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Formanden har ordet! 

 

Charles Darwin beskæftigede sig med livets udvikling. I sin forskning iagttog 
og indsamlede han dyr og planter fra hele kloden og kombinerede viden hentet 
fra en lang række naturvidenskabelige discipliner såsom geologi, zoologi og bo-
tanik i en og samme teori. 

I sit hovedværk “Om arternes oprindelse” fra 1859 gør han rede for, hvordan 
de dyrearter, vi finder i naturen i dag, er kommet til at se ud, som de gør. Iføl-
ge Darwin er deres udseende opstået igennem en udviklingsproces, der har 
strakt sig over milliarder af år. Han kalder denne udviklingsproces for en evo-
lution. Det er derfor, Darwins teori er blevet kendt som evolutionsteorien. 

Samfundet ændres hele tiden og vi må følge med i udviklingen. Forandringspro-
cesser sker løbende, både på arbejde, i hjemmet og i jagten. Nye arter bliver 
jagtbare og andre bliver fjernet fra listen af jagtbart vildt af hensyn til ar-
tens udbredelse osv.  

Nogle bygger læskærme, andre sætte vindmøller op. Nogle syntes ulven skal 
væk og andre syntes den skal være her igen?  

Jeg opfordrer jer alle til, at vise vi jægere kan udføre et godt solidt hånd-
værk. Kunne håndtere love og etiske regler i overensstemmelse med myndighe-
derne og hele befolkningens anskuelse af jagt. Dette er nok ”Evolutionsteorien” 
for jagten i Danmark. For nyligt var alle medier på mærkerne omkring en skudt 
kongeørn. Beskyldningerne fløj omkring. Der blev virkelig skudt med 
”spredehagl” når der skulle peges på den ansvarlige for handlingerne!  

Vi jægere skal høste af naturens overskud, på en forsvarlig og nænsom måde. 
Således vi efterfølgende kan aflevere naturen tilbage. Uden vi har sat spor ef-
ter vores tilstedeværelse. 

Og en vegetar er blot en dårlig jæger!  

Knæk og bræk 

 

   



Hundeåret 2016 

Som tidligere år startede hundetræningen her i jagtforeningen op først i janu-
ar, igen som tidligere var det i de skønne lokaler hos Peder "Gerdingmurer ".  

I ridehallen blev hunde og ejere luftet og trænet under kyndig vejledning af 
Flemming og Marie Louise. Til tider de andre garvede hundefolk fra hundeud-
valget hjulpet til på de travle og velbesøgte aftener. Der har været over 30 
hunde med fører på de mest travle tirsdage i ridehallen. 

Irma har med stort overblik styret alt det administrative, såsom deltagerge-
byr, registrering af hunde og ikke mindst kaffe og kage. 

De ca. 10 aftener indendørs er gået med lydighedstræning, apportering og an-
dre øvelser, som har gjort opstarten udendørs mere komfortabel. Som sæd-
vanligt sluttede sæsonen af med en lille hygge seance med grillpølser og væde .  

Således godt rustet er ekvipagerne nu startet på den egentlige jagthunde træ-
ning, dvs, apportering, både i vand og på land, kaninslæb, hinterbane og meget 
mere. Alt dette er rykket udendørs, og foregår delvist på jagtforeningens egne 
og lejede arealer ved flugtskydebanen på Gerdingvej.  

Grundet den store tilmelding er træningen lagt over to aftener, tirsdag og ons-
dag kl. 18.30. Kontakt Flemming for 
yderlig information.  

Som kronen på værket, arbejdes der 
mod deltagelse til "Rold Skov match"  
d. 19/6. En lille hundesport konkur-
rence jagtforeningerne imellem, som 
Skørping jagtforening har haft stor 
succes med de senere år. 

Vi er blevet kontaktet igen i år, om vi 
kan klare hele konkurrencens praktiske del! Se artikel senere i bladet. 

På hundeudvalgets vegne tak for den store tilslutning. TAK. 

 



 

 

Generalforsamlingen 2015 

 

Aftenen forløb som en generalforsamling nu 
skal gøre. 

25 fremmødte medlemmer deltog i programmet, 
som jo ”plejer” at forløbe efter vedtægterne, 
godt styret af Svend Karlsberg. 

Formandens beretning blev fremlagt, efterfulgt 
af beretningen fra Jagtfonden. Begge dele blev 
godkendt. For året 2015 har det været et 
spændene år, med udfordringer på godt og ondt. Heldigvis mest godt. Jagterne 
i vores nye jagt, er ligeledes gået rigtig godt, med mange positiv tilbagemeldin-
ger fra deltagerne. 

Desværre havde vores mangeårige kasser Svend Jensen  valgt at trække sig 
fra bestyrelsen. Svend har lagt et stort 
stykke arbejde i foreningen, og vi har brugt 
Svends mange års erfaring til løsninger.  

Hans Dahl er sprunget til på posten som kas-
ser. Så der er igen styr på økonomien, som i 
øvrigt er sund og fornuftig forvaltet. 

De forskellige udvalg blev besat og vi kunne 
komme til punktet evt. 

Under evt. blev der fortalt lidt om ”Livet 
vand” Whisky. Den første var for mig en særlig Whisky. Glenfiddich 15 års 
special reserva. En rigtig blød, kraftig og velsmagende drik. Den anden Whisky 
kom fra Sverige. Macmyra kalder de unge svenske drenge som for sjov prøvede 
at lave Wisky for en del år siden. Også en smagsoplevelse af de positive. Den 
sidste og nok mest overraskende var en Bourbon Whisky på 57%. En kraftkarl 
af smag, fylde og krudt. Tappet direkte i Kentuckys skove med ildegale små-
brænderier! En god og hyggelig aften hvor vi alle nok sov godt om natten?   

 



Kragepokalen 2015 

Året Kragejæger blev Børge Svendsen med 24 sæt ben. Børge har indtil nu på-
stået, at flere af skaderne og kragerne ”Kun” havde et ben, således der skulle 
være ben fra mindst 50 fugle?? 

Børge fik 24 patroner i præmie. En for hver sæt ben og ”Kragepokalen” til pynt 
på hylden hjemme til næste generalforsamling.  

Husk i kan også deltage i konkurrencen om pokalen, ved at samle ben fra skader 
og krager frem til november i år. 

Jagthorn 2015/16 

Jagthornsblæsningen er nu blevet en fast del af aktiviteterne i Skørping Jagt-
forening.  Sæsonen starter midt i september, så blæserne er klar til den ny 
jagtsæson. Der øves hver onsdag aften i klubhuset. Der undervises nybegynde-
re og mere øvede. Udover at øve signaler til blæsning ved årets jagter satses 
der også på duelighedsprøven i Danmarks Jægerforbund.  

I år var der deltagere i bronze, sølv og guld, der blæses Furst Pless og Parfor-
cehorn. Alle deltagerne bestod prøverne med diplom og mærke. Endvidere er 
der dannet en gruppe på 10 blæsere, som stillede op til bronzemærke, gruppen 
klarede sig fint og blev kredsmester i kreds 1 og 2. En af blæserne i solo Furst 
Pless og i solo Parforcehorn besatte første pladsen i kredsmesterskabet og tre 
af Skørping Jagtforenings blæsere er kvalificeret til Forbundsmesterskabet, 
der afholdes på Gl. Estrup den 21. maj. 

Den ny sæson starter igen midt i september, der vil blive hold for nybegyndere 
og øvede, samt en jagthorns-
gruppe. Alle interesserede er 
velkomne. 

Skørping Blæserne ved bron-
zeprøven 

 

 

 



En aften i klubhuset med kronhjorte på programmet 

Den 1. marts var der 
lagt op til en spænden-
de aften om kronhjor-
tene i Rold Skov, i sel-
skab med jagtchef Eli-
sabeth Svendsen og Ni-
els Jørgen Svendsen 
fra Lindenborg Gods.   

Mens sneen dalede ned 
og ilden buldrede i 
brændeovnen hørte del-
tagerne om jagten på 
godsets arealer og for-
valtningen af den store 
kronvildtbestand.  Det blev en aften med flotte billeder og historier om den 
ene flotte hjort efter den anden, både i bronze, sølv og guldmedaljeklassen. 
Der blev også lejlighed til at diskutere forslagene til de nye hjorteforvalt-
ningsplaner, som får stor betydning for bestanden, jægerne og jagt-
arrangørerne/udlejerne. Aftenen sluttede med kaffe og smørrebrød. 

En stor tak til de fremmødte og ikke mindst til Elisabeth og Niels Jørgen 
Svendsen fra Lindenborg. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rævejagte 2015 

Som en del af omstruktureringen af jagten på statens arealer, blev 
”Rævejagten” i år afholdt af Naturstyrelsen Himmerland og Jægerrådet i Re-
bild kommune. Skørping Jagtforening lagde lokaler til mødested for dagens 
deltagere. Sædvanen tro blev dagen startet med kaffe og rundstykker efter-
fulgt af jagt i de nærliggende statslige revirer. Der blev set en enkelt ræv, og 
der blev skudt til snepper i lø-
bet af dagen. Der blev ned-
kæmpet 2 stk. råvildt på da-
gens såter. De gule ærter 
blev spist med stor velbehag 
og en snak om dagens forløb 
begyndte i huset. Det var en 
rigtig hyggelig dag, hvor flere 
ting gik i hak. Godt humør, 
hyggelige folk og en helt igen-
nem dejlig dag.   

Trofæopmåling 

Ivar Høst stillede igen trofast op igen til trofæopmåling. Inden selve opmålin-
gen fortalte Ivar om nye tiltag inden for vildtforvaltningen, fremtiden for jagt 
på andre vildtarter og hvilke arter der var i farezonen for at blive fredet, 
grundet artens antal osv. Peter Mikkelsen  fik pokalen for sjoveste buk og Jan 
Lund fik nålen for den største buk 



Jagterne i Plovmandshøj Plantage 

Foreningen har nu afholdt den første sæson med jagt i Plovmandshøj Plantage, 
og vi må konstatere, at vi næsten ikke kan få armene ned igen. Det viste sig at 
være en ubetinget succes at leje jagten. Area-
lerne er fantastiske og helt perfekte til forenin-
gens behov.    

Vi startede med udlejning af bukkejagter, hvor 
flere medlemmer fik mulighed for at komme på 
bukkejagt i en uge af gangen.  

Den 23. maj var vor medlem Christian Schmidt 
heldig at skyde denne flotte buk, og der blev set 
adskillige fine bukke i området. 

I efteråret blev der afholdt fem fællesjagter, 
med deltagelse af 20 friske jægere på hver jagt. 

Jagterne foregik i en dejlig rolig atmosfære, og 
alle jagterne var præget af godt humør og en god stemning med absolut til-
fredshed med området.  

Dagene startede med parole og rundstykker, herefter jagt i 6-7 såter, afbrudt 
af frokost på bålpladsen. Til sidst parade og jagthorn på p-pladsen. 

I alt blev der skudt 10 stykker råvildt samt ræve, snep-
per og harer. 

Se flere billeder på foreningen hjemmeside 

 



Skal du med på jagterne i Plovmandshøj i år? 

 

Efter sidste års succes går vi nu i gang med en ny sæson i Plovmandshøj Planta-
ge. 

Der bliver mulighed for at komme på bukkejagt fra den 16. maj, og der skal 
skydes to bukke i år. 

Interesserede medlemmer kan tilmelde sig lodtrækningen om at købe en uges 
bukkejagt, med ret til at skyde en buk. 

Prisen for en uge er kr. 500 og hvis der skydes buk, er prisen yderligere kr. 
1.500 for denne. 

Sidste frist for tilmelding til lodtræningen er den 1. maj, og tilmelding sker 
ved at sende en mail til formand Preben Simonsen, som har mailadressen: 
psi@esaars.dk. 

Tilmelding til efterårets fællesjagter 

Ønsker du at deltage i efterårets fællesjagter er tilmeldingsfristen den 1. juni 
2016. 

Det koster kr. 300 at deltage i en jagt, men så har du også betalt for tipning, 
rundstykker og en øl til frokost. 

Tilmelding sker via hjemmesiden eller pr. sms til formanden med angivelse af 
jagtdato, navn, telefonnummer og mailadresse. 

Man må gerne tilmelde sig flere jagter. 

Tilmelding efter den 1. juni sker efter først til mølle princippet, og kun hvis 
der er ledige pladser.  

 

Læs alt om tilmelding på foreningens hjemmeside: skorpingjagtforening.dk 

 
 

 

 



Husets dag 
Lørdag d. 28 maj kl. 8.30 starter vi med rundstykker og kaffe. Efterfølgende-
på vedligeholdelsesopgaver i og omkring huset. I år skal der laves om på et bag-
rum og bagdøren skal ”tyverisikres”, entreen gøres færdig, lys laves ved ind-
gangen og bøgen udenfor fældes helt nu.  

Danny har lovet at menuen igen er stegt flæsk og persillesovs og øllet skulle 
være lagt på køl til dagen. Mød op til en hyggelig dag. Alle er velkomne. 

 

 

 

Rold Skov Match 2016 og hjælp søges!!! 
Skørping Jagtforening er blevet kontaktet omkring afholdelse af dette års 
RSM. Hundeudvalgets store arbejde sidste år har betydet at hele arrangemen-
tet er ønsket flyttet til Skørping og omegn.  

Dette betyder vi skal bruge nogle frivillige hænder til det praktiske omkring 
konkurrencen. Hermed tænkes på salg af kaffe, øl, vand samt lidt mad. Grillen 
skal passes og andre gøremål klares omkring huset. Eller bage en kage til kaf-
fen? Der bliver ligeledes brug for hjælpere til dommerne på posterne ude i 
omegnen. Du vil blive kyndigt sat ind i hvilke ting du skal hjælpe til med af er-
farende personer.   

Hundefolkene vil snarest få skabt overblik over hvilke opgaver der skal bruges 
hjælp til osv.  

Kontakt Preben Simonsen eller Hundeudvalget, hvis du har nogle timer eller he-
le dagen i overskud til hjælp på konkurrencedagen. Således dagen igen kan bli-
ve en succes for deltagerne og foreningen. 

Håber på stor tilslutning fra jer alle. 

 

 

 



Afs:  

Skørping Jag orening 

V. Preben Simonsen 

Hanehøjvej 27 

9520 Skørping 


