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Formandens beretning 2013

Vi har efter sammenlægningen af de to foreninger et medlemstal pr. 1. september 2013 på 173.

Vi konstituerede os i den nye forening med Kaj Rasmussen som formand. Hans Nielsen som kasserer 
og Keld Olsen som sekretær.

Flugtskydningsudvalget: Kaj Rasmussen, Carsten Andersen, Steen Thomsen, Peter Batiste og Ken-
neth Thorslund.

Riffeludvalget: Kjeld Bruun, Hans Nielsen, Poul Erik Bang, Poul Skov, Ove Pedersen, Palle Sørensen 
og Frede Hansen.

Strandjagtudvalget: Keld Olsen, Kenneth Thorslund og Brian Kristensen.

Nyjægerudvalget: Ove Pedersen, Morten Olsen, Benny Kuhlman og Joakim Pedersen.

Jagthundeudvalget: Carsten Andersen, Peter Batiste og Ole Mogensen.

Aktivitetsudvalget: Mogens Nielsen, Poul Skov, Steen Thomsen, Morten Andersen og Peter Hansen.

Webmaster: Steen Thomsen, NFC: Carsten Andersen og Kaj Rasmussen.

JKF: Hans Nielsen, Hjortelauget: Hans Nielsen.

Den 19. oktober 2012 var der Løgfestival i Bogense, hvor vi havde en stand for at gøre opmærk-
som på foreningen. Vi havde fået naturvejleder Claus Løkke til at komme og grille et dådyr, og til at 
forlægge et dådyr. Vi havde også skydetelt med laserskydning, og det blev brugt flittigt hele dagen. 
Vi havde rigtig mange besøgende. Den 12. januar 2013 havde vi den fælles rævejagt sammen med 
Veflinge/Vigerslev og Nordfyns Jagtforening.  Der var 22 fra vores forening tilmeldt, og der blev 
skudt 3 ræve, og der blev set 4 mere som først er klar til parade næste år.

Den 7. marts havde vi Jægeraften på Nordfyns Ungdomsskole, igen sammen med Veflinge/Vigerslev 
og Nordfyns Jagtforening. Der var 196 betalende gæster, det gik rigtig godt og der var en masse 
flotte præmier til Amerikansk lotteri. Så det prøver vi igen 2015.
Vi er ved at arrangere en foredragsaften i 2014, også med de samme to foreninger
Vi har haft 4 reguleringsjagter på diget ud mod Fogense, uden dog at skyde ræv.
Den 12. marts var vi til møde om markvildtlaug, og om mulighederne for at lave et markvildtlaug, 
og hører om biotopforbedringer for at hjælpe markvildtet, især harer og agerhøns.

Den 30. maj var vi til møde på Bogense Hotel om at indgive høringssvar for fredning af Gylden-
steens strand. Vi har indgivet et forslag om at der skal være fri færdsel til fods langs stranden uden 
for fuglenes yngle sæson, og at reguleringsjagt skal foregå som andre steder, hvor der bliver søgt 
hver gang der skal reguleres. Og at der ikke bliver lavet en 100 meter jagtfri zone uden for området.

Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen og udvalgene for et godt samarbejde, det første år i den ny 
forening.

Formand
Kaj Rasmussen



Så er det tid til en hyggelig aften hvor Ulrik Bertelsen fra Whisky.dk guider dig 
igennem et dejlig udvalg af spændende whiskys. 

Der er et par overraskelser ekstra,                                                                                        
så man kan ikke køre hjem efter eventen.

Vi skal smage:

Glenturret 1977 på 48,3%
Tormore 1994 på 59,9%

Craigellachie 2002 på 59,5%
Talisker Storm på 45,8%

Isle of Jura 16 år
Great King Street
+ overraskelser

Bestil din billet allerede nu på:

mogens@jersdal.dk mobil: 2855 1811

fredag den 11. april hos Medborgerhuset, Gyldensteensvej 24, kl. 18.00 

pris fordeltagelse:399,- 

Bogense land &

whiskysmagning

der vil være
mulighed for at
købe whisky til 

skarpe priser efter
whiskysmagningen

min. 18 år for
deltagelse 

strandjagtforening

Kan også benyttes 
Husk tilmelding



Låne og leje ting i foreningen

Foreningen har følgende rekvisitter som
vores medlemmer kan låne kvit og frit ved
Keld Olsen, tlf. 64 81 32 16

Låne ting i foreningen

4 mårfælder,

1 håndsåmaskine,

1 lerduekaster,

1 riffelindskydningsbænk.

Ting til leje

1 Mobil skydevogn flugtskydning

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.

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

Bestyrelsens sammensætning er for 2014 som følger

      Telefon   E-mail

Formand Kaj Rasmussen    3032 1998   kajerikrasmussen@msn.com
Næstformand Carsten Andersen  6132 1549   carsten.jagt@ny-post.dk
Sekretær Keld Olsen    6481 3216   keld.o@privat.dk
Kasserer Hans Kr. Nielsen   2923 0811   jagt@nielsen.mail.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Keld Bruun      6481 3440   kjeldbruun@hotmail.dk
Poul Skov      4092 9107   poullynge@12mail.dk
Ove Pedersen     4042 7019   o-pe@live.dk
Poul Erik Bang     2426 1586   bangand@privat.dk
Mogens Nielsen     2855 1811   mogens@jersdal.dk
Webmaster
Steen Lentz Thomsen    3116 2904   slt@privat.dk



Dit Lokale havemaskine- og cykelcenter

Hotelpassagen 8 | 5400 Bogense | 6481 3781| Man-fredag 10-17.30 - Lørdag lukket

Mere tid til  
bukkejagt 

  
robotklipper

pris fra 9.995,- 

Stort udvalg i cykler 
 altid mindst 100 cykler på lager 

Plæne- og haveudstyr · Skov og have 

Reparation af alle          cyklermærker

Vi forhandler følgende mærker

Motorsave  
fra 1495,-

Hækklipper  
fra 2195,-

Trimmer  
fra 1695,-

Buskrydder  
fra 2695,-

Plæneklipper  
fra 1995,-

Cylinderklipper  
fra 695,-

Havetraktor  
fra 11.995,-



Information fra udvalgene
 Hundeudvalget.

Vi prøvede at starte hundetræning i 2013, men da vores hundetræning har ligget stille i en del år, 
så tager det tid at få det op at køre igen. Da var ikke tilmeldinger nok til at vi kunne komme i gang. 
Men nu har vi allerede fået nogle tilkendegivelser på, at der er flere der gerne vil starte til foråret. Så 
nu tror vi på vi kommer i gang. 
 Alle er velkommen - også ikke medlemmer.
På udvalgets vegne Carsten Andersen

 Ny Jægerudvalget

Dette udvalg har ikke fået den start jeg havde håbet, idet der har meget lille respons på de ting ud-
valget har forsøgt at skyde igang.
Et tiltag har der været gennemført var da Kjeld Bruun havde arrangeret skydeinstruktion med for-
skellige skydestillinger oppe på riffelbanen. Det blev arrangeret to gange og der var 4-7 personer 
begge gange.
Udvalget vil dog forsøge nye tiltag i 2014, og derfor vil jeg bede alle medlemmer om ideer som vi 
kan arbejde videre med.
Jeg vil også gerne have at hvis I har kendskab til ny/ungjægere, må I meget gerne kontakte mig på
tlf. 40 42 70 19
mail o-pe@live.dk
Mvh. Ove Pedersen

 Riffeludvalget

Vi startede i marts med hjortebanen i Oksbøl, hvor der var rimeligt med tilmeldinger
 Riffelbanen i Nr. Esterbølle skulle have lavet støjsluser inden forårsskydningen. Det blev lavet på 
frivillig basis og der var rigtig mange der kom og gav en hånd med. Der skal lyde en stor tak til alle 
dem der kom og hjalp
Træningen på banen har også gået perfekt og pasningen kører også fint. Der har været ca. 320 skyt-
ter fordelt over hele sommeren.
Første indskydning og mærkeskydning var fælles med Veflinge/Vigerslev og Nordfyns Jagtforening og 
der var ikke så mange.
Vores egen mærkeskydning var velbesøgt og der blev skudt godt. 
Minifeltskydningen kommer der ikke så mange til og det er en skam for det er en anden form for 
skydning.
Korsholm skydearena blev aflyst pga. manglende tilmelding 
Vinterskydningen kører fint men der kunne godt have været et par hold mere.

 Strandjagtsudvalget
   
Som sædvanlig kan der købes skydekort, stålhagl i størrelse 7, samt øl/vand og pølser med brød.



Vi havde i strandjagtsudvalget planlagt en strandjagtdag hvor interesserede kunne møde op og få et 
indblik i strandjagt. 
Strandjagtdagen skulle finde sted søndag d. 16 juni 2013 kl. 10.00 til14.00 på adressen Stegøvej 
123 5400 Bogense. På dagen ville der være mulighed for at se forskelligt udstyr som bruges til 
strandjagt, endvidere ville der være mulighed for at prøvesejle forskellige skydepramme. Vi havde 
annonceret dagen på foreningens hjemmeside med tilmelding til en af udvalgets medlemmer, men 
da fristen for tilmelding udløb, kunne vi konstatere at ingen havde vist interesse for tilbuddet hvoref-
ter vi valgte at aflyse arrangementet.                                                                                                                  
På trods af den manglende interesse for ovenstående arrangement håber vi i udvalget stadig, at der 
er interesse for strandjagten fremover, således at denne spændende jagtform kan bibeholdes på 
Nordfyn. Så herunder kommer en opfordring til såvel nyjægere som etablerede jægere:
Er du interesseret i den frie jagt på søterritoriet og har nogle ideer til aktiviteter som omhandler 
strandjagt, eller spørgsmål vedr. jagt på søterritoriet, hører vi i strandjagtudvalget gerne fra dig . 
Du er altid velkommen til at kontakte en af os i udvalget enten på tlf eller mail. Medlemmer af 
strandjagtudvalget: Kenneth Thorslund tlf. 40121597 mail hthorslund@yahoo.co.dk Johnny Kristen-
sen tlf 26925514 mail johnnykristensen@stofanet.dk samt Keld Olsen 64813216 mail keld.o@privat.
dk  
Har du en god jagthistorie som omhandler strandjagt, evt. foto, som du gerne vil dele med andre på 
foreningens hjemmeside, er du velkommen til at sende det til undertegnede på mail keld.o@privat.
dk .
På strandjagtudvalgets vegne Keld Olsen

 Flugtskydningsudvalget

Vi starter med den første skydning på NFC lørdag den 4. januar det er den traditionelle kyllings 
skydning fra kl. 10.00 til kl. 16.00.
Der er ordinær træning starter lørdag den 8. februar, og herefter hver lørdag i februar og marts må-
ned, fra kl. 12.00 til kl. 16.00. Herefter skydes hver onsdag fra kl. 17.00 til solnedgang, dog senest 
kl. 21.00
Se de fremlagte programmer i klubhuset, eller på hjemmesiden www.nordfynsflugtskydningscenter.
dk
Sæsonen afsluttes onsdag 27. august, hvor NFC er vært med smørrebrød efter skydningen.
Som sædvanlig kan der købes skydekort, stålhagl i størrelse 7, samt øl/vand og pølser med brød.

OPFORDRING
Vi vil gerne opfordre jer alle til at indsende følgende:

Navn, Adresse og e-mail adresse.

Vi har brug for dem når vi vil sende nyheder, arrangementer og lignende ud.

I kan sende info til Mogens Nielsens e-mail adresse som er:

mogens@jersdal.dk

Tak





Arrangementskalender 2014
 Flugtskydning

Lørdag d. 4. januar starter vi med den første skydning på NFC. Det er den traditionelle kyllingeskyd-
ning der afvikles denne dag i tidsrummet 10 til 16
Der er ordinær træning starter lørdag den 8. februar, og herefter hver lørdag i februar og marts må-
ned, fra kl. 12.00 til kl. 16.00. Herefter skydes hver onsdag fra kl. 17.00 til solnedgang, dog senest 
kl. 21.00
Se de fremlagte programmer i klubhuset, eller på hjemmesiden www.nordfynsflugtskydningscenter.
dk
Sæsonen afsluttes onsdag 27. august, hvor NFC er vært med smørrebrød efter skydningen.
Som sædvanlig kan der købes skydekort, stålhagl i størrelse 7, samt øl/vand og pølser med brød.

 Rævejagt

I 2014 gentager vi tidligere års succes med en fælles rævejagt for Nordfyns Jagtforening, Veflinge/
Vigerslev jagtforening og Bogense Land og Strandjagtforening.
Den fælles rævejagt vil blive afholdt den lørdag d. 18. januar, såvel i form af drivjagt som gravjagt. 
Der vil igen i år være mulighed for at opleve mange forskellige terræner. Den endelige plan vil blive 
fastlagt kort før jagten af de terrænansvarlige, afhængig af vejret.
Mødestedet er Melby forsamlingshus kl. 8.00, hvor der startes med fælles morgenmad inden paro-
len. Efter jagten vil der blive serveret gule ærter. Der vil blive afholdt bengæt med præmie til den 
heldige/dygtige. Pris pr. deltager for hele arrangementet er på 130 kr.
Tilmelding skal ske senest den 6. januar 2014 til Carsten 61 321 549 eller Hans 29230811

 Tur til Albani

Jagtforeningen arrangere en rundvisningstur på Albani torsdag d. 13. februar.
Efter rundvisningen vil der være smagsprøver i Albanis gæste kantine.
Tilmelding senest d. 1. februar ved Mogens Nielsen (28551811 eller mogens@jersdal.dk).
Det koster ca. 100,- kr. at dektage (transportudgift – bus). 
Vi kører fra Bogense kl. 18.00 ved Euro spars parkeringsplads.   
Der er et max deltager antal på 35 og det er efter først til mølle princippet.



 Hundetræning

Søndag d. 2. marts kl. 10 på NFC starter der hundetræning. Primært for hvalpe og unghunde, men 
ældre ikke trænede hunde kan også deltage. Der bliver afholdt 5 træningsdage for en pris af 250 kr. 
Tilmelding til Carsten Andersen senest d. 24. februar på 6486 1549/6132 1549
Jægeraften i Særslev forsamlingshus.
Det gode samarbejde med de øvrige Nordfynske jagtforeninger fortsætter med en jægeraften, hvor 
vi vil tilbyde en officiel trofæopmåling, foredrag af Steen Andersen og sætte rammerne for en hyg-
gelig snak med dine jagtkammerater. Arrangementet vil blive afholdt i Særslev forsamlingshus den 
6. marts 2014 kl. 19.00, hvor arrangørerne er Nordfyns Jagtforening, Veflinge/Vigerslev Jagtforening 
og Bogense Land og Strandjagtforening; men alle interesserede er velkomne.
Det er Fritz Heje Hansen fra Jægerforbundet der vil forestå opmålingen, mens Steen Andersen der 
er kendt fra Jagtmagasinet på DK4 vil holde et foredrag om jagt fra Arktis til Afrika. Steens foredrag 
bugner af veloplagt fortællerlyst og jagtsituationer fra netop Arktis til Afrika. Samtidig rummer det 
en god solid argumentation for jagtens berettigelse. Steen vil som en del af foredraget vise videoklip 
fra sine jagtrejser.
Vi har selvfølgelig også afsat tid til en hyggelig snak med dine jagtkammerater, hvor baren er åben 
med forfriskninger og lidt spiseligt.

 Hjortebanen i Lejbølle

Lørdag d. 15. marts i tidsrummet 9 til 12 har vi lejet hjortebanen i Lejbølle
Vi skyder om pokalen og har nogle hyggelige timer
Tilmelding til Kjeld Bruun på 25 46 34 40

 Nordfyns Hjortelaug

Onsdag d. 19 marts kl. 19 på Bogense Skole afholdes årsmødet i Hjortelauget. (se omtale andet 
steds i bladet.

 Whiskysmagning
 
I år forsøger vi at arrangere en spændende whiskysmagning fredag d. 11. april kl. 18 i Medborger-
huset på Gyldensteensvej i Bogense. (se annonce andet steds i bladet)

 Nyjægertræning på Riffelbanen

Som noget nyt forsøger vi lørdag d. 19. april at lave en nyjægertræning på riffelbanen.
Der skal indskydes og trænes på bukken til riffelprøven og muligvis andre dyr hvis tiden tillader det.
Der er ikke ingen tilmelding 

 Hundetræning - apporteringstræning

Mandag d. 21. april kl. 18.30 på Tøvlidtvej 35 – og de efterfølgende 4 mandage. Der bliver
trænet på land og fra vand med vildt. 
Instruktører er Peter Batiste og Carsten Andersen, samt eventuelt en hjælper om nødvendigt.
Tilmelding til Carsten på 6486 1549/6132 1549, senest 12. april



 Indskydning og Mærkeskydning fra 9.00 til 15.00

Lørdag d. 10. Maj i tidsrummet 9 til 15 er der mulighed for at få indskudt jagtriflen inden bukkejag-
ten. Der er en pokal til foreningens bedste skytte.
Der er ingen tilmelding til dette arrangement.

 Pokalskydning

Onsdag den 14. maj 17.00 til 21.00 afholdes pokalskydning i Bogense land og Strandjagtforening. 
Der vil blive skudt i følgende rækker: Skeet M, Skeet A, Jagt A, Jagt B, Veteran række og en Dame 
række.
De vilde duer vil blive skudt i samarbejde med Nordfyns Jagtforening og Veflinge/Vigerslev Jagtfor-
ening.

 Bukkepral 

Fredag d.16. maj kl. 9.00 afholdes det årlige bukkepral på NFC. Der vil blive blæst over de nedlag-
te bukke, og herefter er der kaffe og rundstykker i klubhuset. Tilmelding til Hans Nielsen 29230811 
eller Kaj Rasmussen 40 113 118 senest 14. maj.

 Minifeltskydning

Lørdag d.14. juni fra 9 til 15 afholdes den årlige Minifeltskydning
Der skydes til forskellige skiver, lerduer og forskellige afstande
Præmie til bedste skytte
Ingen tilmelding

 General forsamling

Onsdag den 10. september 2014 kl. 19.00 afholder foreningen den årlige generalforsamling i klub-
huset på NFC. Efter generalforsamlingen serveres der smørrebrød, øl og en snaps. Husk bukkeopsat-
ser fra 2014, så vi kan kåre årets buk, som der er tradition for. Der bliver afholdt amerikansk lotteri.



• Klargøring til syn
• Rude skift
• Service eftersyn
• Dækreparationer og dæk skift
• Fejlfinding med Bosch tester og NY carman tester
• Diverse pladereparationer (rust, skader m.m.)
• Alle former for motorreparationer
• Trailerreparationer (lys, bremser, stik, dæk, klar til syn)
• Reparation og tjek af air condition
• Montering af Webasto fyr/motorvarmer
• Lånebil tilbydes privat/erhverv

Værksted Direkte telefon
64 81 12 01

FYNS–BILSALG.DK
BOGENSE:

Odensevej 136 · 5400 Bogense
Tlf. 6481 1201 - Tlf. 2212 2960 - 2218 6474

www.fyns-bilsalg.dk
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FYNS BILSALG
byder velkommen på værks

tedet

- og til en god bilhandel

Fyns-bilsalg.dk Tlf. 64811201

Scan med din
smartphone
og se filmen...

2012 HYUNDAI I20 1,25 CLASSIC +
5 gear, alu. vinterhjul, aircon. in-
focenter, udv. temp. måler, 1 ejer,
26.000 km .......119.900

2012 SUZUKI SWIFT 1,2 GL ECO +
aircon, 5 gear, kørecomp. infocen-
ter, multifunktionstrat. service ok,
28.000 km ......121.900

2007 OPEL ZAFIRA 1,8 16 V 140
COSMO 5 gear, 7 pers. fuldaut.
klima, 6 airbag, læderrat,
118.000 km ....149.900










