knæk og bræk med fremtiden, samtidig vil jeg
opfordre forsamlingen til at en af jer melder sig til at overtage Mortens plads. Samarbejdsudvalget:
I samarbejdsudvalget har vi holdt en del møder og vi har afholdt den fælles rævejagt med efterfølgende gule ærter, jeg kunne desværre ikke selv deltage; men der var ca 60 deltagere og der blev
skudt 4 eller 5 ræve.
1 2018 var vi igen med i fælles jægeraften, som blev afholdt i klubhuset i Nordfyns jagtforening
i Hemmerslev, der kom desværre ikke så mange som vi kunne ønske, temaet denne aften var
vildtudsætning og trofæ opmåling ved Fritz Heje DJ. De tre jagtforeninger har desuden også arr.
fælles hygiejne kursus og fælles jagttegns kursus, og begge kurser var godt besøgt. Der afholdes
igen i år jagttegns kursus, hygiejne kursus og et udsætningskursus er også i støbeskeen. Datoerne
kunne ses på vores hjemmeside, jagtposten og i bladet Jæger. Vi har en sms advisering af vores
arr. og der er pt ca. 88 medlemmer tilmeldt denne service, hvilket ikke er så mange som det kunne ønskes, men dog en lille stigning på 1 personer siden sidste år. Vi fortsætter med sms servicen.
Der skal lyde en stor ros til alle hjælperne for deres kæmpe indsats.
NFC:
Jeg blev genvalgt som formand for NFC i bestyrelsen på NFC 2018. I 2018 har køkkenet været passet af Simon og Joakim, hvilket de har gjort rigtig godt, om de forsætter ved jeg ikke lige pt. men
bestyrelsen er i gang med at finde ud af det. En renovering af klubhus, ligger mindst 2 år fremme i
tiden, da det vil blive noget dyrt.
Vi er lige nu ved at få lavet en ny lejekontrakt med Gyldensteen, da det viser sig, at det ikke er så
lige til at overtage jorden, så først antaget og for at få et tilskud på ca. 50.000,- kr. hjem er vi nød
til at lave en ny kontrakt
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DJ skulle hjælpe os med at lave en købsaftale; men det har vist sigat det kan de ikke og vi skal
igennem advokater osv. Vi overvejer også at lave en rullende lejekontrakt på fx 20/30 År i stedet for, da det er det vi har fået anbefalet af div. Instanser. Det har de fleste baner her i DK.
Dette er pga. de vanskeligheder der er ved at købe jorden fx landbrugspligten. Der har i løbet
af 2018 ikke været skudt lige så meget som tidligere år og det vi høre, som en af grundene er,
at vi mangler overdækning på standpladserne og Øllet er sat 5 kr. op. Om det kun skyldes det
ved jeg ikke lige pt. Men bestyrelsen på banen arbejder med det, det kræver dog en del kontanter at lave. Den 18. august 2018 havde banen igen fornøjelsen af at afholde en haglskydeprøve igen og der var 33 tilmeldte deltagere, hvor af 1 ikke havde afsluttet sin tilmelding korrekt og
måtte køre hjem igen. Der var en beståelsesprocent på ca. 52 %, hvilket ikke er noget at prale af. De første 7 aspiranter dumpede på våben betjening og 7 andre på skydningen. En kæmpe
tak til alle jer der var hjælpeinstruktører før prøven, desværre var der kun 9 kursister (3-6)der
kom på banen de 2 lørdage som var programmeret, dog kom der en del på træningsaftner også.
Jeg vil gerne opfordre jer til at deltage i den ordinære generalforsamling den 9. okt. 2018 kl. 19.00,
i klubhuset på NFC. Husk at sidste tilmeldingsfrist er 6. oktober 2018
Beretning på vegne af
Bogense Land og Strandjagtforenings
Steen Lentz Thomsen

BEDERSLEV DYRLÆGEN
DIN DYRLÆGE PÅ NORD- OG NORDVESTFYN

Udkørende dyrlæge tilbyder
konsultation i hjemmet.

Bederslev Dyrlægen
v/Britta Fjordvang Walsted-Rasmussen
britta@bederslevdyrlaegen.dk
www.bederslevdyrlaegen.dk

Tlf.: 52384457

Telefontid:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 9-9.45

Onsdag lukket

Træffetid: mandag, tirsdag, torsdag og fredag 9.45-17

Mulighed for konsultation
udenfor normal åbningstid.
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Beretninger fra udvalgene
Hundeudvalg v/Kaj Rasmussen
Lørdag den 24/2 havde vi første arrangement, marktræning for ståene. Der var 10 hunde tilmeldt, og vi startede med kaffe om morgenen, hvorefter vi var i marken, og vi fandt da også
en del agerhøns, og et par enkelte hare. Vi havde lånt terræn ved Helge, Knud og Jens Henrik. Det var en fin dag. Den 3-3 startede vi hundetræning hos Peter Horskjær, det var sammen
med Veflinge/Vigerslev og Nordfyns jagtforening. Der mødte 35 hunde op med furer, og der
kom et par stykker mere til de næste par træninger. De blev delt op i 4 hold så der var træning det meste af dagen. Efter de 8 gange træning var afsluttet, var foreningerne vært med grillede pølser og en øl. Der var stor tilfredshed med træningen fra alle sider. Den 2. september
startede der hvalpe træning (som er 5 gange) for hunde fra 8 uger til ca. 1/2 år. Der er 7 hvalpe tilmeldt, og der kommer et par mere til næste træning. det er også Peter der står for det.
Der skal fra foreningerne lyde en stor tak til Peter Horskjær,hans store og gode arbejde med træning
af hundene. Vi håber på at Peter har lyst til at træne igen til næste år.
Skydeudvalget v/Helge Horskær
Helge beretter fra præmieskydningen 2018 på NFC, om hvem der vandt
JagtA: Steen Thomsen 24-24 JagtB: Lise Thomsen 19-29 Veteran: Sivert Thomsen 24-24
Skeet Mester: Helge Horskjær 19 Skeet A: Jan Jensen 17 Vilde Duer: Kaj Rasmussen 8
Pokalskydning 2019 Onsdag d. 3 Juli fra kl 17 til 21 afholdes der pokalskydning i Bogense land og Strandjagtforening. Sidste skydekort kl. 19.30.
Der vil blive skudt i følgende række : Skeet M , Skeet A, Jagt A, Jagt B, Veteran samt Vilde duer.
Evt. spørgsmål rettes til Helge Horskjær på tlf. 29614158
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Beretninger fra udvalgene
Hjortelauget
Vi oplevede desværre den udvikling her på Nordfyn, og også andre steder på Fyn, at jægerne
valgte ikke at følge hjortelaugenes frivillige fredninger. Det førte så til, at der kom en lov ændring af jagttiderne på dåvildtet. Det var ikke lige dem vi anbefalede i NFHL. Men Skov ejerne fik
gennemtrumfet jagt på store hjorte i brunsten. Det ser desværre ud til, at der er stor nedgang i
antallet af hjorte. Indberetninger af skudt Dåvildt i Nordfyns Hjortelaug. Sæson 2017/jan 2018
i alt indberettet dyr 53: Dåer 19 Kalve 14 Hjorte 20. Indberettet af Åge W Jensen Fond 237
Dyr nedlagt på Nordfyn Total 289 + dem som ikke er indberettet. Det kniber med at indberette hvad
der er nedlagt. Vi håber det kan blive bedre.Det er positivt, at de mange påkørsler på Gyldensteensvej er stoppet. Vi fik kommunen til at slå vejgrøfterne flere gange om året på den strækning, hvor
dåvildtet ofte passere. Samtidig har vi opsat vildtspejle, så den samlede indsats har virket.
Riffeludvalget
Vinterskydning 2018/2019 Som sidste år vil vi gerne inviterer til vinterskydning på 15 meter banen i
Nr. Esterbølle. Alle medlemmer af Danmarks Jægerforbund er meget velkommen til at deltage uanset
hvor man er medlem. Tilmelding af hold på 3-5 personer, hvor de 3 bedstes resultater vil blive noteret på holdet. Kom også som enkelt person, så finder vi et hold til dig. Det er tilladt at udeblive en
gang, men så skal der skydes to serier næste gang. Der må skydes med egen salonriffel eller skytteforeninges. Der skydes første tirsdag i måneden på følgende datoer. 2/10 - 6/11 4/12 - 8/1 - 5/2
alle dage fra kl 1900. Den 5 februar afholder der afslutning med en præmie til bedste hold og bedste
skytte.
Tilmelding til Hans Kristian Nielsen 29230811.
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Isuzu D-max

erhvervsleasIng
fra 2.441,-

Ex moms/mdr.*

Ydelse/ mdr.*

2.441,-

udBetaling
19.995,-

Dk´s stærkeste pIckup er blevet endnu stærkere
D

F

Forbrug: Co2 183-205 g/km 14,3-12,8 km/l
Bilen er vist med ekstraudstyr. Prisen er ekskl. levering (kr. 4.480) og evt. farvetillæg.
Isuzu D-MAX findes også på hvide plader. Euro6 udEn ad bluE.

* Tilbuddet er kun til erhvervsdrivende, har en løbetid på 60 mdr./15.000 km / år og dækker ikke service, forsikring, grøn ejerafgift eller brændstof i
perioden. Tilbuddet gælder for D-Max 1.9 4x4 Ext Cap Standard - RBA VAN. Førstegangsydelse er 19.995 kr. inkl. finansieringsomkostninger. Tilbuddet
er gældende så længe lager haves/eller frem til 31.01.2018. Gælder kun via Ikano Bank Leasing og er baseret på variabel rente. Positiv kreditgodkendelse
forudsættes. Der tages forbehold for trykfejl, pris-, afgifts- og renteændringer. Total omkostning i periode 167.055 kr. Priser ex. moms.

høj trækkapacItet
alle D-MaX modeller kan leveres
med en fleksibel trækanordning
og må trække helt op til 3,5 ton.

høj nyttelast

garantI

D-MAX har én af klassens højeste
lasteevner, med en nyttelast på
1 TON + (udstyrsvariationer kan
påvirke lasteevnen).

alle D-MaX leveres med
5 år/100.000 km garanti.

se mere pÅ WWW.Isuzu.nu

r
der os he

Du fin
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Arrangementskalender 2019
Flugtskydning
Første skydning NFC den lørdag den 5 – 1 2019, vi starter med de det er den traditionelle kyllingeskydning fra kl. 10.00 til kl. 16.00. Den ordinære træning starter lørdag den
9. februar og herefter hver lørdag i februar og marts måned fra kl. 12.00 til kl. 16.00.
herefter skydes hver onsdag fra 17.00 til solnedgang, dog senest kl.21.00. Se det fremlagte program i klubhuset, eller på hjemmesiden www.nordfynsflugtskydningscenter.dk
Sæsonen afsluttes onsdag den 29. august, hvor NFC er vært med smørrebrød efter skydningen. Som sædvanlig kan der købes skydekort, stålhagl i størrelse 7, samt øl-vand – pølser
med brød.
Årsmøde Jægerråd
Jægerråd Nordfyn holder årsmøde den 17. januar 2019 kl 19.00 i NFJ klubhuset Hemmerslevvej 26 i Særslev. Alle er velkommen. Her har du mulighed for at hører hvad der rører sig
på tværs af jagtforeningerne på Nordfyn. Så mød op.
Ræveregulering
I 2019 vil vi arrangere en regulerings jagt på ræv, for medlemmer af Nordfyns Jagtforening,
Veflinge Vigerslev Jagtforening og Bogense Land & Strandjagtforening. Den fælleds regulerings jagt vil blive afholdt den 9-2 2019. Den endelige terræn plan aftales umiddelbart
før jagten, og vil være lidt afhængig af vejret, velegnet hund må medbringes. Mødestedet
er Nordfyns jagtforenings klubhus, som ligger Hemmerslev 26 i Særslev kl.08.00, hvor der
startes med fælles morgenmad inden parolen. Efter jagten vil der blive serveret gule ærter.
Der vil blive afholdt ben gæt, med præmie til bedste gæt. Pris for hele arrangementet er 150
kr. Ønsker man ikke gule ærter er prisen 75 kr. Tilmelding senest den 31-1 2019 til Carsten
61 32 15 49 eller Hans 29 23 08 11.

Jagtmesse
Torsdag den 28. februar 2019 kommer Søren Ryge på besøg i NFE hallen i Særslev. Spændende stande med specialister inden for jagt, udstyr, natur, mad og drikke.Vi ser frem til
at høre Søren Ryge fortælle om hans viden inden for jagt og natur. En aften hvor man
kan gå rundt og få en snak med de forskellige udstillere, og hygge med. Der vil blive solgt
pølser, øl, vand og kaffe med kage fra baren. Der er lotteri og der er lodtrækning på indgangsbilletten med gode præmier, der er trofæopmåling ved Fritz Heje Hansen fra kl.15.00.
Gå ikke glip af en god aften, der er entre på aftenen og ingen tilmelding.

Ny og Ungjæger
Gratis deltagelse for ny og ungjægere i den fælles ræveregulering den 9. februar. 2019 Bemærk: man skal være fyldt 18. år. Foreningen betaler for morgen mad og gule ærter.Kom og
vær med til en hyggelig rævejagt hvor der de sidste år har været ræve på paraden. Forslag
til aktiviteter modtages gerne Til Lise Thomsen TLF. 50 54 98 78 Følg med på facebook siden
for yderlige informationer/arrangementer eller husk at tilmeld dig vores SMS service så i kan
holde jer opdateret
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Arrangementskalender 2019
Riffelbanen i Nr. Esterbølle
Træningen på riffelbanen starter tirsdag den 16-4 2019 kl. 17.30 til sol ned, og fortsætter
de efterfølgende tirsdage. Fra 16-5 skydes fra kl. 18.00 til 21.00. Der holdes sommerferie
i juli. Der kan skydes på både 100 og 200 m bane, og der er instruktør på banen hver tirsdag. Evt. spørgsmål rettes til Hans Nielsen 29230811.
Combi og Minifeltskydning
Combi og minifeltskydning bliver 27-4-19 kl. 9.00, sidste skydekort sælges kl. 14.00. Der
skydes til forskellige skiver og store og små lerduer. Der vil også blive skudt til lerduer med
haglgevær, det foregår på banen i Nr. Esterbølle. Arrangementet bliver afholdt i samarbejde
med Nordfyns jagtforening og Veflinge/Vigerslev jagtforening. Evt. spørgsmål rettes til Hans
Nielsen 29 23 08 11.
Mærkeskydning
4-05-19 Indskydning og Mærkeskydning. Den årlige mærkeskydning afholdes på banen i Nr.
Esterbølle der skydes fra kl 9 til 14 og der er pokal til foreningens bedste skytte Evt. spørgsmål rettes til Hans Nielsen 29 23 08 11
Bukkepral
Torsdag den 16. maj kl. 9.00 er der det årlige bukkepral på NFC. Der vil blive blæst over de
nedlagte bukke og herefter er der kaffe og rundstykker i klubhuset. Tilmelding til Hans Nielsen 29 23 08 11 eller Kaj 40 11 31 18. senest 14. maj.
Pokalskydning
Onsdag den 3. juli 17.00 til 21.00 afholdes pokalskydning i Bogense land og Strandjagtforening. Sidste skydekort kl. 19.30.Der vil blive skudt i følgende rækker: Skeet M, Skeet A,
Jagt A, Jagt B, Veteran, samt Vilde duer. Evt. spørgsmål rettes til Helge Horskjær tlf. 29 61
41 58
Generalforsamling
Torsdag den 5. september 2019 kl. 19.00 afholdes den årlige generalforsamling i klubhuset
på NFC. Efter generalforsamlingen serveres der smørrebrød, øl og snaps. Husk bukkeopsatser fra 2018 så vi kan kåre årets buk, som der er tradition for. Der bliver afholdt amerikansk lotteri. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden
i hænde skriftligt 8 dage før generalforsamlingen. Evt. forslag eller spørgsmål vedrørende
generalforsamlingen eller foreningen rettes til Steen l. Thomsen tlf. 31 16 29 04
Strandjagt
Prøv strandjagt: Alle er velkomne til at komme og prøve strandjagt. Der bliver stillet skydepram og andet jagt grej til rådighed dog ikke waders. Instruktion i hvordan man gør, og
garanti for masser af frisk luft. Henvendelse til Kenneth 40 12 15 97.
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Hundetræning

HAR DU EN GOD OG LYDIG JAGTHUND??
Hvis ikke, eller hvis du bare vil gøre det bedre, så er det nu du skal gå til jagthundetræning hos
Nordfyns jagtforening, Veflinge/Vigerslev jagtforening og Bogense land- og strandjagtforening.
Vi starter med lydighedsdressur og grundlæggende apporteringstræning.
Hen over træningsforløbet, øger vi sværhedsgraden med markering, lidt dirigering og frit søg. Til
apportering vil der blive brugt dummy og vildt (hår- og fjervildt). Der vil også være apportering fra
vand.
Vi begynder træningen lørdag den 2-3 kl. 10.00. De efter følgene træningsdage vil blive aftalt ved
første træning.
Der bliver hold på 8 hunde. 8 gange for 400,00 kr. Der vil blive oprettet hold efter hvor langt hunden
er nået. Vi mødes på Krogen 19 i Grindløse.
Efter sidste træning slutter vi med en grill pølse.
Spørgsmål og tilmelding til: Peter Horskjær Rasmussen tlf. 25 23 21 46,Carsten Hansen 40 94 42 05
eller Jens Clausen 23 82 68 27.
Vi vil også afholde en gang marktræning for stående hunde, lørdag den 23-2 2018. Mødested på
riffelskydebanen Smedestræde 8, Nr. Esterbølle. Vi starter kl. 8.30 med morgenkaffe. Pris 50 kr.
Spørgsmål og tilmelding til Kaj Rasmussen tlf. 40 11 31 18 senest 8 dage før.
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Billeder fra Hundetræning
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Billeder fra Hundetræning

Besøg din lokale jagtbutik
Leverandør til fynske jægere og andet godtfolk
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12-16
12-16
12-16
12-16
12-16
09-16
09-16
09-16
17-solned
17-solned
17-solned
17-solned

Februar:
Lørdag 09. træning
Lørdag 16. træning
Lørdag 23. træning

Marts:
Lørdag 02. træning
Lørdag 09. træning
Lørdag 16. træning
Lørdag 23. træning
Lørdag 30. Træning

April:
Onsdag 03. træning/holdskydning
Onsdag 10. træning/holdskydning
Onsdag 17. træning/holdskydning
Onsdag 24. træning/holdskydning

Maj:
Onsdag 01. træning/holdskydning.
17-21
Onsdag 08 Nordfyns og Veflinge-Vigerslev
Jagtforening Præmieskyd 17-21
Onsdag 15. træning/holdskydning
17-21
Onsdag 22. træning/holdskydning.
17-21
Onsdag 29. træning/holdskydning.
17-21

10-16

Januar:
Lørdag 05. Nytårsskydning

Program for N.F.C. 2019

17-21
17-21
17-21
17-21

Onsdag 10. træning
Onsdag 17. træning
Onsdag 24. NFC 25 skeet/24 jagt.
Onsdag 30. Træning

10-16
Tirsdag den 08.10 2019. generalforsamling kl. 19.00
NFC. Tilmelding senest den 06.10.2018

Januar 2020:
Lørdag 04. Nytårsskydning

August:
Lørdag 03. Træning
09-17
Onsdag 07. træning
17-21
Lørdag 10. Træning
10-17
Onsdag 14. træning
17-solned
Lørdag 17. Træning
09-17
Onsdag 21. træning
17-solned
Onsdag 28. træning/afslutning m. smøreb 17-solned
Torsdag 29. oprydning (17.30 til 20.30)

17-21

17-21
17-21
17-21
17-21

Juni:
Onsdag 05. træning/holdskydning
Onsdag 12. træning/holdskydning
Onsdag 19. træning/holdskydning
Onsdag 26. træning/holdskydning
Juli:
Onsdag 03. Bogense Land og
Stranjagt præmieskydning

Program for N.F.C. 2019

Arrangementskalender 2019

Jægerråd Nordfyn
Jeg hedder Ove Pedersen, og jeg blev valgt som formand for jægerråd
Nordfyn ved årsmødet 2018.
Jeg er Nordfyns repræsentant i kredsbestyrelsen. Jeg repræsenterer også
Fyn i udvalget for nyjægere og for den frivillige jagtprøve.
Min foreningsbase er Bogense Land og Strandjagtforening.
Jeg ser min opgave i jægerrådet som at formidle et bredt samarbejde
imellem de Nordfynske jagtforeninger. Jeg ser frem til den årlige Fjordens
dag, hvor vi som jægere har en stor mulighed for at formidle jagten til den
brede befolkning.
Jeg vil gerne rose mine med medlemmer i jægerrådet for at deltage konstruktivt i det samarbejde vi har.

Kursus i udsætning af fuglevildt
Formål: Siden 2010 skal alle, der er ansvarlige for udsætning af mere end 100 stk. fjervildt, have
gennemført et obligatorisk kursus i udsætning og fældefangst mm.
Indhold: På kurset gennemgås en række emner som er fastlagt af bekendtgørelsen om udsætning
af vildt, jagtmåder og jagtredskaber, i den udstrækning de har indflydelse på arbejdet med udsætning af fjervildt:
•
Relevant lovgivning omkring jagt og regulering, dyrevelfærd, dyre – og jagtetik samt natur –
og miljøbeskyttelse.
•
Relevant lovgivning omkring brak og god landbrugs – og miljømæssig stand (GLM).
•
Etiske regler vedrørende opdræt og udsætning af fugle vildt.
•
Markvildtets biologi, herunder vildtets krav til føde og dækning/redeskjul i det åbne land.
•
Anvendelse af fælder og deres udformninger og brug, herunder tilladelse til brug af rævefælder.
•
Andre relevante regler under fødevare – og landbrugsstyrelsen.
Kurset afholdes den 16. marts 2019, Smedestræde 8 5400 Bogense, og tidspunkt vil fremgå af
foreningens hjemmeside og bladet jæger (foreningsmeddelser). Det er et samarbejde mellem Nordfyns jagtforening – Veflinge/Vigereslev jagtforening og Bogense land og strandjagtforening.

Hygiejnekursus
Vildtsygdomme og hygiejne kursus der opfylder lovkravene i EU forordning 853/2004, og giver
autorisation til videresalg af større vildtmængder til vildthåndteringsvirksomhed. Efter kurset vil
kursisten have kendskab til følgende områder:
•
Vildtlevende vildts normale anatomi, fysiologi og adfærd.
•
Unormal adfærd og patologiske ændringers om følge af sygdomme, miljøforurening eller an
dre faktorer, der kan påvirke menneskers sundhed, hvis vildtet spises.
•
Hygiejnebestemmelser og korrekte metoder til håndtering, transport og udtagning af organer
m.v. efter aflivning af vildt.
•
Lovgivning og administrative bestemmelser om dyre – og folkesundhed og hygiejne i forbindelse med afsætning af levende vildt.
Kurset er til jægere som ønsker at afsætte vildt til forarbejdning og videresalg, samt jægere der
ønsker at udøve jagt i lande, hvor bevis og kendskab til gældende EU forordninger kræves. Kurset afholdes den 20. marts 2019 kl. 18 – 22 i køreladen Langesø Skovkapel Dyrehavelund 3 5462
Morud. Efter kurset udsteder underviseren kursusbevis på dansk – tysk og Engelsk. Deltagerne
skal medbringe jagttegn, da jagttegnsnummeret skal bruges til registrering af kursusdeltagelse.
Tilmelding til Flemming Møllgaard 61 78 20 69 eller mail: flemming@moellgaard.one Prisen er
650,00 kr. som betales ved tilmeldingen. Beløbet indsættes på konto: 6863 0001091300, med anførelse af navn og mobil nr. Tilmeldingen er først gældende når betalingen er gennemført. Der kan
max deltage 25 personer. Arrangementet er samarbejde mellem Nordfyns jagtforening – Veflinge/
Vigerslev jagtforening og Bogense land og strandjagtforening.
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Kunst en at ram m e plet – hver gang
Vi ved ikke meget om råvildt og dykænder. Men vi ved en
del om, hvordan man skruer sin butik sammen så den
giver overskud. Giv dig selv en rådgiver, som kan skabe
vækst for dig og din virksomhed.
Kontakt revisor,EricVesterlundpåevesterlund@deloitte.dk

