Jagtposten 2021

Låne og leje ting i foreningen
Vores medlemmer kan låne kvit og frit ved
Kenneth Andersen - 31 18 83 01
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 Kenneth Andersen 		

3116 2904 		
4012 1597		
4042 7019 		
3118 8301 		

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

5054 9878 		
4092 9107 		
2960 9660		

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

6132 1549 		

carsten@egenseskoven.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer
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
Det meste af sæsonen 2019/20 var præget af mange aflysninger på grund af COVID-19 og vi kan
allerede nu konstatere at den nuværende sæson også vil have mange arr. som allerede er aflyst eller
vil blive det i en rum tid endnu.
Det er ikke nemt at drive en jagtforening, når man ikke kan samles og hygge med gode aktiviteter
osv.
Vi måtte desværre også have en ekstraordinær generalforsamling, da der ikke var kandidater nok til
at træde ind i bestyrelsen og det krævede en vedtægtsændring på en ekstraordinær generalforsamling.
Det lykkedes at få 8 personer valgt ind i bestyrelsen, mod normalt 9 og vi vil hermed opfordre jer til
at melde jer til inden næste generalforsamling, så vi igen kan komme på 9 medlemmer i bestyrelsen.
HUSK bestyrelsen er ikke stærkere end i gør den.
Jeg vil hermed gerne opfordre jer alle til, løbende at holde jer opdateret på foreningens hjemmeside
vedr. alle vores aktiviteter og om de er aflyst eller de køre.
Vi følger selvfølgelig altid, de retningslinjer og anvisninger der kommer fra Danmarks Jægerforbund
og myndighederne.
Allerede nu må vi konstatere, at flugtskydning på NFC nok først starter til marts 2021, vores fælles
rævejagt med Nordfyns jagtf. og Veflinge Vigerslev jagtf. den 8. februar og vores jagtmesse den 25.
februar også er aflyst pga. COVID-19.
Jeg håber at i alle er kommet godt over jul og nytår på trods af COVID-19 og glæder mig til at mødes med jer alle sener i 2021 til nogle af de gode aktiviteter, som vi stadigvæk håber på at kunne
afvikle.
Jeg må også konstatere, at i 2023 vil blykugler i riffel ammunition også være udfaset, som det ser
ud lige nu og vores gebyr til riffeltilladelser også vil stige her pr. den 1 februar 2021 til 1085,-kr pr
riffel på alle vores rifler.
Hvad ang. Udfasningen af bly i riffelkugler, så er jeg personligt ikke så nervøs for dette, da der i flere
år har været solgt mange gode alternativer til blykugler, som virker supergodt.
Stigningen på vores riffeltilladelser er jeg der imod noget forundret over og især med den service
PAC har haft med behandlingstiderne på riffeltilladelser og den udmelding som politiet er kommet
med, at det er for at fjerne ” Nice to have” våben.
Men vi slipper ikke for en gevaldig prisstigning; men jeg forventer da at vores forbund DJ, vil give
det kamp til stregen.
Husk at holde øje med vores hjemmeside løbende, der vil vi lægger sidste nyt vedr. aktiviteter løbende. www.bogenselandogstrandjagtforening.dk
Med venlig hilsen
Formand BLS
Steen Lentz Thomsen
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Formandens beretning 2019/20
Her i det forgangene år har vi alle mærket COVID-19 og de konsekvenser det har givet og
stadig giver og i vil høre fra de forskellige udvalgsformænd, at der har være mange aflysninger af arr. i 2020 og COVID-19 påvirker stadigvæk flere ting i vores hverdag.
Medlemstallet ligger pt. på 140, hvilket desværre er 3 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 for at få
flere medlemmer.
2020 ANTAL
ordinære				78
senior - Født 1948 eller tidl. 21
ekstraordinær			33
kursist (Jagttegnsaspirant) 2
æresmedlemmer			2
husstand				3
ungdom 16-25 år			
1
total					140
Efter generalforsamlingen konstituerede vi os med Steen Thomsen som formand, Kaj Rasmussen 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 for deres udvalg, hvor de gør rede for deres aktiviteter.
Jeg har dog en igen 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 som sidste år, igen indføjet beretning fra Samarbejdsudvalget og NFC 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 2020 været til nogle møder/formandsmøde
Egil Jensen er blevet valgt som HB medlem og Hans Kr. Nielsen er blevet valgt som kredsformand.
Hans var i mange år et trofast og godt medlem af vores bestyrelse, hvor han var kasserer.
Han har desuden også varetaget flere tillidsmands opgaver for både foreningen og Danmarks jægerforbund
Jeg må konstatere, at den nye kredsformand og HB Egil Jensen har arbejdet hårdt og godt
på at få ryddet op, så det tegner lyst for kredsens arbejde igen.
Det er også glædeligt, at Kertemind og Nyborg jægerråd har valgt igen at deltage i kredsarbejdet.
I år er der formandsvalg til Danmarks Jægerforbund og der er to kandidater, nemlig den
siddende formand Claus Lind Christensen og en Jesper Lindegaard, hvilket i kan læse meget
mere om i bladet Jæger
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Efter en lang proces og forhandlinger i Vildtforvaltningsrådet har rådet indstillet nye jagttider til miljøministeren. Disse er nu besluttet af ministeren, og de drejer sig først og fremmest om fredning af taffeland, fløjlsand, havlit og tyrkerdue. Danmarks Jægerforbund
forventer, at jagttiden på disse arter genindføres, så snart arternes status og bestandsudvikling igen tillader det.
Jagttiderne vurderes løbende for at sikre, at jagten er bæredygtig. I dette tilfælde er der
tale om en ekstraordinær evaluering af jagttiderne, der medfører ændringer af jagttidsbekendtgørelsen.
Der er gennemført et antal tilpasninger af jagttiderne. De nye jagttider trådte i kraft 1. juli
2020, og de væsentligste ændringer er:
Indskrænkninger:
•
Taffeland friholdes fra jagt
•
Fløjlsand friholdes fra jagt
•
Havlit friholdes fra jagt
•
Tyrkerdue friholdes fra jagt
•
Ringdue indskrænkes med 25 dage i begyndelsen af sæsonen
•
Blishøne indskrænkes én måned (september)
•
Vildkanin indskrænkes to måneder (september og oktober)
Parallelforskydning:
•
Hare parallelforskydes til mellem den 1. november og den 31. januar.
Med bekendtgørelsesændringen ændres også enkelte lokale jagttider på dåvildt. Endelig er
bekendtgørelsens kortbilag opdateret og konsekvensrettet. Indstillingen om de nye jagttider
er kommet fra et enigt Vildtforvaltningsråd.
Der kan på Jægerforbundets hjemmeside læses meget mere om dette.
Som de fleste af jer også sikkert har bemærket; vil regeringen sætte jagttegns afgiften op
med 150,- kr. hvilket vil indbringe staten ca. 26 millioner mere i kassen.
Formanden Claus Lind Christensen arbejder ihærdigt med at få dette fjernet og har stillet
nogle kritiske spørgsmål til miljøminister Lea Wermelin, også dette kan der læses meget
mere om på DJ`s hjemmeside.
Der er også i 2020 kommet nye regler for riffelprøverne, samt der er ændret på hvordan
man kan vælge våben/jagt art efter bestået jagttegnsprøve, man kan nu vælge om man
vil tage haglskydeprøven, riffelprøven eller gå direkte til bueprøverne. Før skulle man altid
bestå haglprøven først.
I samarbejdsudvalget har vi holdt nogle få møder og vi har afholdt den fælles rævejagt med
efterfølgende gule ærter og der var en rimelig tilslutning.
Vi nåede at afholde et jagttegnskursus og et pølse kursus, inden danmark lukkede ned for
Covid-19. Begge kurser var godt besøgt.
Der afholdes igen i år jagttegns, pølse kursus igen, samt arbejder vi på at få vores jagtmesse i 2021 sidst i februar, hvis Covid-19 ikke igen spænder ben for det. Datoerne 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 hårdt ramt af lukning pga. Covid-19; men har dog haft nogle
gode mdr. her sidst på sommeren.
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I 2020 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.
Vi er pt. Ved at søge tilskud/midler til div. Tiltag på banen, så som overdækket standpladser
og en lille renovering af klubhuset indvendigt.
præmier, i stedet for er der
I år var der en rigtig god tilslutning til kyllingeskydningen, med varekurve som til dels er
sponserede og betalt af banen.
Jeg vil gerne opfordre jer til at deltage i den ordinære rep. møde den 6. okt. 2020 kl. 19.00,
i klubhuset på NFC. Husk at sidste tilmeldingsfrist er 5. oktober 2020
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 Helge
Horskjær og Kaj Rasmussen som 1987 kom i bestyrelsen i Bogense og Omegns jagtf. og der
for 33 års bestyrelsesarbejde har valgt at stoppe.
Kaj 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 i foreningen.
Jeg vil gerne bede forsamlingen om, at rejse jer og give Kaj Rasmussen og Helge Horskjær
en stor hånd for deres store indsats og ønske dem knæk og bræk med fremtiden. Vi håber
jo, at vi stadig vil ser jer ved vores aktiviteter fremover.
Beretning på vegne af
Bogense Land og Strandjagtforenings
Formand
Steen Lentz Thomsen.
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Beretninger fra udvalgene
Hjortelauget
Jagten på Dåvildt på Nordfyn 2019-2020.
Vi havde indtryk, at de fleste nedlagte dyr blev indberettet, det var meget flot. Der blev indberettet
130 dyr. På Æbelø og Langø blev der nedlagt 363.
I alt på Nordfyn 493
Dyr.
Der er jo nedlagt dyr som ikke er indberettet, hvor mange ved vi ikke.
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.
Det ser ud til at Dåvildtet er blevet gode til at passere vejene og undgå at blive kørt ned.
Det ser ikke ud til der har været ret mange påkørsler, selvom bestanden er stigende.
Det ser ud til Dåer og kalve flytter sig fra kerneområderne, efter der er blevet mere jagt på dem.
Det var også meningen at dåvildtet, skulle blive jævnt fordelt på hele Nordfyn
Efter vildtudbyttestatistik vurderes det, at der mangler indberetning på 1000 til 1100 dyr på Fyn i
2018/2019
Man mener bestanden er på 3000 dyr på Fyn.
På Nordfyn mener man der næsten skal være tæt på 3000 dyr. Det mener vi i styregruppen , at det
tal er meget forkert. 1500 ca. med dyrene på Æbelø og øer.
På Hjortelauget vegne Carsten Andersen Riffeludvalget
Riffeludvalget
Vi startede sæsonen med at afholde Vinterskydning og den var godt besøgt og forløb fint, dog måtte
vi konstatere at der skal justeres lidt på reglerne for skydestilling og udstyr til næste gang.
Vi blev på riffelbanen i 2020 også ramt af nedlukning pga. af Covid-19 og fik med div. tiltag lov til og
åben banen for indskydning lige inden bukkejagten.
Ove Pedersen formand for skytteforeningen fik af kommunen lov til at få næsten en hel uge lige op
til bukkejagten, hvor vi har holdt åben for indskydning; men der var meget ringe tilslutning til disse dage, for der kom næsten ingen. Jeg må gå ud fra at mange havde selv skudt deres rifler ind på
deres jagtområder.
Vi har lidt sløj tilslutning til alle de tirsdage som banen har holdt åben, i forhold til sidste år og noget
af dette kan måske tilskrives de dårlige kamera der er på banen, så der for har Ove Pedersen og jeg
her i august taget tiltage til at få nye kameraer op på banen.
Jeg har personligt selv købt et system, som vi i skrivende stund afprøver på banen og dem der har
været ude og prøve det, har meldt positivt tilbage. De 2 andre foreninger har også givet tilsagn om,
at dette godt kunne brugers og vi afprøver det resten af sæsonen og vil så i vinter tage beslutning
om, om der skal indkøbes 2-3 systemer mere eller vi skal finde noget andet.
En ting er helt sikkert og det er, at når vi åbner igen til næste år, så skal der være sat noget nyt op.
Vi søger selvfølge lig midler ved DJ/ Kredsen til indkøb af dette.
Hvis det system som vi afprøver, skal købes vil det ligge i omegnen af ca. 6000 kr. pr. bane, hvilket
er noget af det billigste vi kunne finde pt.
Vi har desuden også startet et riffelprøve kursus op, for dem der skal aflægge riffelprøve efter de nye
regler, hvor aspiranten skal to gange ud og træne 2x 25 skud i forskellige skydestillinger, inden de
kan komme til riffelprøve.
Vi vil selvfølgelig også i den kommende vinter forsøge at få vinterskydningen op og køre igen, så følg
med på vores hjemmeside, facebook og sms.
Det var alt fra riffeludvalget
PUV.
Steen Lentz Thomsen
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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 2021
Jægerråd og Kreds
Jægerråd Nordfyn havde årsmøde den 16 januar på Strandager,
Fyns HB medlem/kredsformand kom og fortalte om arbejdet i DJ.
Hjortelaugsformanden var også inviteret og han fortalte om laugets arbejde.
Kandidaten til formandsposten præsenterede sig selv.
Mødet var jævnt besøgt, men der var plads til flere.
Kredsen havde årsmøde den 5 marts på landbrugsskolen( lokalet kunne have været bedre både lyd
og pladsmæssigt) Hans Kristian Nielsen blev valgt som ny kredsformand, og Ejgil Jensen som HB
medlem.Kandidaterne til formandsposten i DJ fik lov til præsenterer sig selv.
Strukturudvalgets forslag blev også debatteret, og det resulterede i et forslag til repræsentantskabsmødet.
Derefter stod der Corona på hele sendefladen. Alt blev aflyst OCC messe, dyrskuet som kredsen
skulle have deltaget i efter års fravær ,samt de frivillige jagtprøver.
Mødeaktiviteten er først kommet i gang igen i juni måned.
Fjordens dag som jægerrådet plejer at deltage i er også aflyst.
Så alt i alt et mærkeligt år hvor alt har været på standby.
Der blev afholdt dialog møde med de 2 formandskandidater på landbrugsskolen den 19 august,
der var desværre kun 20 fremmødte( der kunne være 50) ærgeligt at der ikke var større interesse
blandt medlemmerne.
Der er jægerråds årsmøde den 14 januar 2021 kl.19.00 i Otterup jagtforenings klubhus.
Der er Kredsårsmøde den 4 marts 2021 om lokation nærmere information.

Flugtskydning
Startes tidligst 6-3-2021, muligvis senere. (se hjemmesiden)

Helge Horskjær fortalte om foreningens pokalskydning,
Der var ikke så mange deltagere, men der blev leveret rigtig god skydning af de fremmødte. Der var
rigtig flotte sponsorgaver til vinderne.
En rigtig stor tak til Benny Kuhlman, Jeppe Kuhlman og Morten Olsen som var gave sponsorer.

Årsmøde Jægerråd
Aflyst!
Ræveregulering
Aflyst!
Ny og Ungjæger
Jagtegnundervisningen var i år godt fyldt op med aspiranter. Undervisningen forløb planmæssigt som sidste sæson med Svend Erik som underviser.
Vi har i foreningen nu 2 kursist medlemmer fra jagttegnkurset.
Prøverne for aspiranterne blev dog forstyrret af Covid 19. Alle prøver blev aflyst og rykket
hen i august/september. Skydebanen NFC havde lukket under Covid 19, og derfor kunne
aspiranterne heller ikke træne.
Der var planlagt prøveskydning i august hos Helge Horskær, men dette blev også aflyst
grundet Covid 19 pandemien.
Vi håber at kunne få lige så mange aspiranter for den nye sæson.
Har møde med de andre repræsentanter fra Veflinge og Nordfyns senere i år, hvor vi vil drøfte eventuelle nye arrangementer for ny-/ungjægere.
Mvh Lise Haugaard Lentz Thomsen
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Arrangementskalender 2021
Riffelbanen i Nr. Esterbølle
Træning start 20-4 2021 kl. 17.30 til sol ned. Efterfølgende tirsdage fra 25-5 skydes fra
18.00 til 21.00. sommerferie i juli. Deer kan skydes både på 100 og 200 m bane. Instruktør
på banen hver tirsdag. (se evt. hjemmesiden)
Combi og Minifeltskydning
Combi og minifeltskydning bliver 24-4-2021 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
1.Maj 2021 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 1 maj kl. 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 Kaj 40 11 31 18.
senest 14. maj.
Pokalskydning
Onsdag den 7. 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 Sivert Thomsen 29 60 96
60
Generalforsamling
Torsdag den 2. september 2021 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 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.
: Vi opfordrer medlemmer i foreningen til at medbringe krageben til generalforsamlingen
i september 2021, 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
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??
Hvis ikke, eller du bare vil gøre den bedre, så er det nu at du skal gå til
jagthundetræning arrangeret af Nordfyns Jagtforening, Veflinge-Vigerslev Jagtforening og Bogense Land- og Strandjagtforening.
Vi begynder med lydigheds dressur 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 fjer vildt). Der vil også være apportering fra vand.

Hundetræning

Start: Vi begynder træningen lørdag den 6/3-2021 kl.10.00. De efterfølgende træningsdage
vil blive aftalt ved første træning. Der bliver hold på 8 hunde. Hundene inddeles i forskellige
hold alt efter hvor langt den enkelte hund er nået.
Pris:. 8 gange træning for 400 kr.
Sted: Vi mødes på Krogen 19 i Grindløse, første trænings gang kl. 10.00
Tilmelding: Spørgsmål og tilmelding til: Peter Horskjær Rasmussen tlf. 2523 2146
NB: Pga. Covid-19 kan der komme aflysninger eller ændringer til hundetræningen. Hold
derfor øje med klubbens hjemmeside bogenselandogstrandjagtforening.dk , hvor evt. ændringer vil blive annonceret.
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09-17
09-17
09-17
09-17
17-solned
17-solned
17-solned
17-solned
17-21
17-21
17-21
17-21

Marts:
Lørdag 06. træning (evt. nyårsskydning 2021)
Lørdag 13. træning
Lørdag 20. træning
Lørdag 27. træning

April:
Onsdag 07. træning/holdskydning
Onsdag 14. træning/holdskydning
Onsdag 21. træning/holdskydning
Onsdag 28. træning/holdskydning

Maj:
Onsdag 05. træning/holdskydning.
Onsdag 12. træning/holdskydning.
Onsdag 19. træning/holdskydning.
Onsdag 26. træning/holdskydning.

Se nærmere oplysning på www.nfc-skyde.dk,
samt jagtforeningernes hjemmesider

Alle datoer er afhængig af COVID 19 regler.

12-16
12-16
12-16
12-16

Februar:
Lørdag 06. træning (Aflyst pga. COVID-19)
Lørdag 13. træning (Aflyst pga. COVID-19)
Lørdag 20. træning (Aflyst pga. COVID-19)
Lørdag 27. træning (Aflyst pga. COVID-19)

Januar:
Lørdag 02. Nytårsskydning (Aflyst pga. COVID-19)12-16

Program for N.F.C. 2021

12-16

17 - 21
11 - 17
17 - solned
09 - 17
17 - solned
17 – solned
09 – 17

Tirsdag den 05.10 2021. generalforsamling kl. 19.00
NFC. Tilmelding senest den 04.10.2021

Januar 2022:
Lørdag 08. Nytårsskydning

August:
Onsdag 04. træning
Lørdag 07. træning/Arrangement
Onsdag 11. træning
Lørdag 14. NFC 25 skeet/24 jagt.
Onsdag 18. træning
Onsdag 25.træning/afslutning m. smøreb
Lørdag 28. Jagtmesse Arrangement
Ingen træning denne dag
Mandag 30. Oprydning (17.30 til 20.30)

Onsdag 14. træning
Onsdag 21. træning
Onsdag 28. træning/Arrangement

17-21
17-21
17-21

17-21

Juli:
Onsdag 07. Bogense Land og
Strandjagt præmieskydning

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

Juni:
Onsdag 02. træning/holdskydning
Onsdag 09. træning/holdskydning
Lørdag 12. træning/Gris på grill
Onsdag 16. træning/holdskydning
Onsdag 23. træning/holdskydning
Onsdag 30. træning/holdskydning

Arrangementskalender 2021

GOD JAGT

40 44 21 19

info@malerbjarne.dk

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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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
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Tlf. 5191 1228

Klubaften
Klubaften annonceres på hjemmesiden

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

