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Formanden har ordet
Allerførst ønsker jeg alle medlemmer velkommen i den nye forening Bogense
land og strandjagtforening.
Vi har gennem flere år snakket om sammenlægning af de tre foreninger, Grindløse jagtforening, Nordfyns strandjagtforening og Bogense og omegns jægerklub. Vi havde så med på hver af de tre foreningers generalforsamlinger, og der
var enighed om sammenlægning i alle tre foreninger, Nordfyns strandjagtforening sprang dog fra lige inden den stiftende generalforsamling.
 ogense Land og Strandjagtforening synes vi var et godt navn da begge foreninger lå ud til vandet,
B
og mange af vores medlemmer dyrker både land og strandjagt. Jeg håber så, at vi kan tilgodese alles
interesser.
I Bogense og omegns jægerklub har vi gennem flere år fået lov til at afskyde to spidshjorte på Æbelø,
der er også i år udtrukket to til at afskyde hjorte på Æbelø; men da Per Abild der står for afskydningen
ikke kan afse tid i år bliver det udsat til næste år, der vil så ikke blive nogen til næste år, da vi har to
fra i år.
Nu da der fra hjortelauget er åbnet for afskydning af spidshjorte to uger, opfordrer jeg alle der skyder
hjorte til at indberette det til Nordfyns hjortelaug.
Nordfyns flugtskydnings center er både Grindløse jagtforening og Bogense og omegns jægerklub medejere af, og Bogense land og strandjagtforening fortsætter med to anparter i skydebanen. Så mød
fortsat op på banen.
Vi har gennem flere år haft et godt samarbejde med Nordfyns jagtforening og Veflinge/Vigerslev jagtforening, omkring jægeraften og rævejagt, og det fortsætter vi med, i kan se arrangementer andet sted
i bladet.
Forslag til andre aktiviteter i foreningen er velkomne, kontakt formanden eller udvalgene.Husk i øvrigt
at tilmelde jer nyhedsbrev på vores hjemmeside www.Bogenselandogstrandjagtforening.dk
Til sidst vil jeg gerne takke de to gamle bestyrelser for godt samarbejde, og hilse den nye bestyrelse og
udvalgene velkommen, jeg håber vi får et rigtig godt samarbejde.
Formand
Kaj Rasmussen
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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 2012-13 som følger
Formand Kaj Rasmussen 

3032 1998

Næstformand Carsten Andersen 

6132 1549

Sekretær Keld Olsen 

6481 3216

Kasserer Hans Kr. Nielsen 

2923 0811

Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Keld Bruun 

6481 3440

Poul Skov 

4092 9107

Ove Pedersen

4042 7019

Poul Erik Bang 

2426 1586

Mogens Nielsen		

2855 1811

Webmaster
Steen Lentz Thomsen 
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3116 2904
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Nyt fra Nordfyns hjortelaug.
På årsmødet i marts hvor der næsten var mødt 100 personer frem, det er jo dejligt når så mange kommer og vil være med til at have indflydelse på vores dåvildt i lauget. Forvaltningsplan blev gennemgået,
bestanden skønnes til at være ca. 300 dyr fordelt i hele området,derefter blev der besluttet, at åbne op
på spidshjorte fra den 1. september til den 7. september og igen den 24. januar til 31. januar 2013.
Området er delt op i del områder, se hjemmeside, hvor vi i styregruppen har fået til opgave til næste
årsmøde, at komme med en plan for differentieret afskydning.
Der kan også nævnes, at der er skudt 5 spidshjorte i den første periode her i september.
Men vi vil igen opfordre til at alle indberetter hvad de skyder, på vores hjemmeside som er www.nordfynshjortelaug.dk det foregår anonymt, men det er vigtigt for at følge afskydningen, så vi undgår løse
rygter.

Mød op til næste årsmøde som holdes på
Flyvesandets efterskole, den 20 marts, 2013 kl. 1900.
M.v.h. Hans Kristian Nielsen

www.bogenselandogstrandjagtforening.dk
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Aktivitetskalender 2013
Reguleringsjagter
Igen i år er der mulighed for at tilmelde sig en reguleringsjagt på diger og kanalskråninger fra
Barfods Dam og ud mod Fogense. I år prøver vi at gå efter vejret, da rævejagt er meget vejrafhængigt. Derfor bedes du tilmelde dig allerede nu, så ringer vi et par dage før. Vi prøver at lave
3 jagter i løbet af vinteren. Tilmelding til Hans Kristian Nielsen på 29230811 eller mail jagt@
nielsen.dk

Rævejagt
Lørdag d. 12. januar fra Jersore forsamlingshus kl. 08.00Vi gentager tidligere års succes med
en fælles rævejagt for Bogense Land & Strandjagtsforening, Nordfyns Jagtforening og Veflinge/
Vigerslev Jagtforening. Den fælles rævejagt vil blive afholdt såvel i form af drivjagt som gravjagt.
Der vil igen i år være mulighed for at opleve mange forskellige terræner, men den endelige plan
vil blive fastlagt kort før jagten af de terrænansvarlige, afhængig af vejret. Mødestedet er Jersore
Forsamlingshus 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 den heldige / dygtige.
Pris pr. deltager for ”hele” arrangementet er på 100 kr. Tilmelding skal senest ske senest den
06.01.2013 til Hans Chr. Nielsen på 2923 0811, eller til Carsten Andersen på 6132 1549.

Hundetræning
Søndag d. 3. 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
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Efterårstilbud!

Kraftig og effektiv all-round sav, der er nem at starte og bruge.

HUSQVARNA 450e

HUSQVARNA 440e

Vejl. udsalgspris 4.295,- inkl. moms

Vejl. udsalgspris 3.395,- inkl. moms

TI LBUDSPRI S!

3.195,-

Copyright © 2012 Husqvarna AB (publ).
All rights reserved.

TI LBUDSPRI S!

2.695,2 695

husqvarna.dk

Jægeraften
Torsdag d. 7. marts kl. 18.30 afholdes den store Jægeraften (se annoncen side 3 i bladet)

Hjortebane
Lørdag d. 16. marts fra kl. 9 til 12. Igen i år er Hjortebanen i Oksbøl lejet til formålet.
Vi skyder om pokalen og sædvanligvis nogle hyggelige timer sammen.
Tilmelding til Kjeld Bruun på 2546 3440 eller Hans Kr. Nielsen på 2923 0811

Årsmøde i Nordfyns Hjortelaug
Onsdag d. 20. marts kl. 19 på Flyvesandets Efterskole afholdes det årlige Hjortelaugsmøde.

Riffelbanen i Nr. Esterbølle (Træning)
Tirsdag d 16. april kl. 17.30 starter der med træning første gang og der skydes hver tirsdag frem
til 24. september med undtagelse af juli måned hvor der holdes sommerferie.
Der bliver som noget nyt
også mulighed for at træne
torsdag den 25/4, 2/5 fra
kl. 17 30 samt den 9/5 fra
kl. 9.00 til 15.00.

Opdræt af Tysk Jagtterrier

Indskydning og
Mærkeskydning
Lørdag d 20/4, fra kl. 9.00
til 15 00. Der afholdes Indskydning og Mærkeskydning. Arrangementet afholdes i samarbejde med
de 2 andre foreninger
der samarbejder omkring
banen i Nr. Esterbølle
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Susanne og Carsten Andersen.
Træning i grav af alle gravgående racer. Træning foregår i Norsk prøvegrav.

Tlf. 6486 1549 mob.6132 1549

www.egenseskoven.dk

www.bogenselandogstrandjagtforening.dk

www.jkbygogmontage.dk
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Hundetræning - apporteringstræning
Mandag d. 22. 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 – Med Bjørneprøven
Lørdag d 4/5 fra kl. 9 00 til 15 00. Dagen afholdes på banen i Nr. Esterbølle. Det er foreningens egen indskydning, mærkeskydning og der kan på dagen aflægges den svenske bjørneprøve. Der er pokal til foreningens bedste skytte.

Bukkepral
Torsdag d. 16. maj kl. 9 afholdes det årlige bukkepral
på NFC. Den populære tradition fastholdes således
at der bliver blæst over de nedlagte bukke, inden der
serveres morgenmad i klubhuset.
Tilmelding til Hans Kr. på 2923 0811 eller Kaj på
3032 1998, senest 14. maj.
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Pokalskydning
Lørdag d. 25. maj afholdes fra 11-16 på NFC afholdes Pokalskydning i Bogense land og
strandjagtforening. Der vil blive skudt i følgende rækker: Skeet A, Skeet Mester, Jagt A, Jagt
B, Veteranrække og en Damerække.
De vilde duer vil blive skudt i samarbejde med Veflinge/Vigerslev jagtforening og Nordfyns
jagtforening, der vil også være åbne rækker i jagtskydning.

Minifeltskydning
Lørdag d 15/6 fra kl. 9 00 til 15 00. Igen i år afholdes minifeltskydning på banen i Nr. Esterbølle. Der skydes til store og små lerduer, ræv, buk og svin på afstande fra 200 meter til 35
meter. Der vil være forskellige sværhedsgrader mht. skydestillinger, afstande og skydetider.
Anlæg forefindes på banen.

Generalforsamling
Onsdag den 4. september 2013 kl. 19.00 afholder foreningen sin første årlige generalforsamling i klubhuset på NFC. Efter generalforsamlingen serveres der smørrebrød øl og en snaps.
Husk bukkeopsatser fra 2013, så vi kan kåre årets bedste buk, som Grindløse jagtforening har
haft tradition for. Der vil blive afholdt amerikansk lotteri med en kokkejagt som 1. præmie.
Derudover trækkes endnu en kokkejagt på indgangsbonen.

Korsholm skydearena
Fredag d 20/9 kl. 17 00. Som noget nyt har vi lejet skydearenaen v Korsholm. Der skydes
på hold på 4 mand og der skiftes hold hver 20 min så riflen ikke smelter helt. Der vil være
mulighed for at komme op på og skyde 100 skud pr. mand.
Det forventes at der bliver en eller anden form for samkørsel. Hvis man kommer der op i god
tid kan man jo nå og bruge lidt spareskillinger i butikken. Der er plads til max 12 personer
så det bliver først til mølle.Tilmelding er bindende og først gældende når der er betalt for
skydningen på foreningens konto. Prisen er 300 kr. + patroner

www.bogenselandogstrandjagtforening.dk
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Et stærkt team af
specialister
Med indsigt og
indlevelse...
I samarbejdet med os får du en kontaktperson, der forstår din virksomheds behov og potentialer. Gennem indsigt og indlevelse i din forretning identificerer vi udfordringerne og peger på optimale løsninger og
mulige veje til succes.
Kontakt vores kontor i Odense med dine tanker om den fortsatte
udvikling af din virksomhed. Vi bidrager gerne med vores kompetencer,
viden og erfaringer.
Du er også velkommen til at klikke ind på www.deloitte.dk

. .

.

.

Revision Skat Consulting Financial Advisory
Tværkajen 5
5000 Odense C Tlf. 63 14 66 00
www.deloitte.dk
Medlem af
Deloitte Touche Tohmatsu

Medlemmernes billeder fra året der gik
Kjeld Bruun

Aksel Christensen

Aksel Christensen

Annette J. Andersen

www.bogenselandogstrandjagtforening.dk
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Nordkoncept | 30 95 21 31
Tryk: FTS-TEKNIK 64 84 19 13

