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Formanden har ordet! 

 

Motivation findes i mange ting og vi bruger motivationen til at gøre drømme til 
virkelighed. Vi flytter os i en retning drevet af motivationen. Uden motivation 
mister vi evnen til at flytte os, og tingene står stille. 

Jægeren står op tidlig morgen for at gå på bukkejagt. Står i silende regn hele 
dagen på en efterårsjagt. Hvorfor?? 

Vi udsætter os selv for de mest utrolige ting, bare for at dyrke vores passion. 
Nogle gange til stor underen af fruen der hjemme! 

Demokrati er hver enkelts ret til på lige fod med andre at forme samfundet på 
en sådan måde, at det størst mulige antal mennesker opnår den størst mulige 
lykke. 

Churchill sagde: Demokrati er når tre ulve og to får bestemmer hvad de skal 
spise til aften! 

Kan vi kombinere demokrati med motivation og påvirke samfundet i en retning 
175.000 jægere ønsker det? 

Vi kan påvirke vores taleorgan Danmarks Jægerforbund, til politisk at skabe 
indflydelse og være med i beslutningerne. Du kan som menig medlem påvirke de 
beslutninger ved at give dine meninger til kende over for repræsentanten for 
JKF. Jægernes Kommunale Fællesråd er en sammenslutning af Rebild kommu-
nes jagtforeninger, som mødes med jævne mellemrum og  snakker foreninger-
nes ønsker og ideer. På møderne deltager repræsentanter fra kredsen og ho-
vedbestyrelsen. Det betyder at tingene som diskuteres kommer videre i Dan-
marks Jægerforbunds organisation. 

Skørping Jagtforening er repræsenteret af Thomas  Rafaelsen. Har du ønsker 
eller ideer til at gøre jagten bedre eller andre ting, er du meget velkommen til 
at henvende dig til Thomas om tingene, eller ved at deltage i møderne. 

  

Knæk og bræk i bukkejagten. 

 



NYHED 

Skørping Jagtforening har lejet jagten i  

Plovmandshøj Plantage 

 

 

 

 

 

 

 

Skørping Jagtforening har indgået aftale med Naturstyrelsen om le-
je af jagten i Plovmands-høj plantage, med det formål at kunne tilby-
de jagt til medlemmerne af Skørping Jagt Forening der via medlems-
skabet betaler til jagtfonden. 

Plovmandshøj Plantage ligger umiddelbart nord for Aars med en af-
stand fra Skørping på ca. 35 km. Arealet består af ca. 94 ha varieret 
skovområde afgrænset af marker hele vejen rundt. Plantagen er en 
åben Statsskov og i området forefindes lejrplads og spisesteder, 
som frit kan benyttes af offentligheden. 

Vi har foreløbig indgået aftale om en 5-årig periode med mulighed 
for forlængelse, hvis det viser sig at blive en succes. 

På jagtarealet kan der drives bukkejagt i sommerperioden, og der 
kan afholdes op til 5 fællesjagter om efteråret med max 20 deltage-
re på hver jagt. 

 



Datoerne for fællesjagterne fastsættes hvert år i maj måned og kan ses på 
foreningens hjemmeside. Tilmelding og tildeling af jagtpladser foretages i juni 
måned, således man i god tid kan planlægge sine øvrige jagtaktiviteter. Nær-
mere retningslinjer for tilmelding, betaling m.v. fremgår nedenfor. 

På arealet må der skydes, hvad jagtloven tillader. Der er en fast afskydnings-
kvote for råvildt på 8 dyr pr. år. I jagtsæsonen 2015/16 er denne dog forhøjet 
til 12 dyr. Der er fri afskydning af øvrigt jagtbart vildt. Kron- og dåvildt er 
fredet i Himmerland de næste to år. 

Ved fastlæggelse af jagterne vil antallet af råvildt, der kan skydes, blive for-
delt mellem jagterne, således der er mulighed for at skyde råvildt på alle fæl-
lesjagterne.  

Det er et væsentligt element i tilbuddet til medlemmerne, at alle får samme 
mulighed for at komme på jagt. Tilmelding vil derfor ske efter samme vilkår for 
alle, og tildeling af pladser vil ske efter lodtrækning.  

Jagterne tilrettelægges og gennemføres af Jagtfonden, der udpeger en jagt-
leder til hver jagt.  

Du skal betale for at deltage i jagterne, en plads på en fællesjagt koster i sæ-
sonen 2015/16 kr. 250, og beløbet skal betales med det samme, når man har 
fået tildelt en plads. 

Ekstraordinære medlemmer, der indtil nu ikke har betalt til jagtfonden samt 
nye medlemmer der er indmeldt i 2015, vil blive opkrævet en ekstra betaling på 
kr. 50 for den første jagt man deltager i.  

 



Jagterne gennemføres i henhold til Retningslinjer for afholdelse af jagterne 
i Plovmandshøj Plantage. Retningslinjerne og lejekontrakten findes på Skør-
ping Jagtforenings hjemmesiden, under ”Plovmandshøj Plantage”. 

Det er vigtigt, at vi alle følger de skrevne og etiske regler for afvikling af jag-
terne. Bemærk, at det er din egen pligt at sætte dig ind i reglerne for jagten i 
Plovmandshøj Plantage.   

Overtrædelse af reglerne vil betyde omgående bortvisning fra jagten og ude-
lukkelse fra muligheden for deltagelse i senere jagter. 

-OBS-OBS-OBS-OBS-OBS-OBS- 

Der indbydes hermed til orienteringsaften i Purkerhus, tirsdag 
den 26. maj 2015 klokken 19.30, hvor du kan høre alt om jagten 
og tilmelde dig. 

Seneste tilmelding til fællesjagterne er den 1. juni 2015 – og 
pladserne vil blive fordelt i løber af juni måned. 



 

Vil du skyde en buk, skal du tilmelde dig senest 15. maj 2015. 

 

Der må skydes to Bukke i 2015 i Plovmandshøj Plantage. Interesserede med-
lemmer kan tilmelde sig lodtrækningen om at købe en uges bukkejagt, med ret 
til at skyde 1 stk. buk. Prisen for en uge er kr. 500 og hvis der skydes en buk 
betales yderligere kr. 1.500 for denne.   

Sidste frist for at deltage i loktrækningen er den 15/5-2015 – lodtrækningen 
vil ske således, at den første jæger kan komme på bukkejagt allerede den 16/5 

Tilmelding til lodtrækningen om bukkejagterne sker ved at sende en mail eller 
kontakte Formanden Preben Simonsen på Mail: psi@esaars.dk  

 

 



Hundeåret 2015 

Ole Krogh valgt at indstille trænergerningen i jagtforeningen. Efter mange timers arbejde 
vil Ole nu hellige familien de dyre timer af fritid. Skørping Jagtforening siger Ole mange 
tak, for det store arbejde han har lagt i træning af hund sommer og vinter. TAK! 

Heldigvis har vi fået nye kræfter i hus, i form af Niels Erik ”Maler”, Poul Søndergaard, 
Flemming og Marie Luise Kallehave,  Kurt, Ole Riis, Henrik Urenholt og kasser Irma Nielsen. 

Som de tidligere år startede hundetræningen op først i januar. Birgith og Peder 
"Gerdingmurer " stillede velvilligt endnu en gang lokaler til. I ridehallen blev hunde og ejere 
luftet og trænet under kyndig hånd af trænerne. Trænerne forsøgte over ca. 10 aftener at 
råde og vejlede alle på bedste vis. Som sædvanen tro, sluttede vi af med en lille hygge sean-
ce med grill og væde .  

Således godt rustet var ekvipagerne klar til den egentlige jagthunde træning, dvs, apporte-
ring, både i vand og på land, og selvfølgelig også slæb, alt dette er rykket udendørs, og fore-
går delvist på jagtforeningens egne og lejede arealer ved flugtskydebanen på Gerdingvej , 
desuden er vi så heldige at kunne låne nogle store græsarealer til slæb hos landmand Jørgen 
Støvring .  

Både hund og ejer har virkelig fået noget ud af træningen, alle har virkelig taget noget posi-
tivt med hjem hver aften. Jeg kan kun opfordre alle hundeejere til at deltage i træningen. 
Desværre er denne sæson ved at gå på held, men vi håber og beder til vi igen kan starte 
træningen op i Gerding næste vinter.  

I den skrivende stund, afholdes den vigtige hundematch mellem Nørager og Skørping. Kon-
kurrencen afholdes i Skørping. Desværre er et af foreningens nye spirende håb forhindret i 
at deltage.. Så presset er lagt på de andre hundes brede skuldre. 

"Rold skov match" , en lille hundesport konkurrence jagtforeningerne imellem, som skørping 
jagtforening har haft stor succes med de senere år, bliver afholdt senere i år. 

 

Tak for denne sæson , og velkommen til den næste… 

 

Med venlig hilsen, 

Thomas Agerbo Rafaelsen 

 



 

 
Sparnord og Husets dag! 

Hans Dahl og Rasmus Nøhr fra Sparnord ved overrækkelse af gavecheck på 
5.000 kr. fra Sparnord fonden. 

Vi har ansøgt fonden om et tilskud til renovering af køkkenet i huset, og fik 
5.000 kr. til projektet. Planen er at køkkenet skal ha en overhaling med nye 
skabe og bordplade ved køkkenvinduet. 

Husets dag13/6 startende kl. 9.00 med kaffe og rundstykker. Sædvanen 
tro, laver Danny stegt flæsk med tilbehør til afslutningen af dagen. 

Alle er velkomne på dagen. Udover køkken, skal der males udvendigt og flere 
træer trænger til en ”Justering”. 

Kontakt Svend Bager for yderlig information omkring, hvilket værktøj og opga-
ver du kan lave. 

 

 



 

 

Jagthorn 201 

En ny sæson startede med jagthorn i Skørping Jagtforening.  I år var der 
fremmødt deltagere på bronze– sølv og guldmærkeniveau. Målet med undervis-
ningen er mærkeprøven senere i foråret. 

Til mærkeprøven skal der blæses 4 tvungne signaler og et frinummer. Svær-
hedsgraden er afstemt efter hvilken gruppe du stiller op i. Der blæses på to 
typer horn. Det ene Fürst Pless, hornet som er meget almindelig på alle jagter, 
og det store Par Forse horn med en dybere tone. 

Til mærkeprøven stillede Skørping op med en blæser i bronze som fik gode po-
int til prøven. I sølv gik det godt for Jan, og guldblæserne  på Fürst Pless gik 
det rigtig godt for alle 4. Vores Erik Dalsgaard blev placeret så højt, at han 
skal deltage i forbundsmesterskabet på Fyn d. 30 maj. Par Forcehornene var 
repræsenteret af Bent og Peter Aldahl. Begge gik videre til forbundsmester-
skabet i hver deres klasse.  

Vi forventer opstart af horn midt september hvor alle er velkomne. 



Liv og død. Facebook og hjemmesiden! 

 

En del af de tiltage bestyrelsen forsøger at få søsat, bliver ikke den succes vi 
havde håbet på! Arbejdet er det samme, om der kommer 5 eller 25. Det er 
unægtelig mere sjovt, når aktiviteten bliver overtegnet af jer medlemmer. 

Senest sad 4 mand til trofæopmåling, hvor Ivar Høst havde brugt en hel aften 
på dette arengement. Flugtskydningsbanen bliver ej heller brugt det, som den 
burde blive. Modsat blev årets ”Rævejagt” lukket for tilmeldinger grundet 
overbookning. Hundetræning og jagthorn er i positiv udvikling.  

Bestyrelsen vil gerne høre fra jer medlemmer. Hvad er det i gerne vil! Det er 
jo vores alles forening, hvor vi mødes med en fællesnævner i form af jagten. 
Hvorfor ikke benytte sig af muligheden for, at få noget skabt. Få drømme 
gjort til virkelighed. Bestyrelsen skal og vil gerne ”bare” vide hvad i vil. Skriv 
eller ring. 

 

Vi fra bestyrelsen har også kigget ind af. Vi ved, at alle har meget at gøre i 
hverdagen. Børnenes skole og fritidsaktiviteter tager tid, arbejdet bruger li-
geledes meget af vores fritid. Og vi tit glemmer, at der er aktiviteter i for-
eningen i næste uge osv.  

Vi appellerer til alle jer, som endnu ikke er tilmeldt foreningens nyhedsbrev, at 
få det gjort snarest. Nyhedsbrevet bliver udsendt med den frekvens der op-
står nye tiltag og tilbud til medlemmerne. Ikke noget med reklamer eller andet 
unødvendigt e-mailshit! 

 Paw arbejder også på at få skabt en Facebook gruppe for foreningens medlem-
mer. Siden skal forsøge at nå ud til alle med de aktiviteter der tilbydes. Hold 
øje med vores hjemmeside,  

 

 

 

 



Afs:  

Skørping Jagtforening 
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