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Låne og leje ting i foreningen
Vores medlemmer kan låne kvit og frit ved 
Hans Kristian Nielsen, tlf. 29 23 08 11

Låne ting i foreningen
1 mårfælde, 
 
3 krage skade fælder, 

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 2017 som følger

      Telefon   E-mail

Formand Steen Lentz Thomsen   3116 2904   slt@privat.dk 
Næstformand Carsten Andersen  6132 1549   carsten@egenseskoven.dk
Sekretær Ove Pedersen    4042 7019   o-pe@live.dk
Kasserer Hans Kr. Nielsen   2923 0811   jagt@nielsen.mail.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Morten Bruun     4014 3465   morten.bruun@hotmail.dk
Poul Skov      4092 9107   poullynge@12mail.dk
Helge Horskjær    2961 4158  gyden@mail.dk 
Kaj Rasmussen    4011 3118  kajerikrasmussen@msn.com 
Kjeld Bruun     2546 3440  kjeldbruun@hotmail.com 
Webmaster
Carsten Andersen     6132 1549   carsten@egenseskoven.dk 

 
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



Dit Lokale havemaskine- og cykelcenter

Reparation af alle          cyklermærker

Profdog  
hundefoder 

fra 319,-

Vi føre også hunde snore , halsbånd, 
madskåle , fløjter og dummy

plæneklipper, buskrydder og motorsave 

Stort udvalg i cykler  

Adelgade 112 | 5400 Bogense | 6481 3781| Man-fredag 10-17.30 - Lørdag lukket 
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Formandens beretning 2015/16
BOGENSE LAND OG STRANDJAGTFORENING

Medlemstallet ligger pt. på 151, 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 for at få flere med-
lemmer 
Efter generalforsamlingen konstituerede vi os med Steen Thomsen som formand, Carsten Andersen 
som næstformand, Hans Kr. Nielsen som kasserer og Ove Pedersen som referent. 
Hvem der blev udvalgsformænd for div. Udvalg vil i se her efter min beretning når de aflægger be-
retning for deres udvalg. 
Jeg har dog indføjet beretning fra NFC & Samarbejdsudvalget i formandens beretning. 
Jeg er desuden valgt som formand for NFC i bestyrelsen på NFC. 
I løbet af det forgangene år har foreningen deltaget i følgende arr.: 
Foreningen har deltaget i kredsmødet i Ejby, hvilket var lidt af en blandet fornøjelse, da der som jeg 
ser det, ikke er det store sammenhold og samarbejde i kredsbestyrelsen. 
Der har været en del uro i kredsen og som det sidste har vores HB medlem Kaj Refslund valgt at 
trække sig fra HB og Kredsformanden Georg er indtrådt i HB indtil der er valgt et nyt HB medlem på 
næste kredsmøde. 
Dette har i kunne læse om i Fyns Stiftstidende for ikke så længe siden. 
Hvorfor Kaj Refslund har trukket sig, kan jeg desværre ikke fortælle så meget om lige nu; men vi 
forventer og få mere at vide på næste kredsmøde. 
Foreningen havde en stand til Løgfestivalen i okt. 2015, hvor der blev lavet smagsprøver og vi pro-
moverede vores forening og vi deltager igen i 2016. 
Samling af data til jagtposten 2016. 
Jule basaren på H.C. Andersen blev fravalgt i år, da der ikke var bemanding nok. 
I samarbejdsudvalget har vi holdt en del møder og vi har afholdt den fælles rævejagt med efterføl-
gende gule ærter. 
Der blev nedlagt 2 ræve af henholdsvis Hans Erik VVJ og Jesper Clausen NJF. 
Jægeraftenen var desværre ikke så godt besøgt som forventet, trods et stort arbejde med ann. fra 
alle foreninger. 
Der var ca. 75 besøgende til jægeraftenen. 
Der skal lyde en stor ros til alle hjælperne for deres kæmpe indsats. 
De tre jagtforeninger har desuden og arr. fælles hygiejne kursus her til og fælles jagttegns kursus, 
og begge kurser var godt besøgt. 
Der afholdes igen i år både fælles hygiejne kursus og jagttegns kursus igen. Datoerne kan ses på 
vores hjemmeside og i Jæger. 
Der har været afholdt flere møder i samarbejdsudvalget i løbet af året, og lige pt. Er planlægningen 
af jagtmessen i 2017 i fuld gang, hvor der i år vil kommebåde Nicolai og Jørgen fra NAK & ÆD som 
et indslag på messen. Vi forventer at de kan trække endnu flere besøgende til vores jagtmesse. 
Aktivitetsudvalget har ikke lavet nogen arr. i det forløbne år, da vores udvalg har haft gang i div. Arr. 
som de selv vil berette om herefter. 
Vi har indført sms advisering af vores arr. og der er pt ca. 84 medlemmer tilmeldt denne service, 
hvilket ikke er så mange som det kunne ønskes. 
Vi fortsætter dog med sms servicen. 
Jeg havde den store fornøjelse at få lov til at repræsentere vores forening i indvielsen af NFJ nye 
klubhus i Hemmerslev og vi gave et gavekort på 500 kr. i den anledning. 
Der har i 2016 blevet sat alarmanlæg op på NFC og de 2 nye skeet maskiner med kortanlæg køre 
fantastisk. Renoveringen af skeet tårnene er i fuld gang og forventes færdig inden årets udgang. 



I 2016 har køkkenet været passet af Matilde, hvilket hun har gjort rigtig godt; men pga. af tid og 
den lille betaling, har hun valgt at stoppe igen og vi skal der for igen ud og finde en ny kantinepas-
ser. 
Allan Hansen og jeg har forhandlet med Franz Bernstorff om køb af jorden, det er dog ikke på plads 
endnu. 
Den 20. august 2016 havde banen den store fornøjelse og afholde en haglskydeprøve og der var 
60 tilmeldte deltagere. Der var en beståelsesprocent på 72 %, hvilket en af de højeste på Fyn, en 
kæmpe tak til alle jer der var hjælpe instruktører før prøven. Det er helt sikkert jeres store indsats 
der har gjort udslaget, da mange af kursisterne kom flere gange og trænede. 
Jeg vil gerne opfordre jer til at deltage i den ordinære generalforsamling den 13. okt. på NFC. 
 
Der er i år ikke købt kokkejagt; men 2 plades på Rugårdjagten til vores lodtrækninger og ameri-
kansk lotteri her på generalforsamlingen. 
Jeg skal kraftigt opfordre jer til at holde øje med Jæger, da der i nærmeste fremtid bliver afholdt 
møder om kommende jagttider og jagtbare arter og opfordre jer til at deltage på disse møder. 
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. 
 
Beretning på Bogense Land og Strandjagtforenings vegne 
Steen Lentz Thomsen. 
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BEDERSLEV DYRLÆGEN 
DIN DYRLÆGE PÅ NORD-OG NORDVESTFYN 

 

UDKØRENDE DYRLÆGE TILBYDER 
KONSULTATIONER I HJEMMET

 
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 kl. 9.45-og 17 

 

Mulighed for konsultationer 
udenfor normal åbningstid  

uden ekstra tillæg. 
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Beretninger fra udvalgene
 Hundeudvalg v/Kaj Rasmussen

Søndag den 28/2 2016 havde vi første arrangement, marktræning for stående hund. Der var 7 hun-
de tilmeldt, og vi startede med kaffe om morgenen, hvorefter vi var i marken, og vi fandt da også 
agerhøns. Det var en fin dag.
Den 6-3 startede vi hundetræning hos Peter Horskjær, der var tilmeldt 19 hunde; men vi kom op på 
24 hunde, så vi blev delt op i 3 hold efter hvor langt hundene var nået.
Den 8. maj havde vi afslutning, med en lille prøve. Der var sponsoreret fine præmier til den bedste 
hund. Vinderen blev Kenneth Busk. Herefter fik vi en grillet pølse og en øl.
Efter de første 8 gange var der flere som ønskede at fortsætte, og dem trænede Peter videre med.
Peter har lovet at træne hunde til næste år igen, for jagtforeningen.
Der skal lyde en stor tak til Peter, fra jagtforeningen, for hans store arbejde med træning af hundene 
i foråret og sommeren. 
  
 Strandjagtsudvalg v/Ove Pedersen
 
Jeg må med beklagelse meddele at der ikke har været meget aktivitet i udvalget, jeg kunne godt ha 
den fornemmelse at det er enmandsjagt, og måske derfor er det sværere at få tilbage melding er 
med ønsker om evt. tiltag eller aktiviteter. 
Den eneste henvendelse jeg har haft i den sidste periode, fik jeg i går fra en ny jæger som fortalte 
at han lige havde bestået haglprøven og anskaffet sig en pram, men han var lidt usikker på hvorfra 
i Bogense han måtte ta ud. Jeg tog kontakt til Brian Kristensen som kunne hjælpe med at vejlede 
vedkomne. Så dog en lille solstråle. 
Her til sidst vil jeg lige reklamerer for Fjordens dag nu på søndag den 11. september i Klintebjerg
  

 Riffeludvalg v/Kjeld Bruun

10/3 Riffeludvalgsmøde: 6 mand mødte, skydninger og banepasning for 2016 blev fastlagt.  
2/2 Vinterskydning: igen i år havde vi vinterskydning, der var 2 hold der dystede, alle hyggede sig 
de 5 tirsdage, og det gentages i den kommende vinter. 
12/3 Hjortebanen i Lejbølle: Vi var 12 mand på banen, der blev skudt godt hele tiden. Vinder af po-
kalen blev Henrik Granlykke med61 p. nr. 2 og 3 fik begge 60 p. 
24/4 Minifeltskydning på banen i Nr. Esterbølle: I år holdt vi minifeltskydning samtidig med at Nord-
fyns jagtforening holdt combiskydning. Der kom ikke mange til vores skydning; men der blev solgt 6 
serier og vinderen blev Henrik W Pedersen med 183 p nr. 2 blev Bent Jensen med 180 p.
 7/5 Mærkeskydning: Vejret var fint og der var pænt med skytter, vinderen blev Henrik W Pedersen 
med 59 + 18.   
Vinterskydning 15/16: Igen i år skydes der på den indendørs bane hver den første tirsdag i ok-
tober, november, december, januar og den 7. februar er der afslutning med præmieoverrækkel-
se.                                                                                                                                                                                                              
Til sidst vil jeg gerne takke udvalget for hjælp med banepasning. Banen i Nr. Esterbølle er altid åben 
til tiden, og alle skytter roser og takker for hjælpen med afvikling af skydetræning. 



8

Beretninger fra udvalgene
 Jægerråd/grøntråd/Hjortelaug v/Hans Kr. Nielsen

Hans fortalte om arbejdet i det grønne råd, som var blevet udvidet med Centrovice og bæredygtigt 
landbrug. Der var blevet diskuteret emner som: Vandløb, klimatilpasning, turisme og dådyr. Hans 
fortalte også omkring problematikken vedr. påkørsel af dådyr, og at der var områder hvor faren for 
påkørsel var større end andre steder.
Fra jægerrådet kan han berette omkring den uro der er vedr. kredsen for den måde kredsbestyrel-
sen har håndteret sagen med kredsens HB medlem, og han opfordrede til at møde op til jægerrådets 
årsmøde.
Der er blevet bygget krage/skadefælder som kan lånes, og Hans opfordrede medlemmerne til at 
gøre en indsats på området for skadevoldene vildt.
Fra Hjortelauget blev der berettet omkring jagttider på dåer og kalve, som er fra 1. november til 
31. januar, og store hjorte og spidshjorte fra 22. januar til 31. januar, hvor der må skydes 1 stk. pr. 
mand enten en stor hjort eller en spidshjort, ikke begge dele. Der skal vælges ny formand for hjorte-
gruppen Fyn.
Der har været afholdt møde i Bogense vedr. påkørsler af dåvildt, med deltagelse af bla. Lars E Bruun 
og folk fra Gyldensteen gods; men Hans kendte endnu ikke noget til udfaldet, han oplyste også at 
vildtspejlene ville blive opsat igen snarest, og at man også så på problematikken af dådyr der inva-
derede haver i Otterup området.
   
  
 Nyjæger udvalg v/Morten Bruun

Jagttegns kursus er sammen med VVJF og NJF og det har været en succes og derfor starter vi igen 
et fælles hold på Søndersøskolen den 3. nov. 
Alle ung/nyjægere havde gratis deltagelse på den fælles rævejagt og der var 2 deltagere. 
Der har været annonceret 2 skydninger på riffelbanen, men desværre uden deltagelse trods invitati-
oner til jagttegnshold samt andre foreninger. 
Det er svært at lave arrangementer da vi ikke er så mange ny/ungjægere, men forslag dertil efterly-
ses. 
  

 Flugtskydningsudvalg v/Helge Horskjær

Helge beretter fra præmieskydningen på NFC, om hvem der vandt de enkelte skydninger. Han fortal-
te også at skydeholdet desværre var rykket ned, og efterlyser samtidig nye skytter til holdet. 
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Arrangementskalender 2017

Vi starter med den første skydning på NFC lørdag den 7. januar. Det er den traditionelle kyl-
lingeskydning fra kl. 10.00 til kl. 16.00.
Der er ordinær træning starter lørdag den 4. februar, og herefter hver lørdag i februar og 
marts måned fra kl. 12.00 til kl. 16.00. Herefter skydes hver onsdag fra kl. 17.00 til solned-
gang, dog senest til kl. 21.00 Se de fremlagte programmer i klubhuset, eller på hjemmesi-
den www.nordfynsflugtskydningscenter.dk
Sæsonen afsluttes onsdag 30. august, hvor NFC er vært med smørrebrød efter skydningen., 
samt øl/vand og pølser med brød. 

Jægerråd Nordfyn holder årsmøde den 17. januar 2017 kl 19.00 i NFJ´s klubhus Hemmer-
slev 26 Særslev alle er velkommen. Her har du mulighed for at hører hvad der rører sig på 
tværs af jagtforeningerne på Nordfyn. Så mød op. 

I 2017 vil vi arrangere en regulerings jagt på ræv, for medlemmer af Nordfyns Jagtforening, 
Veflinge Vigerslev Jagtforening og Bogense Land & Strandjagtforening.
Den fælleds regulerings jagt vil blive afholdt den 4-2 2017 på terræner ved Nr. Nærå.
Den endelige terræn plan aftales umiddelbart før jagten, og vil være lidt afhængig af vejret.
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 130 
kr. Tilmelding senest den 31-1 2017 til Carsten 61 32 15 49 eller Hans 29 23 08 11. 

Så er det atter tid til jagtmesse, de Nordfynske jagtforeninger byder velkommen til en jagt-
messe i 2017, som afholdes i NFU hallen i Særslev, torsdag den 23. februar 2017, kl. 18.00.
Der vil være udstillere indenfor jagt rejser, jagt udstyr, fritids beklædning, knive, specielfo-
der, diverse specieludstyr, konservering, vildtpleje, øl og vin, vi får også besøg af dyrlæge 
Anette Draskau fra Bogense dyrecenter. Jørgen og Nicolai fra nak og æd kommer og har en 
stand på messen.
Der vil blive udtrukket flotte præmier på indgangs billetten, ligesom der vil være mange 
præmier i vores lotteri.
Som en del af arr. vil der allerede fra kl. 15.00 være en officiel trofæopmåling ved Fritz Heje 
Hansen.Se regler for trofæopmålingen på Jægerforbundets hjemmeside.
Arr. er Nordfyns jagtforening, Veflinge/Vigerslev jagtforening og Bogense Land & Strandjagt-
forening. Både medlemmer og ikke medlemmer er meget velkommen. Entre 125,- kr. 

11.-3.-17 Hjortebanen i Lejbølle.
Igen i år har vi lejet hjortebanen og det er fra kl 13-15
Pokal til foreningens bedste skytte.
Tilmelding til Kjeld Bruun tlf. 25 46 34 40 

Flugtskydning 

Årsmøde JKF 

Ræveregulering 

Jagtmesse 

Hjortebane i Lejbølle 
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Arrangementskalender 2017 

Træningen på riffelbanen starter tirsdag den 18-4 2017 kl. 17.30 til sol ned, og fortsætter 
de efterfølgende tirsdage. fra 16-5 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 tirs-
dag. Evt. spørgsmål rettes til Kjeld Bruun 25 46 34 40. 

Combi og minifeltskydning bliver 29-4-17 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 rettes til Kjeld Bruun tlf. 25 46 34 40 

13-05-17 Indskydning og Mærkeskydning. Den årlige mærkeskydning afholdes på banen i 
Nr. Esterbølle der skydes fra kl 9 til 15 og der er pokal til foreningens bedste skytte.
Evt. spørgsmål rettes til Kjeld Bruun tlf. 25 46 34 40 

Tirsdag 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 Hans Nielsen 29 23 08 11 eller Kaj 40 11 31 18. senest 14. maj. 

Onsdag den 5. juli 17.00 til 21.00 afholdes pokalskydning i Bogense land og Strandjagt-
forening. 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 

Veflinge/Vigerslev har de seneste år været på besøg ved Rugaards fasanudsætning, og vi 
har fået lov til også at deltage i dette arrangement i 2017. Vi mødes ved laden foran Ru-
gaard en søndag i august kl. 8.30, og derfra vil Rasmus, som er skytte på Rugaard, lave en 
rundvisning og fortælle om fasanopdrættet på Rugaard. Ingen tilmelding. Datoen kan ses 
på vores hjemmeside, når den er fastlagt. 

Torsdag den 7. september kl. 19.00 afholdes den årlige generalforsamling i klubhuset på 
NFC. Efter generalforsamlingen serveres der smørrebrød, øl og snaps. Husk bukkeopsatser 
fra 2017 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 skrift-
ligt 8 dage før generalforsamlingen.
Evt. forslag eller spørgsmål vedrørende generalforsamlingen eller foreningen rettes til Steen 
l. Thomsen tlf. 31 16 29 04 

Riffelbanen i Nr. Esterbølle 

Combi og Minifeltskydning 

Mærkeskydning 

Bukkepral 

Pokalskydning 

Besøg på Rugaards fasanudsætning 

Generalforsamling 



Arrangementskalender 2017
Hundetræning

HAR DU EN GOD OG LYDIG JAGTHUND??

Hvis ikke, eller hvis du bare vil gøre det bedre, så er det nu du skal gå til jagthundetræning hos Bo-
gense 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 4-3 kl. 10.00. De efter følgene træningsdage vil blive aftalt ved 

første træning. Det bliver hold på 6-7 hunde. 8 gange for 400,00 kr. Der vil blive oprettet hold efter 
hvor langt hunden er nået. Max 21 hunde efter først til mølle. Vi mødes på Krogen 19 i Grindløse. 

Vi afslutter træningen med en lille prøve for sjov.
 Spørgsmål og tilmelding til: Peter Horskjær Rasmussen tlf. 25 23 21 46.

Vi vil også afholde en gang marktræning for stående hunde, søndag den 26-2 2017. 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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På årsmødet i marts 2016 blev følgende besluttet.
Spidshjorte fra 1. september til og med den 7. september. 2016.
Då og kalv fra 1. november 2016 til og med 31. januar 2017.
Spidshjorte og fuldskuffel fra 22. januar 2017 til og med 31. januar 2017 Max en hjort pr mand.
Husk at indberette skudte dyr, i må også gerne indberette alle de dyr i ser så vi kan se et billede i 
spredningen. www.nordfynshjortelaug.dk
Årsmøde 2017 holdes den 14 marts kl 19.00. I Bogense.
 
Mvh. Styregruppen Nordfyns Hjortelaug

Aktuel information fra Nordfyns Hjortelaug 
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