Jagtposten 2020

Låne og leje ting i foreningen
Vores medlemmer kan låne kvit og frit ved
Kaj Rasmussen - 40 11 31 18
Låne ting i foreningen
1 mårfælde,
3 krage skade fælder,
1 lerduekaster,
1 riffelindskydningsbænk.

Bestyrelsens sammensætning er for 2020 som følger
						Telefon 		

E-mail

Formand Steen Lentz Thomsen 		
Næstformand Kaj Rasmussen		
Sekretær Ove Pedersen 			
Kasserer Kenneth Andersen 		

3116
4011
4042
3118

2904 		
3118		
7019 		
8301 		

slt@privat.dk
kajerikrasmussen@msn.com
o-pe@live.dk
kajagt1308@gmail.com

5054
4092
2961
4012

9878 		
9107 		
4158		
1597		

lisethomsen95@gmail.com
poullynge@12mail.dk
gyden@mail.dk
hktorslund@gmail.com

6132 1549 		

carsten@egenseskoven.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Lise Thomsen 				
Poul Skov 					
Helge Horskjær				
Kenneth Thorslund				
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

2

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

Formandens beretning 2018/19
Medlemstallet ligger pt. på 143, hvilket desværre er 7 mindre end sidste år.
Der har desværre været en nogen der ikke har betalt/meldt sig ud og derfor er slettet, nogen pga.
flytninger og dødsfald.
Bestyrelsen modtager meget gerne forslag til, hvad vi evt. kan ændre eller gøre or at få flere medlemmer.
											
MEDLEMSKATEGORI:						ANTAL:
Ordinære 								
79 		
Senior - Født 1948 eller tidl. 					
24
Ekstraordinær							
32		
Æresmedlemmer
						
3
Husstand
							
3
Ungdom 16-25
						
2
Total									143		
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. Udvalg vil i se efter min beretning, når udvalgsformændene
aflægger beretning for deres udvalg, hvor de gør rede for deres aktiviteter.
Jeg har dog en igen 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, samt repræsentant i Kredsbestyrelsen, for Nordfyns Jægerråd.
Ove Pedersen vil nok selv komme nærmere ind på dette senere.
Vi har i 2019 været til nogle møder/formandsmøde vedr. vores HB medlems afgang fra HB og der gik
bølgerne lidt højt.
Egil Jensen er pt. Konstitueret som HB medlem og der arbejdes på at finde en ny kredsformand eller
HB medlem.
Grunden til at Georg Jensen trådte tilbage fra HB, var fordi der kørte en sag om uterlig opførsel over
for et kursist medlem.
Jeg må konstatere, at der er et gevaldigt rod i kredsbestyrelsen efter at Georg Jensen har været
med i kredsen; men jeg ved også at den nye kredsbestyrelse og Egil Jensen arbejder hårdt og godt
på at få ryddet op, så det tegner lyst for kredsens arbejde igen.
Det er også glædeligt, at Kerteminde og Nyborg jægerråd har valgt igen at deltage i kredsarbejdet.
Jeg kan oplyse forsamlingen om, at den 25 september 2019 bliver afholdt et møde om en evt. ny
struktur i Danmarks Jæger forbund, som jeg selvfølgelig vil deltage i, så jeg vil opfordre jer alle til at
følge med i Jæger og på nettet om dette.
Bestyrelsen har netop lige indgivet et hørringssvar på en midlertidig op hævning af fredningen af
Æbeløholm pga. af alt for meget dåvildt.
Vi mener, at Aage V Jensen fonden har forvaltet dåvildet helt forkert og ikke gjort nok for at skyde
dåvildtet ned til en rimelig bestand og det der for er løbet af sporet.
Vi mener ikke at det er den rette løsning at ophæve fredningen i en periode; men at fonden skal
anskaffe sig en professionel skytte til at tage sig af dette.
Jeg er dog ikke i tvivl om, at fonden nok får love til at hæve fredningen; men så mener vi også, at
den 100m jagtfri zone skal ophæves.
I samarbejdsudvalget har vi holdt en del møder og vi har afholdt den fælles rævejagt med efterfølgende gule ærter og der var en rimelig tilslutning.
I 2019 var vi igen med i jagtmessen i Særslev og det var rigtig godt besøgt, det vurderes at der var
ca. 300 besøgende.
Jeg må erkende at Søren Rye, nok ikke var det bedste trækplaster; men vi havde en rigtig flot messe endnu engang.
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Der skal lyde en stor ros til alle hjælperne for deres kæmpe indsats, uden jeres hjælp ville det aldrig
gå.
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 igen. Datoerne kunne ses på vores hjemmeside og i Jæger.
Aktivitetsudvalget har ikke lavet nogen arr. i det forløbne år, da vores udvalg selv arr. div. Arr. i løbet
af året og samarbejdsudvalgets aktiviteter udgør en del af aktiviteterne i foreningen.
Vi har sms advisering af vores arr. og der er pt ca. 73 medlemmer tilmeldt denne service, hvilket
ikke er så mange som det kunne ønskes.
Vi fortsætter selvfølgelig med sms servicen.
Jeg gået af som formand for NFC i bestyrelsen 2019 og er nu alm. Bestyrelsesmedlem, ny formand
for NFC er Kenneth Christiansen, Veflinge/Vigerslev jagtf og næstformand er Kasper Hansen, Nordfyns jagtforening. Allan Hansen er ikke længere med i bestyrelsen og ny kasserer er Keld Andersen
Nordfyns jagtforening, han er dog ikke medlem af bestyrelsen; men sidder uden for som kasserer.
I 2019 har køkkenet været passet af Simon og Joakim, hvilket de har gjort rigtig godt, og det forlyder, at de passer kantinen næste år også.
Kaj Rasmussen har gjort et kæmpe flot arbejde med at få holdt arealet og græsset i en rigtig fin
stand og vi håber på at han fortsætter med dette.
En rigtig stor tak til de 3 for deres flotte indsat.
I 2019 er jorden som NFC ligger på solgt til kommunen og vi har så lejet jorden i 30 år frem og lejen er betalt for ud, i alt 30 kr.
Det er planen, at fejre lejeaftalen på næste Nytårsskydning.
Vi er pt. Ved at søge tilskud/midler til div. Tiltag på banen, så som overdækket standpladser og en
lille renovering af klubhuset indvendigt.
Vi har også lavet konceptet om på Kyllingeskydningen om, og denne skydning hedder nu fremover
Nytårsskydningen og der er ikke længere kyllinger som præmier, i stedet for er der varekurve som
til dels er sponserede og betalt af banen.
I år var der en rigtig god tilslutning til skydningen og bestyrelsen har fået mange opfordringer på, at
fortsætte med dette.
Der har i 2019 ikke været haglskydeprøve på NFC; men måske vi igen i fremtiden kan få haglskydeprøven til banen igen.
Jeg vil gerne opfordre jer til at deltage i den ordinære rep. møde den 8. okt. 2019 kl. 19.00, i klubhuset på NFC. Husk at sidste tilmeldingsfrist er 6. oktober 2019
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 samarbejder vi har haft, samt til Hans Kristian Nielsen
som 1988 kom i bestyrelsen i Bogense og Omegns jagtf. og der for 31 års bestyrelsesarbejde har
valgt at stoppe.
Hans du skal vide, at det bliver et stort savn for os; men du har gjort det rigtigt godt i alle de år. Jeg
er rigtig glad for at du stadigvæk har tilbudt at give en hånd med på riffelbanen og i det grønne råd.
Jeg vil gerne bede forsamlingen om, at rejse jer og give Hans Kr. en stor hånd for hans mange årige
indsats.
Beretning på vegne af
Bogense Land og Strandjagtforenings
Formand
Steen Lentz Thomsen.
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GOD JAGT

40 44 21 19
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info@malerbjarne.dk

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 2019 på NFC, om hvem der vandt.
Jagt A: 		
Kenneth Thorslund 20-24
Veteran Jagt:
Sivert Thomsen 23-24
Skeet Mester:
Helge Horskjær 20
Skeet A:		
Niklas Enghof 11
Vilde Due:		
Helge Horskjær 9
Alle 1. og 2. præmier blev sponsoreret af Kuhlmanns fritid og cykler.
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Beretninger fra udvalgene
Hjortelauget
Jagten på Dåvildt på Nordfyn 2018-2019.
Vi havde indtryk af , at de fleste nedlagte dyr blev indberettet , det var meget flot.
Der blev indberettet 138 dyr , man kan altid gå ind på hjortelaugets hjemmeside og se hvor de er
nedlagt og fordelingen .
Det ser ud til de forskellige tiltag ,der har været for at undgå påkørsler af dåvildtet, har virket.
Vi har ikke hørt om ret mange, og da der er blevet mange flere dyr , er det jo glædeligt , at de mange påkørsler ,der var for nogen år siden ,er nedbragt.
På Hjortelauget vegne Carsten Andersen
Riffeludvalget
Vinterskydning 7 hold var tilmeldet af 3-4 personer, vi har plads til flere hold så kom til denne gode
aktivitet.
Combi skydningen Hagl og Riffel på forskellige afstande, der er for få der deltager men vi prøver igen
her i 2020.
Mærkeskydningen. God aktivitet om formidagen, men også her er der plads til flere.
Riffelbanen 100/200 meter indskydning der er der også nedgang vi kan skyde mange flere igennem,
i år har vi prøvet med en lørdags skydning hvor der heller ikke kom mange.Klubhus på 15 meter banen har vi sat nyt loft ogkøkken ind, så aftale om at bruge det de næste 10 år derefter fornyelse af
kontrakt.
Hans Kristian Nielsen
Jægerrådet
Der har gennem året været brugt meget tid på de problemer som der har været i Kreds 5.
Været til repræstantskabsmøde i DJ et godt og roligt møde.
Den 26 september er der Struktur møde i DJ om det foreslag der ligger, kan ses på hjemmeside.
Fjordensdag her den 08092019 Mårhunde
Jeg er Regulerings Koordinator i kreds 5 og Mårhunde Jæger på hele Fyn.
Der har været fjervildtskursus. I foråret Mårhunde Kursus. 18092019 Regulerings Kursus. 27092019
Mvh Hans Kristian Nielsen
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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 2020
Flugtskydning
Første skydning NFC den lørdag den 4 – 1 2020, vi starter med de det er den traditionelle nytårsskydning fra kl. 10.00 til kl. 16.00. Den ordinære træning starter lørdag den
8. februar og herefter hver lørdag i februar og marts måned fra kl. 12.00 til kl. 16.00. herefter skydes fra april 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 26. 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 16. januar 2020 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 2020 vil vi arrangere en regulerings jagt på ræv, for medlemmer af Nordfyns Jagtforening,
Veflinge Vigerslev Jagtforening og Bogense Land & Strandjagtforening. Den fælleds regu- lerings jagt vil blive afholdt den 8-2 2020. 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 2020 til Carsten
61 32 15 49.
Ny og Ungjæger
Gratis deltagelse for ny og ungjægere i den fælles ræveregulering den 8. februar. 2020 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
Pølsekursus for begyndere
Den 22/02-2020 kl. 09.30 til 16.00
Afholder Veflinge - Vigerslev jagtforening, Bogense Land og Strandjagtforening og Nordfyns
jagtforening et pølsekursus i samarbejde med Brian fra de fynske pølsemagere som underviser.
Der vil blive undervist med Dådyrkød.
Hver deltager vil få 4 kg pølser med hjem.
Der vil være forplejning i form af morgenmad og middagsmad, drikkelse kan købes.
Mere info vil komme ved tilmelding og betaling.
Prisen for kurset er 695kr. for medlemmer af en af de 3 jagtforeninger.
Pris for ikke medlem 895kr.Der er plads til 16 deltagere og det er først til mølle
princip.
Tilmelding sker ved tilmelding hos Kim Buse 28963740.
Der er bindende tilmelding og ingen returnering. Konto nummer oplyses ved kontakt med
Kim Buse. Seneste tilmelding den 16/02-2020.
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Arrangementskalender 2020
Riffelbanen i Nr. Esterbølle
Træningen på riffelbanen starter tirsdag den 21-4 2020 kl. 17.30 til sol ned, og fortsætter
de efterfølgende tirsdage. Fra 26-5 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. Se skydetider i kalenderen på hjemmesiden. Evt. Spørgsmål til Steen Thomsen
31162904
Combi og Minifeltskydning
Combi og minifeltskydning bliver 25-4-20 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
Mærkeskydning
9.Maj 20 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.
spørgs- mål rettes til Evt. Spørgsmål til Steen Thomsen 31162904
Bukkepral
lørdag 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 Steen
Thomsen 31162904 eller Kaj 40 11 31 18. senest 14. maj.
Pokalskydning
Onsdag den 1. 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. Alle 1. præmier sponsoreres af Kuhlmanns fritid og cykler.
Generalforsamling
Torsdag den 3. september 2020 kl. 19.00 afholdes den årlige generalforsamling i klubhuset
på NFC. Efter generalforsamlingen serveres der smørrebrød, øl og snaps. Husk bukkeopsatser fra 2019 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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HAR DU EN GOD OG LYDIG JAGTHUND??

Hundetræning
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 7-3 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.
Vi vil også afholde en gang marktræning for stående hunde, søndag 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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10-16
12-16
12-16
12-16
12-16
12-16
12-16
09-16
09-16
17-solned
17-solned
17-solned
17-solned
17-solned
17-21
17-21
17-21
17-21

Januar:
Lørdag 04. Nytårsskydning

Februar:
Lørdag 08. træning
Lørdag 15. træning
Lørdag 22. træning
Lørdag 29. træning

Marts:
Lørdag 07. træning
Lørdag 14. træning
Lørdag 21. træning
Lørdag 28. træning

April:
Onsdag 01. træning/holdskydning
Onsdag 08. træning/holdskydning
Onsdag 15. træning/holdskydning
Onsdag 22. træning/holdskydning
Onsdag 29. træning/holdskydning

Maj:
Onsdag 06. træning/holdskydning.
Onsdag 13. træning/holdskydning.
Onsdag 20. træning/holdskydning.
Onsdag 27. træning/holdskydning.

Program for N.F.C. 2020

10-16

09 - 17
17 - 21
09 - 17
17 - solned
09 - 17
17 - solned
09 - 17
17 - solned

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

17-21

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

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

Januar 2021:
Lørdag 02. Nytårsskydning

Torsdag 27. oprydning (17.30 til 20.30)

August:
Lørdag 01. træning
Onsdag 05. træning
Lørdag 08. træning
Onsdag 12. træning
Lørdag 15. træning
Onsdag 19. træning
Lørdag 22. træning/
Onsdag 26.træning/afslutning m. smøreb

Onsdag 08. træning
Onsdag 15. træning
Onsdag 22. NFC 25 skeet/24 jagt.
Onsdag 29. Træning

Strandjagt præmieskydning

Juni:
Onsdag 03. træning/holdskydning
Onsdag 10. træning/holdskydning
Onsdag 17. træning/holdskydning
Onsdag 24. træning/holdskydning
Juli:
Onsdag 01. Bogense Land og

Program for N.F.C. 2020

Arrangementskalender 2020

Jægerråd Nordfyn

Besøg din lokale jagtbutik
Leverandør til fynske jægere og andet godtfolk
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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
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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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Klubaften
19. marts 2020. kl. 19.00 Afholder vi en klubaften, hos Kuhlmanns fritid og cykler, der vil blive
vist forårs nyheder fra Deerhunter og fra Gatway1, samt nogle gode tilbud. Der vil blive serveret øl
og ostemad.
Tilmelding til Kaj Rasmussen 40 11 31 18 senest den 17. marts

Afprøvning af haglpatroner
Find de haglpatroner der passer til dit gevær. Søndag den 9-8 2020 bliver der afholdt prøveskydning på Krogen 19 5400 Bogense. Arrangementet er åbent for alle, der skulle have brug for, at teste
forskellige typer haglpatroner i deres haglgevær. Nye samt erfarne jægere, samt aspiranter vil få
mulighed for at kunne finde de rigtige haglpatroner til deres gevær. Der vil være de relevante redskaber samt instruktion til prøveskud. Arrangementet foregår fra kl. 10.00 til 14.00. Tilmelding til
Lise Thomsen 50 54 98 78 eller Helge Horskjær 29 61 41 58.

Dåkalv til afskydning på Gyldensteenstrand ved Åge V. Jensenfonden
I år var der igen en dåkalv til afskydning på Gyldensteen strand af en nyjæger. Som de andre år var
der lodtrækning om afskydning af kalven. Den heldige jæger blev Lise Thomsen.
Jeg var så heldig at afskydningen af kalven i år tilfaldt mig. Som nylig riffeljæger fra 2017 var det
en rigtig god mulighed, som jeg ellers ikke sådan lige ville få. Jeg var afsted på Langø sammen med
Carsten, hvor vi forsøgte os. Vi fik set en gammel hjort som holdt øje med os. Selvom jeg ikke fik
løsnet et skud, var det en oplevelse som jeg er taknemlig for, og vil tage med videre i min færten
som jæger.
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Benny Kuhlmann

BEKLÆDNING TIL
JAGT OG FRITID
SE MERE PÅ

WWW.FRITIDOGCYKLER.DK
Adelgade 112 | 5400 Bogense | 6481 3781

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

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

