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Vedrørende kuponerne til
de forskellige
lodtrækninger om jagter
bagerst i bladet !

Man kan aflevere kuponerne til bestyrelsesmedlemmerne, tage dem med til jægeraftenen den 26 Oktober på Lundemøllen, eller
ved at maile til formanden at man vil med i
den eller den/de, lodtrækninger. Man kan se
mailadressen herover.
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Formanden har ordet

Som bekendt så starter efteråret samtidig med
at ande og gåsejagten starter, den 1. September.
Sommeren 2017 er slut, en sommer som ikke vil
blive husket som en varm en med lange varme
dejlige perioder, og ditto lune skønne nætter. For
de fleste en rigtig øv sommer. Nå, så har man
som jæger, hvad enten man dyrker sin interesse
for jagten på vandet eller på landjorden måske haft lidt ekstra tid til at
forberede den kommende jagtsæson. Nogle skal have tjekket sin pram
igennem, og måske have lavet lidt forbedringer, andre jægere skal have
slået siv og rør, måske have beskåret, have tjekket fodertønder op, og så
videre. Jo næsten alle jægere har et eller andet som de skal have tjek på
inden sæsonstart. Uanset lidt eller meget at lave, så har ingen vist skade
af at besøge vores dejlige skydebane på Stigsnæs, inden sæsonen starter. Efteråret er også den tid på året hvor vi for alvor har en masse gode
arrangementer for jer medlemmer. Vi gentager vores succes fra sidste år,
hvor vi havde en jagt gudstjeneste i Tårnborg kirke. Den gik så godt, så
vi sammen med kirkens præst Nina Dyrhoff Nyegaard, gentager Søndag
den 22 Oktober kl. 16.30. Tag og mød frem det var rigtig stemningsfuldt
sidste år. Vi har så biks og banko i revhuset Tirsdag den 24 Oktober
kl. 18.00. Se annonce for det andet sted i bladet. Vi har naturligvis
også en jægeraften, og den finder i år sted Torsdag den 26 Oktober på
Lundemøllen ved Fuglebjerg. Det er så her at vi trækker lod blandt dem
af jer som har lagt billet ind på en eller flere af de jagter som vi udbyder. Du kan udfylde kupon/ er, og så bare tage den/ dem med der ned på
selve aftenen. Vi kårer også som sædvanlig største, mindste og sjoveste
buk som i har nedlagt, så medtag dit trofæ. Blishønsejagterne finder i år
sted Lørdagene 7 Oktober og 2 December. Hvis vinden er over 8 s/m, så
udskydes jagten til Lørdagen efter. Generalforsamlingen finder i år sted
Tirsdag den 28 November kl. 19.00, og på utallige opfordringer så har vi
i år valgt at den skal finde sted i Eggeslevmagle Forsamlingshus. Som i
måske kan huske, så var vi der i mange år hvert andet år, og da vi stadig
har en hel del medlemmer i det område, så har bestyrelsen altså valgt at
holde den der i år. Som det er alle bekendt, så har vi stille og roligt fået
mere og mere jagt overdraget af Slagelse Kommune. Det startede som det
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er nogle bekendt for ca. 45 år siden, med at vi fik mulighed for at afholde
en årlig reguleringsjagt i Korsør skov. Tingene har så udviklet sig stille
og roligt efter af JKF, nu DJ – Slagelse kom til verden. Det er så nu dem
som primært ved formanden kører forhandlingerne med kommunen, og
det er så overdraget til de lokale jagtforeninger at stå for udførelsen af
jagterne. Totalt har vi nu i Kommunen mulighed for at skyde 21 stykker
råvildt om året. Vi har to fællesjagter i Korsør skov, og en i Ravnebæk
skoven i Dalmose. Vi har også to dage hvor vi kan skyde ænder på træk
i søskærsmosen i Korsør skov. Mon ikke vi i vores kommune er det sted
i hele Danmark, hvor jagtforeningerne har fået overdraget mest,- det tror
jeg. En af årsagerne til det er uden tvivl at kommunen har 100% tillid til
os, og vi har da heller aldrig fået en eneste klage over den måde som vi
forvalter den tillid som der vises os.
Som de fleste af jer ved, så havde jeg sidste år bebudet at stoppe som
formand ved den kommende generalforsamling, da jeg nu har aftjent min
værnepligt som man siger. På et netop afholdt bestyrelses møde, hvor
tre af bestyrelses medlemmerne i øvrigt udeblev uden grund, blev jeg
kraftigt opfordret af dem som var til mødet, om at fortsætte som formand
et år mere, da man ikke mener at ham som var udset som min afløser er
parat til opgaven endnu. Det er nemlig sådan at vi i øjeblikket har flere
store opgaver som vi er i gang med, og som kræver at man har et indgående kendskab til, bl.a. forhandlinger omkring skydebanen på Stigsnæs.
I disse forhandlinger er der ting som jeg ikke pt. kan komme ind på, men
jeg håber at vi kan fortælle meget mere om det på generalforsamlingen i
November.
Må jeg ønske jer alle” Knæk og Bræk” i kommende sæson.
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HUSK jægeraften
torsdag den 26.oktober, kl 19.00
hos Lundemøllen Jagt og Outdoor.
Fuglebjerglundvej 7, 4250 Fuglebjerg
Der vil være smagsprøver på vin fra Portvinsloftet.
Medbring dit trofæ af din forårs råbuk til bedømmelse.
Der er præmie til størst, mindst og sjovest.
Der vil også blive trukket lod om de forskellige jagter i Korsør skov og
på Golfbanen, Det er de blanketter der er bag i bladet.
Husk at medbringe dem.

Se annonce på side 10

Henrik Jensen VVS
Tjærebyvej 30, 4220 Korsør
tlf:(+45) 5838 0255
fax: (+45) 5838 1017
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Jagtgudstjeneste i Tårnborg kirke, med efterfølgende spisning
i præstegården
Søndag den 22 Oktober
kl. 16.30
I samarbejde med Tårnborg Kirke’s menighedsråd og præst Nina Dyrhoff Nyegaard
holdes en jagtgudstjeneste i kirken. Der vil blive medvirken af jagthornsblæsere, ligesom tekst, prædiken og salmer vil dreje sig om naturen og jagt, og om
taknemmeligheden for at vi har naturen som et spisekammer.
Efter gudstjenesten er der fællesspisning af vildtgryde i præstegården til 50 kroner
Tilmelding til spisning til Anders på tlf. 40410343 ( max 30 personer).
Mød op til denne hyggelige stund- og gerne i jeres jagttøj.

Herunder et par billeder fra sidste års Jagtgudstjeneste.
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Nyt fra Skydebanen på Stigsnæs !!!
Nu her hvor jagtsæsonen er godt i gang er det jo vigtigt at man er trænet og klar til at
skyde til vildtet på forsvarlig vis. Vores alle sammen ´s skydebane giver så muligheden
for netop at være trænet i for an hold og hurtig reaktion. Vi er mange gode frivillige der
hjælper alt det vi kan til nye unge skytter - men også rette lidt på dem som tror de kan
- selvfølgelig for at blive bedre og undgå alt for mange anskydninger.
Banen har haft en god sæson med fin tilgang på træningsdage og små private og gode
firma arrangementer. Specielt var vores Stigsnæs - Kost - cup en stor succes med super
godt vejr velstegt gris og tilfredse gæster.
Vi holdt igen også en skydning i Kreds 25 hvor vi i år havde tre hold tilmeldt med gode
resultater . Til finalen i Stillinge var der et mesterhold som sluttede på en samlet femteplads og et mesterhold som fik sølv og så det gamle A hold som i år blev guldvinder i
finale kampen. Tillykke til alle -

Holdet der vandt guld i A rækken Fra venstre Finn Levå - Kim Engholm - Ulrik
Jørgensen - Benny Visholm og Per Pedersen.
Vi har fra starten af i år været meget nervøse for banens fremtid. Slagelse Kommune
overtog nemlig hele området - også hvor skyde banen ligger - efter Haldor Topsø for
at få gang i noget udvikling af området som jo er beregnet til “ tung “ industri. Skabe
nye arbejdspladser som jo er en positiv ting - men hvad så med banen og dens fremtid.
Nu ligger vi heldigvis i et yder område og har i fyrre år aldrig haft en eneste klage .
Der blev straks taget kontakt både direkte til kommunen via vores formand Anders og
en lille arbejdsgruppe fra skydeudvalget - samt også kontakt til nogle byrådsmedlemmer
som måske kunne bakke op omkring en bevaring af området omkring skydebanen . En
god forståelse for vores sport og også mulighed for andre tiltag gjorde at fra der udvalgenes side blev indstillet og efterfølgende truffet beslutning om at området omkring
banen bliver bevaret. De nærmere omstændigheder og kontrakt skal forhandles i løbet
af efter året. Muligheden for at udvide aktiviteter og samarbejde med vores nærmeste
jagt kammerater i Hashøj og Skælskør vil der også blive fokuseret på. Der ligger et
stort stykke arbejde foran os - Men vi er klar til disse udfordringer !!
God jagt sæson KNÆK OG BRÆK På Skydeudvalgets vegne Per Pedersen.
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Jægeraften. Se annonce side 5 og side 10.
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Jagt i Skoven. Se blanketter side 15
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Generalforsamling. Se side 14
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Mesterhold Sølv i mesterfinalen.

Fra. venstre Bent Pedersen - Rune Hansen Hans Nielsen Carsten Nagel
og Toni Andersen

Biks og banko i Revhuset
Tirsdag d. 24. oktober 2017

Så inviteres der igen til hygge, god mad og flotte præmier.
Revhusudvalget indbyder til en omgang biksemad med efterfølgende bankospil. Der vil også være kinesisk lotteri.
Medlemmer af de 3 foreninger, samt familie og venner er velkomne
Program:
18.00 serveres der biksemad med tilbehør
19.00 starter bankospillet
20.30 Pause hvor der serveres kaffe og kage
Ca. 22.00 slutter aftenen
Og alle har forhåbentlig haft nogle fornøjelige timer, og kan gå hjem med
en præmie eller to.
Pris for mad, 3 bankoplader og kaffe og kage kun kr. 120,Tilmelding til Anders på 40 41 03 43
efter princippet »først til mølle«.
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Bukkejagt på Korsør golfbane, maj 2017:
Alle gode gange 3.

Allerede den første dag, da vi stod ud af bilerne ser vi den første buk, en gode
gaffelbuk. Men vi går videre ned mod Magleø depotet her møder vi igen en buk,
denne gang en super flot 6-ender, men den var snedig, så vi kunne ikke komme
på skudhold af den.
Så vi går selvfølgelig videre ud på golfbanen for, at se om der ikke skulle dukke
noget spændende op. Og ganske rigtig, vi ser en del dyr - en god sund bestand af
rådyr, det er virkelig dejlig at være vidne til en så sund og stor bestand.
Men da “golffer” også er morgenfriske, ja så må den første jagtmorgen afsluttes
“kun” med gode oplevelser i hukommelsen.
Den anden morgen vi er på jagt, ser vi igen en del dyr - der i blandt nogle pæne
bukke. Igen lister vi os rundt på golfbanen og har får faktisk en rigtig god skud
chance til en super flot buk, men den snyder os i sidste øjeblik - øv øv.
Og igen er der morgenfriske “golffere” så vi må igen slutte morgen med blot
nogle gode oplevelser.
Tredje gang er lykkens gang.
Den tredje morgen vi ankommer til golfbanen, når vi simpelthen ikke at stige ud
af bilerne før den første gaffelbuk hilser os “god morgen” i selskab af en rå.
Vi forsætter igen ned mod Magleø depotet, hvor vi får kontakt til en lille
gaffelbuk, men PLUDSELIG dukker der en ny buk frem af granerne - og faktisk
en rigtig flot buk. Det tog ca. 10 minutter før vi kunne komme ind på god og
korrekt skudposition
- her var Gert ved at gå ud af sit gode skind pga. utålmodighed - men som det
gamle ordsprog siger, ja belønnes TÅLDMODIGHED.
For jeg fik min flotte buk og en fantastisk jagt pyrs - TAK for det Gert
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Tak til vores sponsorer !!!
Det smukke og rare som vores skydebane er blevet til - maskiner der fungerer og gode
råd samt godt humør når vi er der.
Det skyldes i høj grad også vores gode sponsorer som er med til at det hele kan lade
sig gøre. Tak til :
PBR 2013
Smede Jensen
Skælskør Vinhandel
Sørens Blikkenslager Forretning A/S
Dalmose Elservice
Boeslunde Røgeri v Benno Hansen
Josk Aps Byggevirksomhed
Ent. Michael Andersen
HP. Christensen og sønner Slagelse
Brd.K Hansen A/S Skælskør
Slagelse Camping og Outdoor Slagelse
Gustav Kjerulff A/S Kia Slagelse
Lundemøllen Fuglebjerg
Slagelse Pava center
Dalmose Køreskole v/ Bent Nielsen
Vognmand Finn Levå
Reklamecentret Slagelse
Borreby Gods
Tømrerfirmaet Metlon Aps
Baran Beklædning/ Jagtudstyr Flakkebjerg
Palle Maler Sørbymagle
B.E. Auto Oreby
Time Vision Slagelse Alt i revision og rådgivning
Bo ´s Biler og Båd service
PaP Holding Aps
Kenneths Autolak Aps Fuglebjerg
ohnny B Hansen Alt i vvs Skælskør
Glumsø Slagtehus
O.P Total alt i nedrivning
MSV maskine og smedeværksted Skælskør-

Husk at støtte vores sponsorer .
De støtter os.Venligst skydeudvalget.
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2 flotte bukke fra Korsør skov.

Få en husker !

Foreningen har etableret en SMStjeneste, der, hvis du tilmelder dig,
sender en husker via SMS-besked til
mobilen, når der er et arrangement i
foreningen!
PS. Det er også muligt at melde sig
på SMS der sendes hvis blishønejagten aflyses pga. vejret.
Se nærmere på vor hjemmeside:
www.sydvestjagt.dk
Magnus Albertsen med sin
flotte buk fra skoven

Også Jørgen Lang
fik en flot buk.

Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling

Tirsdag den 28 November 2017 kl. 19.00
i Eggerlevsmagle forsamlingshus.
Sorø Landevej 241, 4230 Skælskør
Dagsorden ifølge lovene. Bl.a. Valg af ny
formand.Dagsorden vil foreligge til mødet.
Pbv. Anders Nielsen, Formand

Blishønsejagterne afholdes i Korsør nor i 2017 som følger:
7 Oktober og 2 December. Afslutning kl. 12.00 på Lileø
Ved vind over 10 sek.m aflyses jagten

14

Tilmeldingsblanket til lodtrækningen om deltagelse i Jagt i
Korsør skov Torsdag den 9 november.
Medl.nr: ___________________ (se bagside af bladet Jæger)
Navn: _____________________________________________
Adresse: ___________________________________________
Tlf.: _______________________________________________

Tilmeldingsblanket til lodtrækningen om deltagelse i Jagt i
Korsør skov Torsdag den 7 december.
Medl.nr: ___________________ (se bagside af bladet Jæger)
Navn: _____________________________________________
Adresse: ___________________________________________
Tlf.: _______________________________________________

Tilmeldingsblanket til lodtrækningen om Buejagt i Korsør
skov(Kræver Buejagttegn).

Medl.nr: ___________________ (se bagside af bladet Jæger)
Navn: _____________________________________________
Adresse: ___________________________________________
Tlf.: _______________________________________________

Tilmeldingsblanket til lodtrækningen om deltagelse i Riffeljagt i
Tårnborgparken på efterårsdyr.
Medl.nr: ___________________ (se bagside af bladet Jæger)
Navn: _____________________________________________
Adresse: ___________________________________________
Tlf.: _______________________________________________

Tilmeldingsblanket til lodtrækningen om deltagelse i Reguleringsjagt
på krager Tårnborgparken.
Medl.nr: ___________________ (se bagside af bladet Jæger)
Navn: _____________________________________________
Adresse: ___________________________________________
Tlf.: _______________________________________________

Tilmeldingsblanket til lodtrækningen om deltagelse i 2 andetræk i
Korsør skov.

Medl.nr: ___________________ (se bagside af bladet Jæger)
Navn: _____________________________________________
Tlf.: _______________________________________________
Nærmere besked pr. tlf. Hilsen Lene Jensen
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Kom forbi vores store bu�k
og se vores udvalg indenfor:
· Outdoor-udstyr og beklædning
· Skiudstyr og beklædning
· Fiskegrej
· Alt i campingudstyr og campingvogne
· Udlejning og salg af trailere
· Og meget mere
Nu også med jagtafdeling, med alle de kendte mærker
indenfor beklædning, fodtøj og udstyr - dog ikke våben.
Som medlem af Sydvestsjællands Jag�orening får du 15%
rabat på alt jagtbeklædning og jagtudstyr i hele 2016!
(Gælder ikke ammuni�on og nedsa�e varer)
Slagelse Camping og Outdoor Center Karolinevej 2c , 4200 Slagelse
Tlf. 55 70 00 20 - Slagelsecamping.dk

