Jagtposten 2022

Låne og leje ting i foreningen
Vores medlemmer kan låne kvit og frit ved
Carsten Andersen - 6132 1549
Låne ting i foreningen
1 mårfælde,
3 krage skade fælder,
1 lerduekaster,
1 riffelindskydningsbænk.
1 Enkelt række såmaskine

Bestyrelsens sammensætning er for 2021 som følger
						Telefon 		

E-mail

Formand Steen Lentz Thomsen 		
Næstformand Kenneth Thorslund
Sekretær Ove Pedersen 			
Kasserer Carsten Andersen 		

3116 2904 		
4012 1597		
4042 7019 		
6132 1549 		

steen2603@gmail.com
hktorslund@gmail.com
o-pe@live.dk
carsten@egenseskoven.dk

23827094		
5054 9878 		
4092 9107 		
2960 9660		

peterhansen@yahoo.dk
lisethomsen95@gmail.com
poullynge@12mail.dk
gbvej70@gmail.com

6132 1549 		

carsten@egenseskoven.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Peter Hansen				
Lise Thomsen 				
Poul Skov 					
Sivert Thomsen				
Webmaster
Carsten Andersen 				

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
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Benny Kuhlmann

KØB I BUTIKKEN
P
ELLER PÅ WEBSHO

BLIV KLÆDT GODT
PÅ TIL JAGT OG FRITID
WWW.FRITIDOGCYKLER.DK
Adelgade 112 | 5400 Bogense | 6481 3781

Forord af formanden
Sæsonen 2020/21 var igen et år hvor vi alle oplevede at COVID-19 ramt os alle og mange af vores
arrangementer hårdt og en del måtte aflyses.
Det er selvfølgelig rigtig træls for alle; men vi må alle passe godt på hinanden.
I den for gangende sæson har der også være bragt flere emner/ problemstillinger op, som udsætning af ænder og fasaner og debatten kører endnu.
Der blev udmeldt at mange jægere ikke var gode nok til at indrapportere hvad de satte ud og
indrapporteringssystemet ikke fungerede godt nok og derfor vil vi i den kommende sæson nok høre
en masse mere til disse emner og måske opleve restriktionen på udsætninger.
Vores forbund kæmper lige nu vores sag og for at vi stadigvæk kan beholde udsætning af ænder og
fasaner.
Hvad udfaldet bliver ved jeg ikke; men lad os alle hjælpe til med at holde orden og styr på vores
udsætninger og så håber, at det kan fortsætte fremover.
Der er meget brug for jeres støtte til jagtens sag, så mød op og deltag i de debatmøder der løbende
er.
Kom og støt vores flugtskydningsbane, da den har hårdt brug for at i kommer og bruger den, så der
kan komme nogle penge i kassen til vores store renovering af standpladser og skydehus i september
2022, hvis vi kan skaffe penge nok. Skulle nogen ønske eller kender nogen, der ønsker at støtte/
sponsor et beløb til dette, er i meget velkommen til at henvende jer til Banens bestyrelse med dette,
al støtte er mere end velkommen.
År 2023 nærmer sig hastigt og det er året hvor det er meldt ud, at blyfri riffelpatroner til jagt skal
udfases og der kun må bruges blyfri ammunition og dette er jeg nu ikke så nervøs for, da der lige pt.
Da der er mange gode blyfri alternativer på markedet og flere kommer til.
Som jeg forstår det, så må der stadigvæk godt skydes med bly på riffelbanerne og de helt små
kalibre med randtænding mår fortsat bruge blyholdige projektiler; men dette får vi nok afklaret helt
præcist i løbet af året.
Jeg har også en stor bøn til jer alle, om at holde jer orienteret på foreningens hjemmeside vedr. vores arr. da COVID-19 løbende ændre sig og nye restriktioner kommer og går, hvilket gør det meget
svært at melde ud til alle. På hjemmesiden vil der hele tiden blive lagt ud hvis nogen arr. ikke bliver
til noget eller flyttes.
Der er flere arr. i støbeskeen i vores samarbejdsudvalg med NFJ og VVJ; men det er svært at sige
om de bliver til noget eller skal udskydes til næste år.
En rigtig god ide er at tilmelde jer vores SMS-service, så modtager i straks nyheder, eller aflysninger,
I kan tilmelde jer fra hjemmesiden eller kontakte Kassereren el. formanden.
Til sidst vil jeg slutte af med at ønske jer et godt nyt år og håber i alle er kommet godt ind i det nye
år.
Vi håber selvfølgelig at se mange af jer til vores arr. og på vores skydebaner i løbet af året.
PBV.
Steen Lentz Thomsen, Formand
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Formandens beretning 2020/21
Her i det forgangene år har vi alle mærket COVID-19 og de konsekvenser det har givet og
stadig giver. I vil høre fra de forskellige udvalgsformænd, at der har været mange aflysninger af arr. i 2021 og COVID-19 spøger stadigvæk i vores hverdag.
Medlemstallet ligger pt. på 137, hvilket desværre er 3 mindre end sidste år.
Der har desværre været nogle, der ikke har betalt/meldt sig ud og de derfor blevet slettet,
nogen pga. flytninger og dødsfald.
Efter generalforsamlingen konstituerede vi os med Steen Thomsen som formand, Kenneth
Thorslund som næstformand, Kenneth Andersen som kasserer og Ove Pedersen som referent.
Hvem der blev udvalgsformænd for div. Udvalg, vil i se efter min beretning, når udvalgsformændene aflægger beretning og redegør for deres aktiviteter. Dog vil de igen i år, bære
præg af at vi har haft COVID 19 og har været lagt ned en del af året.
Jeg har dog igen en stor bøn til jer alle, om at komme med gode forslag til udvalgsformændene og deres udvalg, om hvad de kunne lave af arr. og aktiviteter
Jeg har dog som sidste år, igen tilføjet beretning fra samarbejdsudvalget i formandens beretning.
I løbet af det forgangene år har foreningen deltaget i følgende arr.:
Ove Pedersen er fortsat jægerrådsformand, samt repræsentant i kredsbestyrelsen, for
Nordfyns Jægerråd.
Ove Pedersen vil nok selv komme nærmere ind på dette senere.
Vi har i 2021 været til nogle møder:
Egil Jensen er stadig HB medlem og Hans Kr. Nielsen er fratrådt som kredsformand. I stedet for er Thomas Albertsen fra Ærø blevet kredsformand, ind til næste kredsformandsvalg.
Hans Kr. har selv valgt at trække sig og måske Ove eller Hans Kr. kan uddybe dette nærmere.
I Danmarks Jægerforbund er den siddende formand Claus Lind Christensen og det må siges
at han har en del udfordringer.
Jægerforbundet bliver bl.a. udfordret af, at en del forsøger at starte et nyt jagtforbund.
Som i alle sikkert allerede har læst i bladet Jæger, så bliver jægerne kraftigt udfordret med
udsætninger af ænder og nok også fasaner, da vi ikke er gode nok til at indberette vores
udsætninger.
Claus Lind fortalte på Kredsmødet på Dalum landbrugsskole, at de indberettede tal overhovedet ikke stemmer overens med virkeligheden. Han er godt klar over at indberetningssystemet ikke har virket optimalt og mange har forgæves forsøgt at indberette.
Min opfordring til os alle er at vi selvfølgelig får indberettet det vi skal, så vi ikke mister udsætningerne.
Det er også meldt ud fra forbundets skydeudvalg, at de støtter forslaget med at udfase bly i
riffelpatroner til jagt i 2023, hvilket egentlig er ok, da alle de blyfragmenter der bliver i vildt
kødet, ikke er særligt sundt og indtage.
Der er ganske gode blyfrie alternative patroner på markedet allerede, som virker rigtig godt
og sagtens kan slå ihjel, på lige fod som blypatroner og er meget præcise også.
Vi oplever desuden også lige pt. at der er meget store udfordringer med at forhandlerne
kan få haglpatroner hjem og priserne stiger en del.
Følg med i Jæger om dette problem og hvad der rører sig på jagtens område.
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Samarbejdsudvalget:
I samarbejdsudvalget har vi holdt nogle få møder og har måttet aflyse vores arr. pga. af
Covid 19; men vi er så småt ved at komme i gang igen og forsøger at få vores aktiviteter til
at køre normalt igen.
Vi nåede at afholde et jagttegnskursus og på dette var der kun 10 deltagere og de har
kæmpet med at kunne gennemføre kurset pga. Covid 19
Der afholdes igen i år jagttegnskursus og flere andre aktiviteter, samt arbejder vi på at få
vores jagtmesse i 2022 sidst i februar, vi havde i planerne om at prøve at lave en jagtmesse
den 28 aug. 2021; men blev enige om at det var bedst at vente til februar 2022.
Datoerne vil løbende kunne ses på vores hjemmeside og i Jæger.
Vi har sms advisering af vores arr. og der er pt ca. 76 medlemmer tilmeldt denne service,
hvilket ikke er så mange som det kunne ønskes.
Vi fortsætter selvfølgelig med sms servicen.
NFC:
Også på NFC har vi været ramt af lukning pga. Covid-19 i starten af sæsonen; men har dog
haft nogle gode mdr. siden midt april.
Jeg er igen blevet formand for bestyrelsen på NFC og har igennem hele året kæmpet hårdt
for at få banens hjemmeside op og køre; men af mange grunde er det endnu ikke lykkedes
og Claus Harbo forsøger nu at hjælpe med dette.
Jeg ved godt, at det der har stået på hjemmesiden, at den ikke var opdateret fra sidste år;
men jeg har virkelig gjort hvad jeg kunne for at få det rettet og jeg fortsætter med at forsøge at få den op og køre igen til sæsonen næste år.
I 2021 har køkkenet været passet af Simon og Joakim, hvilket de har gjort rigtig godt, og vi
håber at de vil fortsætte til næste år igen.
Sivert Thomsen har gjort et kæmpe flot arbejde med at få holdt arealet og græsset i en rigtig fin stand og vi håber på at også han fortsætter med dette.
En rigtig stor tak til de 3 for deres flotte indsat.
Vi har pt. fået et tilskud af MST på 153000 kr. til div. tiltag på banen, så som overdækket
standpladser og en lille renovering af maskinhusene og på rep. mødet først i oktober, vil
Claus Harbo fortælle meget mere om planerne. Der kan ses en plakat med billeder af de
nye standpladser i klubhuset.
Vi valgt i år at lave en præmieskydning den sidste skydedag med helstegt pattegris i stedet
for smørrebrød og det må siges at det var et godt arr. Der var ca. 35 deltagere. Det kostede ikke noget at deltage i præmieskydningen, ud over træningsprisen for de duer som man
brugte på sit kort og alle skydekort blev derefter afleveret i en kasse, hvor vi så trak lod om
de fine sponsorpræmier.
Der var dog også en præmie til den bedste i hver disciplin, som også var sponsor givet
I år var vi nødt til at aflyse nytårsskydningen, men vi vender tilbage igen efter nytår med
denne skydning.
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Jeg vil gerne opfordre jer til at deltage i den ordinære rep. møde den 5. okt. 2021 kl. 19.00,
i klubhuset på NFC. Husk at sidste tilmeldingsfrist er 4. oktober 2021
Til sidst vil jeg gerne rette en stor tak til alle i bestyrelsen og alle udvalgsmedlemmerne for
deres store indsats i løbet af året, samt det gode samarbejde vi har haft.
Jeg vil også gerne takke Kenneth Andersen for sin tid i bestyrelsen, da han har valgt at stoppe.
Jeg vil gerne bede forsamlingen om at rejse sig og give Kenneth Andersen en stor hånd for
hans store indsats og ønske ham knæk og bræk med fremtiden. Vi håber jo, at vi stadig vil
se dig ved vores aktiviteter fremover.
Beretning på vegne af
Bogense Land og Strandjagtforenings
Formand
Steen Lentz Thomsen.

JAGTHUNDETRÆNING 2022
HAR DU EN GOD OG LYDIG JAGTHUND?
Hvis ikke, eller du bare vil gøre den bedre, så er det nu at du skal gå til
jagthundetræning, vi henviser til Peter Horskjær Rasmussen.
Tilmelding: Spørgsmål og tilmelding til: Peter Horskjær Rasmussen tlf.
2523 2146
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Beretninger fra udvalgene
Hjortelauget
Indberetninger fra 1-10-2020 til 30-1-2021
Der blev indberettet 150 nedlagte dyr. Fordelt på 55 Hjorte Dåer og kalve 95
Æbelø/Langø er indberettet 182 stk. fordelt med Hjorte 20 Dåer 75 Kalve 87
Der er åbenbart sket indberetning om dåvildtbestanden i Danmark og indstilling fra de forskellige regioner mm. Dette har være publiceret i ” Jæger”. Her kunne vi også læse om bestanden på Nordfyn.
Det skal oplyses at disse oplysninger IKKE er afgivet af os, vi er ikke blevet spurgt. Det er jo kedeligt
at ” nogen” der ikke har indgående kendskab til vores område, åbenbart egenhændigt afgiver oplysninger om området.
Det er Styregruppen helt klare indstilling / opfordring til ALLE jæger på Nordfyn om i den kommende
sæson at gøre en indsat for at afskyde flere/ mange hundyr og kalve og det er også vores opfordring
at forsøge at nedsætte antallet af afskydninger af spidshjorte, en spidshjort bliver på et senere tidspunkt også til en stor hjort. I den forløbende periode har der ikke været indberettet alvorlige problemer for og om dåvildt i vores område ej heller fra lodsejere.
Vi har fået lavet nogen flere vildtspejle, så hvis nogen kender et særlig farligt sted, Dåvildtet passere
en vej, kan man få udleveret nogen spejle.
Man kan henvende sig enten til hjortelauget eller til jagtforeningen.
Det er ikke vores indtryk, at der er blevet kørt ret mange dyr ned,
På Hjortelaugets vegne Carsten Andersen Riffeludvalget
Riffeludvalget
Vi kom godt i gang med skydningen på riffelbanen og der har været jævnt godt besøgt hele sæsonen, på trods af COVID 19.
Der er på de 3 100 meter baner lavet nogle skillevægge og de virker også godt for støjen i huset.
Vi forsøgte med et Bulls Eye kamera som afløsning for de gamle slidte som er på banen; men de fleste af de andre banepassere synes ikke det var brugervenligt nok.
Dette Kamera ejer foreningen nu og ligger i boksen på riffelbanen, sammen med Chrono grafen og
aftræksvægt måleren.
Ove Pedersen har lige pt. gang i en forhandler, som har leveret løsninger til bla. Øst jysk våbenhandels indskydningsbaner, om vi evt. kunne få et tilbud med hans løsning til vores baner.
Vi er blevet enige om med de andre foreninger og skytteforeningen, at vi ikke vil lave flere hastebeslutninger eller indkøb af noget som måske ikke duer.
Når vi skal have nyt system, skal det være en færdig løsning fra en leverandør, som vi så kan få til at
lave de reparationer der måtte komme og vi ikke igen står med noget som ingen kan lave.
Vi har desuden af holdt combi skydning og der var ca. 22 deltagere, hvilket var hvad vi kunne få
igennem om eftermiddagen; men det ville være godt hvis vi kunne få nogle flere til at komme om
formiddagen og skyde.
Vi havde i år lavet lidt flere muligheder for forskellige skydestillinger, som skulle hjælpe flere med at
deltage, trods diverse handicaps.
Det var min første combiskydning og jeg synes personligt at det var en god skydning, med de begrænsninger som der er på en 200m bane.
Jeg vil selvfølgelig opfordre de andre foreninger til at vi laver skydningen igen til næste år igen.
Jeg har afholdt et møde med skytteforeningen og de er villige til at skyde penge i et nyt kamera system sammen med jagtforeningerne og fortsat give os de gode vilkår som vi har, mod at vi hjælper
dem med at passe 200m banerne om tirsdagen.
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Vi lukker ned den 21 september efter den sidste træningsskydning og glæder os til vi kan starte op
igen til næste år igen.
Vores vinterskydning gik i stå efter 2 skydninger pga. COVID 19 og vi arbejder på at kunne starte
vinterskydningen op igen i år og dem der betalte indskud i år vil selvfølgelig ikke blive snydt for de
sidste skydninger.
Vi sende ud, så snart vi har fundet ud af hvordan vi afholder det til efteråret/ vinter.
Vi håber selvfølgelig at i igen vil støtte op omkring dette.
Så vil jeg gerne slutte med at takke alle banepasserne, de 2 andre jagtforeninger, skytteforeningen
og alle jer som kommer og bruger banen for det gode samarbejder vi har og forsat håber vi får igen
næste år.
På udvalget vegne
Steen Lentz Thomsen

Ung/Ny jæger
Jagttegnsundervisningen blev afholdt i foråret, da der var nedlukning hen over jul og nytår.
Tilslutningen var ikke så stor.
Vi håber på bedre tilslutning næste år.
Der har ikke været afholdt nogle ung/ ny jæger arr. grundet covid-19 og mangel på ung/ny jæger i
foreningen.
Jeg laver arr. Sammen med Nordfyns jagtf.. Og Veflinge/Vigerslev jagtf., når der er arr.
Jeg vil gerne opfordre alle ung og ny jæger til at holde sig orienteret på jagtforeningernes hjemmesider og Facebook grupper, hvor der vil blive slået op, når der er arr.
Husk jeg kan alt kontaktes på min mail, hvis I skulle have nogle gode forslag til arr. eller spørgsmål.
Mvh Lise

Åbningstider:
Mandag-Fredag

kl.10.00-17.30
Lørdag

kl.10.00-12.30
De gode oplevelser
starter i Fyns Jagt
Toftekærsvej 16 Ore,
5400 Bogense

Jagt – Fiskeri – Outdoor

Jagt - Fiskeri - Outdoor

Tlf. 5191 1228
99

Arrangementskalender 2022
Jægerråd og Kreds
Året 2021 begyndte hvor vi slap i 2020 nemlig med nedlukning og ingen aktiviteter og møder udover
dem som blev holdt via teams.
Planlagte frivillige jagtprøver måtte aflyses, dels pga forsamlingsforbud dels var undervisningen ikke
færdig.
Det planlagt årsmøde i Marts måtte skubbes til Juni for at overholde tidsmæssige vedtægtsfrister.
På Årsmødet blev der valgt ny kredsformand, da Hans Kristian Nielsen havde valgt at trække sig,
Ny formand blev Thomas Albertsen fra Ærø, velkommen til ham.
Fangel Jagtforening havde et uformuleret men godt forslag til at fastholde/ få nye medlemmer især
blandt unge. Forslaget kunne ikke komme til afstemning, da der ikke var en konkret forslag, der arbejdes videre med det i kredsen for at få det op på et HB møde.
Det fynske dyrskue blev ligeledes aflyst.
Det første ”rigtige” kredsmøde blev holdt på Ærø hvor der var rundvisning til de projekter som
markvildtslauget derovre havde på støttekroner til. Flotte projekter hvor man kunne begynde at se
små resultater.
Konstitueringen i den nye Kreds blev. Thomas Albertsen Formand ( valgt), Ove Pedersen Næstformand Nordfyn,Tonny Mikkelsen Kasserer, Ulrik Christensen Sekretær Middelfart. Kredsen består af
Bernt Jessen Odense, Jacob Foged Svendborg, Jens Thomsen Fåborg-Midtfyn, Kristian Spodsbjerg
Nyborg, Søren Madsen Kerteminde. Der er pt ingen fra Assens ,Langeland og Ærø.
Der er aftalt formandsmøde for alle jagtforenings formænd den 7 oktober i Svendborg hvor også
DJ´s Direktør vil komme.
Der er delegeret møde den 15 september i Svendborg forud for Repræsentantskabsmøde i Occ den
18 September.
De delegerede fra Nordfyn er Kim Falck Groony, Arne Eriksen, Thorbjørn Stegelman og Henrik Demant.
Ove Pedersen deltager som formand for jægerrådet.
Game fair på Brahe trolleborg blev afviklet fra den 6-8 August. kredsen var repræsenteret med 2
mand,
da det er et arr. der bliver kørt fra Kalø pga. størrelsen det samme vil også gælde for jagt outdoor i
Occ 2022.

Flugtskydning
Til den afholdte pokalskydning blev der solgt 45 serier.
Resultater er som følger:
Skeet M.
1. Steen Thomsen 22/25 -2. Helge Horskjær 20/25 -3.Søren Svop 19/25
Skeet A.
1 .Morten Olsen 17/25 -2. Ulrik Pedersen 15/25 -3. Benny Kühlmann 12/25 -4. Lise Thomsen 10/25
Jagt A.
1. Helge Horskjær 23/24 -2. Ulrik Pedersen 23/24 (efter omskydning) -3. Morten Enghoff 23/26
Jagt B.
1. Lise Thomsen 18/25 -2. Nicklas Enghoff 18/29 -3. Charlotte Jepsen 15/28 -4. Hans Bruun 8/31
Veteran jagt.
1. Sivert Thomsen 24/25 -2. Kaj Rasmussen 20/27 -3. Bent Andeersen 20/28-4. Niels Andersen
18/27
Vilde duer.
rækkefølge efter omskydning.
1. Ulrik Pedersen 10/10 -2. Kjeld Bruun 10/10 -3. Morten Bruun 10/10 -4. Bent Andersen
Der var mange sponsorpræmier så tak til Benny Kühlmann med flere.
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Arrangementskalender 2022
Skydning på Hjortebanen i Lejbølle
Fredag d. 8. april har vi lejet Hjortebanen i Lejbølle fra kl. 14.00 til 18.00.
Der er mulighed for at skyde til løbende hjort og gris, samt skydning til bukkeskive og indskydning.
For de jægere som skal på jagt i Tyskland kan der aflægges Tysk skydebevis ( Schiessnachweis).
Vi kører i privatbiler, så aftal fælleskørsel så vi kan fylde banen.
Tilmelding til Flemming Møllgaard 61782069. Pris pr. person kr. 150,00
Mvh.
Steen Lentz Thomsen

Klubaften
Klubaften annonceres på hjemmesiden

Riffelbanen i Nr. Esterbølle
Træning start 19-4 2022 kl. 17.30 (SE program)

Combi og Minifeltskydning
Combi og minifeltskydning bliver 23-4-2022 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 til Steen Thomsen 31162904

Bukkepral
Mandag den 16/5-2022. 9.00 er der det årlige bukkepral på klubhuset 15m banen Nr. Esterbølle
skytteforening . Der vil blive blæst over de nedlagte bukke og herefter er der kaffe og rundstykker
i klubhuset. Tilmelding til Steen Thomsen 31162904 eller Carsten Andersen 61321549. senest 12.
maj.

Pokalskydning
Onsdag den 6. juli 2022 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 Sivert Thomsen 29 60 96 60

Generalforsamling
8. september 2022 kl. 19.00 afholdes den årlige generalforsamling i klubhuset 15m banen Nr. Esterbølle skytteforening. Efter generalforsamlingen serveres der smørrebrød, øl og snaps. Husk bukkeopsatser fra 2022 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.
Vi opfordrer medlemmer i foreningen til at medbringe krageben til generalforsamlingen i september
2022, fordi vi igen vil tage kragepokalen i brug. Der bliver trukket lod om en præmie blandt dem der
har krageben med. Præmien er et gavekort af en værdi på 1.000,- kr. til Kuhlmann Fritid & Cykler

Mærkeskydning
7.Maj 2022 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 til Steen Thomsen 31162904
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Min første dåkalv

Da der i år ikke var nogen ungjæger, der havde mulighed for at komme med ud at skyde en dåkalv,
doneret af Aage.V. Jensen Naturfond, i Langø Plantage, fik jeg lov til at komme i betragtning som
nyjæger. Mange tak for det.
Jeg fik en aftale på plads med Carsten Flarup Andersen om tid og sted. På vej til det anviste skydetårn, så og hørte jeg flere dådyr mellem træerne. Jeg klatrede op i tårnet og sad lidt tid og lyttede
og kiggede. Efter ca. 35 min, kom der en då med 2 kalve gående tværs over skovvejen ca. 70 m
fra skydetårnet. Den første kalv nåede jeg ikke at fange i kikkerten, før den smuttede ind mellem
træerne. Så var det nu, for der var kun én chance tilbage. Den bagerste kalv stoppede op, krydset i
kikkerten var placeret på bladet og fingeren på aftrækkeren. BANG! Kalven forendte på stedet og så
kom bukkefeberen. Jeg var dog i stand til at komme sikkert ned fra tårnet.
Kalven blev besigtiget, en flot mørk hjortekalv med fine aftegninger. Dåkalven og jeg blev fotograferet at Carstens hustru Susanne og kom efterfølgende i december udgaven af Jæger.
Det var en fantastisk oplevelse at få lov til at skyde en dåkalv og jeg var stolt som en pave i lang tid
efter.
Nyjæger, Charlotte Jepsen
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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.

os
Du finder

her

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

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

Hvis du er på jagt efter en
god bank, så prøv den lokale..

Adelgade 49
5400 Bogense
Tlf: 59489330
bogense@nordfynsbank.dk

