
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Efterår 2016 



                                              Bestyrelsen                                               
 
Formand: 
Preben Simonsen 
Hanehøjvej 27, 9520 Skørping 
Tlf: 98392384 – 2347 4648 
Mail: psi@esaars.dk 
 
Næstformand/Jægerråd Rebild: 
Thomas Rafaelsen 
Birkeholmvej 3, Gl. Skørping 
9520 Skørping 
tlf: 98391709 – 22641709 
Mail: rafaelsen@newmail.dk 
 
Kasserer: 
Hans Dahl 
Krogsvej 11 
9520 Skørping 
Tlf: 60163985 
Mail:hansinanz@gmail.com 
 
Sekretær: 
Paw Amstrup 
Mail: paw.amstrup@jubii.dk 
 
Bestyrelsesmedlemmer: 
 
Henrik Bredahl 
Mølholmvej 18 
9520 Skørping 
tlf: 98339911 
Mail: bredahlhenrik@hotmail.com 
 
Danny Hansen 
Vesterbygade 24B 
9520 Skørping 
tlf: 40401210 
Mail: danny-hansen@mail.dk 
 
Dennis Bergen 
Degnevænget 16 
9520 Skørping  
DEB@ucn.dk 
 
 
Suppleant: 
Jens Erik Nielsen                Henrik Rostgaard Hjorth 
Stendalsvej 14                    Blenstrupvej 26 
Rebild                                  Askildrup 
9520 Skørping                    9520 Skørping 

                          Udvalg 

 
Jagtfonden: 
Preben Simonsen (form) 
Ove Jørn 
Bjarne Kristensen 
Hans Dahl 
 
Skydeudvalget: 
Henrik Bredahl (form) 
Paw Amstrup 
Jesper Nielsen 
Danny Hansen 
Jan Lund 
Thomas Rafaelsen  
 
Hundeudvalget: 
Dennis Bergen(form) 
Henrik Urenholdt 
Niels Erik og Irma Nielsen (Maler) 
Danny Hansen 
Flemming Kallehave: fkallehave@gmail.com 
40787761 
Marie Louise Kallehave 
Kurt 
Ole Riis 
 
Husudvalget: 
Danny Hansen (form) 
Preben Simonsen 
Svend Jensen 
Thomas Rafaelsen 
Hans Dahl 
 
Informationsudvalget: 
Preben Simonsen (form) 
Chris Stilling 
Paw Amstrup 
Dennis Bergen 
 
Webmaster: 
Chris Stilling 
Facebook: 
Paw Amstrup 
 
Bueudvalg: 
John Kristensen 
Mathias Kristensen 
Preben Simonsen 
 
Revisor:  
Svend Karlsbjerg  
Suppleant: Karl Johan Klemmesen 



Formanden har ordet! 

Hvad er jagt? 

For tusinde af år siden, gik vi på jagt for at overleve. I dag en den mest ud-
bredte form for jagt vist, når tilbudsavisen dumper ind af brevsprækken. 

Når jeg tænker jagt, kommer der mange ting frem. Var det det et skud til en 
and, som gik ned sten død. Eller var det da jeg skød til en buk, og måtte ringe 
efter Schweisshund til eftersøg, således dyret blev fundet. Eller de hyggelige 
snakke rundt om bordet med kammeraterne efter jagten. Forventningens glæ-
de og spændingen om jagtens udfald de næste dage om bord på færgen eller 
flyveren?? Vi har sikkert alle vores små øjeblikke, hvor jagten gik op i en stør-
re helhed. Og temmelig sikkert også øjeblikke vi helst vil glemme igen!! 

Alt i alt er det hele BARE jagt. Vi har en hobby som vi kan li, og ønsker at dele 
med andre.  

Danmarks Jægerforbund forsøger at bibeholde retten til at gå på jagt i Dan-
mark. DJ er jægerens talerør til det politiske organ, som sætter dagsordenen 
for jagt. Om det er Ulven, Elgen eller Kronhjorten der diskuteres, kan vi ikke 
vide os sikker på hvad det endelige resultat bliver for fremtidens jagtudøvelse 
i Danmark. Demokratiet bestemmer! 

Er det resultatet af afskaffelse af jagttid på bla. måger, der gør medierne bli-
ver inddraget i borgernes irritation over larm og lavtflyvende aggressive fugle i 
byerne. Det kan vi kun gisne om. Men der er forskel på jagt og regulering i min 
termologi. 

     

Knæk og bræk 

 

   
 



Hundeåret 2016 

Den udendørs træning er ved at lakke mod enden. Og træningen skal snart stå 
deres prøve under naturlige forhold. 

Ca. 30 hunde af forskellige arter, har på tirsdage og onsdage gået hinterbane, 
slæbt kaniner, apporteret duer og hårvildt, svømmet rundt i søen efter ænder 
og andre fugle i vandet. Gået sport på arealer lånt af Jørgen Støvring. Jeg tror 
alle er blevet udfordret på hver deres niveau. Nogle har fået enkeltundervis-
ning, andre har kunne klare den 
selv med lidt advisering af træner-
ne. Selv Børge Svendsen ville me-
get gerne ha mere enkeltmandsun-
dervisning!! 

Sæsons udendørstræning har hun-
deudvalget IGEN klaret til stor 
bravur. Mange hunde og ejere har 
taget mange brugbare råd og fær-
digheder med hjem fra træning. 

Marie Louise og Flemming har været på instruktørkursus i nogle weekender, 
for at blive klædt bedre på til træningsforløbene. Ydermere har de ønsket at 
udbygge kursusrækken med et kursus i adfærdsvanskelige hunde (og ejere). 
For på den måde endnu bedre kunne håndtere og løse de små trælse ting i 
hverdagen for hund og ejer.   

En stor tak til hundefolkene, skal lyde fra både deltagere og bestyrelsen. Uden 
jeres store arbejde, ville der rende 
mange hunde rundt i landskabet, uden 
at vide hvad de løb efter! 

Vi håber at kunne starte indendørs 
træning i starten af januar. Se mere 
info på hjemmesiden, Facebook og avis  

  



 

 
Indkaldelse til generalforsamling i Skørping Jagtforening 

 

Torsdag d. 24 november 2014 kl. 19.00 i Purkerhus. 

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 

2. Aflæggelse af årsberetning fra Jagtforening og fonden 

3. Godkendelse af det reviderede regnskab 

4. Orientering om kontingent samt evt. vedtagelse af ekstraordinære 

ændringer 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

6. Valg af suppleant(er) 

7. Valg af udvalgsmedlemmer:  

8. Valg af revisor og revisorsuppleant:  

9. Indkomne forslag 

10. Eventuelt 

11. Uddeling af Kragepokal til årets ”Kragejæger” 

 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalfor-
samling. Er der noget vi kan gøre bedre, eller i savner af aktiviteter. Så kom 
endeligt frem med dette!! 

Efter mødet er foreningen vært ved et mindre traktement. 

Hold dig også ajourført med bestyrelsens sammensætningen og udvalgene på: 

www.skoerpingjagtforening.dk 



Flugtskydning 2016 

Det er lykkedes os at, få godkendt og flyttet vores normale skydninger om 
foråret til efteråret i sæson 2016, som en prøveperiode. 

Dette betyder der afvikles flugtskydning på arealerne Gerdingvej 50 
(skydebanen).  

Skydningen er på onsdage startende d. 10/8 og frem til 12/10. kl. 18.30 
til 21.00. 

Udover skydning onsdage har vi også to lørdage til rådighed. D. 3/9 og 24/9. 
Nærmere information vil fremgå på hjemmesiden og på skydebanen. 

Vi håber med dette nye tiltag at, kunne trække flere jæger til skydebanen for 
finpudse formen inden jagtsæsonen springer i gang. 

Ta din nabo under armen og mød op til en hyggelig aften. Patroner, lerduer, øl 
og vand kan købes til rimelige penge på stedet. Som sædvanen tro tændes der 
også op i grillen til en pølse senere på aftenen. 

 

 

Andejagten 2016 

Andejagten er fri i foreningens sø fra 1/9.  

Andejagten i vores sø er frit tilgængelig for foreningens medlemmer. Du skal 
blot følge jagtlovens regler omkring jagt med hagl osv. 

Du kan til enhver tid køre ud til søen og skyde ænder. Skulle der være andre 
medlemmer tilstede, er det først til mølle princippet der gælder omkring for-
deling af pladserne. 

Skulle du skyde en eller flere ænder, vil vi selvfølgelig gerne vide dette. Enten 
pr sms eller mail til formanden. Vildtet tilfalder skytten og er gratis. 

 

 

 



Kragepokalen 2016 

Året Kragejæger skal finde igen i år.   

Du kan deltage i konkurrencen om pokalen, ved at samle ben fra skader og kra-
ger frem til 1. november i år. De indsamlede ben afleveres til Preben Simonsen 
senest 1/11 på hjemmeadressen.  

 

Jagthorn 2016/17 

Jagthornsblæsningen er nu blevet en fast del af aktiviteterne i Skørping Jagt-
forening.   

Den ny undervisningssæson starter igen midt i september, der vil blive hold for 
nybegyndere og øvede, samt en jagthornsgruppe.  

Der øves hver onsdag aften i klubhuset, underviser Peter Aldahl.  
Deltagergebyr 250 kr 
Sæsonen slutter til april og deltagerne får mulighed for at stille op til mærke-
prøver i henholdsvis bronze, sølv og guld.   
 
Alle interesserede er velkomne til opstartsmøde 
onsdag den 14. september kl. 19 i klubhuset. 
 

Taktikken lægges inden Sankt Hansbålet blæses             Skørping Blæserne ved bronzeprøven 
i gang ved Store Økssø                                                                   



Rold Skov Match 

I år meldte Arden Jagtforening totalt fra, omkring afholdelse af årets Rold 
Skov Match for hundefolk. 

Efter det fine stykke arbejde som blev gjort fra sidste år fra Skørping Jagt-
forening, blev vi adspurgt om vi kunne klare hele arrangementet? 

Hundeudvalget klarede det praktiske omkring selve konkurrencen og forenin-
gen tog sig af forplejningen af dommere, hjælpere og deltagere. 

Arealer skulle lånes til de forskellige øvelser, vildt af god kvalitet skulle findes 
til deltagerne, dommerne og hjælpere skal være klar osv. Mange praktiske dele 
skal falde i hak inden start d. 19/6 kl. 08.00. 

Kl. 8.00 kørte dommere, hjælpere og 
deltagerne til dagens dyst ud i Skørping 
og omegns.  

Der blev dystet dels på individuel plan 
og på holdvis. Hundene og førerne nød 
dagens gode vejr, de fine arealer og den 
gode stemning dagen igennem. 

 

Dagen afsluttedes med hornfanfare, præmieoverrækning og pølser fra grille. 

En hyggelig dag som blev ekstra 
krydret, da Skørping Jagtforening 
vandt Gruppekonkurrencen.  

Vi ser frem til næste års afholdelse 
af RSM. Nu har vi prøvet dette, og 
med lidt småjusteringer og frivilligt 
arbejde kan vi løfte opgaven endnu 
en gang. 

  

 Vindere fra Skørping i gruppekonkurrencen  



Plovmandshøj Plantage efterårsjagt 

Skal du med på efterårets jagter i Plovmandshøj Plantage. Pt. Er der kun 13 le-
dige pladser, så du skal skynde dig inden de er væk. 

På hjemmesiden kan du se mere om hvilke pladser du kan vælge og hvordan du 
klarer betalingen osv. I prisen er inkluderet rundstykker, bengæt, jagtleje og 
øl eller vand til middag. Det eneste du selv skal klare er: Kaffe, skovpatroner 
og lidt mønter til evt. bøder fra Fiskal.  

Der skydes hvad jagtloven tillades, dog er der en kvote på to rådyr på hver 
jagt. Råvildt sælges på auktion og sælges dyret ikke her, er skytten forpligtet 
til at købe dyret. 

Alt praktisk omkring selve jagten, parole og hvor vi mødes kan findes på hjem-
mesiden. 

 

Jagtgudstjeneste  

I år har Skørping sogns nye præst inviteret til jagtgudstjeneste. I den skri-
vende stund vides det endnu ikke om det bliver Gl. Skørping kirke eller arran-
gementet flyttes til Skørping Nykirke. Dette skyldes et større renoveringsar-
bejde i Gl. Skørping kirke skal påbegyndes snarest. 

Gudstjenesten afholdes d. 20 november kl. 16.00. Nærmere kan ses i avisen og 
hjemmesiden.  

 

 

 

 

 



Kære Medlemmer 

 

Skørpinge Jagtforenings hjemmeside har skiftet udseende. Dette skyldes et 
større nedbrud af den gamle hjemmeside i 2016. Nedbruddet bevirkede at 
Chris var nød til at få lavet en helt ny. Set det fra den positive vinkel, er vores 
hjemmeside nu blevet opdateret og mere fremtidssikret, og  skulle virke meget 
bedre end den forrige. 

Det negative ved nedbruddet, er vi har miste alle data på jer der havde til-
meldt sig vores nyhedsbrev pr. mail. Vi vil gerne kunne fortælle jer, alle om vo-
res aktiviteter i god tid, hvorfor vi også er begyndt at bruge vores Facebook 
side meget mere. 

Men den bedste og meste sikre måde at komme ud til jer på, er via nyhedsbre-
vet, da vi endnu ikke er for gode til det Facebook. Derfor vil vi gerne opfordre 
jer alle til at gå ind på vores hjemmeside www.skoerpingjagtforening.dk og til-
melde sig vores nyhedsbrev, både ny som gamle, da vi har mistet alle gamle da-
ta. 

For at hjælpe lidt på motivationen, vil der blandt de tilmeldte frem til d. 
01.10.2016 blive trukket lod om en plads på en af fællesjagter i Plovmandshøj 
og 01.01.2017 trækker vi lod om en jagtskjorte. De heldige vindere vil få di-
rekte besked. 

Håber på at se mange tilmeldinger, så I hjælper os med at kunne give jer mest 
mulig information omkring vores aktiviteter. 

 

 

Med venlige jagthilsen 

Skørping jagtforening 

Bestyrelsen 



Et godt tilbud 

I samarbejde med Aalborg Jagt, har vi fået strikket et godt tilbud sammen til 
jer medlemmer. 

Vi kan tilbyde en Härkila Lancaster skjorte med foreningens logo broderet på 
brystlomme til 400 kr. Vejledende udsalgspris uden broderi er 600 kr. 

På Härkila hjemmeside, kan du se hvilken 
størrelse der passer dig 

https://harkila.com/size-guide 

Du skal bestille skjorten inden 15/9 2016 
således vi kan få sat produktionen i gang. 
Efterfølgende vil vi iværksætte ordre når 
vi opnår en bestilling af min. 10-15 stk. 

Bestillingen klares via hjemmesiden. Som 
også vil guide dig i størrelsesvalg. 

 

 

 

Trofæopmåling 

Tirsdag d. 14/3 2017 kl. 19.00 kommer Ivar Høst igen og opmåler trofæer. 
Sædvanen tro vil han ligeledes informer lidt om, hvad der rør sig inden for 
jagt, vildtpleje, tilskudsordninger osv.  

Vi krydrer aftenen med lidt kaffe og brød indimellem.  

På aftenen uddeles pokal for ”Sjoveste buk” og nål til den ”Største danske 
buk”. 

 

 

  

 



Afs:  

Skørping Jagtforening 

V. Preben Simonsen 

Hanehøjvej 27 

9520 Skørping 


