Program 2018

ALsjægerne
Hilsen fra formanden
Husmandsjagten og håndværket.
Husmandsjagten var tidligere det normale for de fleste jægere. Man var sammen med erfarne jægere
og lyttede til disse. Jægeruddannelsen i dag er så grundig, at jægeren har en stor grundviden og han
optimerer denne gennem internet og Facebook sider. Den nye jæger er ikke den person der mangler
viden - tvært imod mangler han ofte et sted at gå på jagt.
Foreningen sikrer gerne denne mulighed - både for husmandsjagt og de øvrige jagtformer - alle i
trygge omgivelser.
Foreningen har alt det tekniske: Skydebane (riffel og elektronisk), bue jagt, flugtskydningsvogn og
instruktører.
Gennem møder i foreningen får man kammerater og bliver inviteret på jagt og føler sig som jæger.
De første trofæer hænges op og jagthistorier udveksles.
Jagtforeningen bliver nu en vigtig base, hvor jægerne mødes og jagtvenskaber udvikles.
Jagtforeningen har valgt, at invitere nye jægere til sammen med de mere erfarne, at skabe de bedste
rammer i dialog og udfordringer på kurser, der omhandler jægerhåndværket. Programsat er kragejagt, jagttegnskursus, hundetræning, bukkejagt (CZ), drivjagt på større vildt (CZ), jagt på andre
trofæer (CZ), jægeraftener, skydninger og jagt på land og havet i (Dk).
Småvildtet er presset. Den enkelte jæger kan gøre en forskel. Nu er det muligt for de unge jægere at
deltage i dette arbejde. DJ’s dygtige vildtplejerådgivere kan give ideer og inspiration i dette arbejde.
Indsatsen mod prædatorerne er nødvendig i småvildtarbejdet. Har du besøgt rævegravene, og har du
søgt reguleringstilladelser for krager i februar og marts? Husk reviret skal passes alle årets måneder.
Sikkerhed på jagten er alles ansvar. Vore jagtkammerater – både de to- og de firbenede var sidste år
udsat for jagtuheld. Ofte skyldes ulykkerne tankeløshed, overtændt iver eller blot chancebetonet
adfærd.
Beskyt dig selv og hunden gennem farvet beklædning og husk skydebriller og høreværn på
skydebanen og jagten.
Held og lykke i jagten på gode oplevelser i 2018.
Vi ses ved arrangementerne.
På foreningens vegne
Jens Hangaard Nielsen
Formand for Alsjægerne
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Bestyrelse og udvalg:
Formand: Jens Hangaard Nielsen, mail
jens@hangaard.dk, tlf: 40 58 64 58
Næstformand og kasserer: Egon Villumsen, mail egon.v@bbsyd.dk, tlf: 41 24 73 45
Bestyrelse og skydevogn: Ejnar Lyshøj Søgaard, mail elsgaard@mail.dk, tlf: 61 62 26 97
Bestyrelse, kølevogn og riffelbane Allan Kock
Allan@familyduo.dk, tlf.: 22 93 95 10
Riffelskydning: Henrik Krogh, mail henrik.k@hotmail.com, tlf: 23 72 87 82
Flugtskydning: John Abrahamsen, mail:
guttorm65@gmail.com, tlf.: 40 37 48 94

Buejagt: Tommy Schink, mail: tommyschink@gmail.com, tlf.: 40 98 02 43,
Genladning: Bent Iversen, mail: bent.iversen@danfoss.com, tlf.: 51 89 19 06
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Schweisshunde:
Augustenborg:
Christian Jessen, tlf.: 24 24 89 01
Nordborg:
Belinda Kristoffersen, tlf.: 31 35 86 06
Åbenrå:
Bjarne Jørgensen, tlf.: 40 96 16 46
Kilde: Jæger

Sol op og ned i Sønderborg:
Dato

Sol
Op

Sol
Ned

Dato

Sol
Op

Sol
Ned

1. maj
10. maj
16. maj
17. maj
19. maj
21. maj
24. maj
27. maj
30. maj
2. juni
5. juni
8. juni
12. juni
16. juni
20. juni
23. juni
27. juni
30. juni

5:42
5:23
5:13
5:11
5:08
5:04
5:00
4:56
4:52
4:49
4:47
4:45
4:43
4:42
4:42
4:42
4:44
4:46

20:55
21:12
21:23
21:24
21:28
21:31
21:36
21:41
21:45
21:49
21:52
21:55
21:59
22:01
22:03
22:03
22:03
22:03

1. juli
4. juli
7. juli
10. juli
13. juli
15. juli
1. aug.
10. aug.
20. aug.
30. aug.
1. sept.
3. sept.
5. sept.
7. sept.
9. sept.
11. sept.
13. sept.
15. sept.

4:47
4:49
4:52
4:56
4:59
5:02
5:29
5:46
6:04
6:23
6:26
6:30
6:34
6:38
6:41
6:45
6:49
6:52

22:02
22:01
21:59
21:56
21:53
21:51
21:24
21:06
20:43
20:19
20:14
20:09
20:04
19:59
19:54
19:49
19:44
19:39

Dato

Sol
Op

Sol
Ned

Dato

Sol
Op

Sol
Ned

17. sept.
19. sept.
21. sept.
23. sept.
25. sept.
27. sept.
29. sept.
1. okt.
3. okt.
5. okt.
8. okt.
11. okt.
14. okt.
17. okt.
20. okt.
23. okt.
26. okt.
29. okt.

6:56
7:00
7:04
7:07
7:11
7:15
7:19
7:22
7:26
7:30
7:36
7:42
7:47
7:53
7:59
8:05
8:11
7:17

19:34
19:28
19:23
19:18
19:13
19:08
19:03
18:58
18:53
18:48
18:40
18:33
18:25
18:18
18:11
18:04
17:57
16:51

1. nov.
4. nov.
7. nov.
10. nov.
13. nov.
17. nov.
21. nov.
25. nov.
29. nov.
3. dec.
7. dec.
11. dec.
15. dec.
20. dec.
24. dec.
28. dec.
31. dec.

7:23
7:29
7:36
7:42
7:48
7:56
8:03
8:10
8:17
8:24
8:30
8:35
8:39
8:43
8:45
8:46
8:46

16:45
16:38
16:33
16:27
16:22
16:15
16:09
16:04
16:00
15:57
15:54
15:53
15:53
15:54
15:56
15:59
16:02

Kilde:http://www.kalender-365.dk/kalender-2017.html
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Riffelskydning
Der er også i år mange muligheder for at træne riffelskydning på skydebanen på Kær.
Der skydes hovedsaglig på 100 meter. Indskrivning slutter én time før sluttidspunkterne,
Største tilladte kaliber er 9,3x62.
Prisen for at skyde er 50 kr.
Alle med gyldigt jagttegn og våbentilladelse er velkomne.
Datoer og tidspunkter for skydningerne fremgår af månedens aktiviteter.
Kontaktperson:
Henrik Krogh, mobil: 23 72 87 82
Riffelskydning
Du har også mulighed for at træne riffelskydning på 200m på Nordals Skyttekredsens bane på
Oksbølvej 18 i Nordborg.
Der skydes spidsskarpt ammunition, og banen har elektronisk markering, så du ser resultatet med
det samme.
Der trænes mandag fra klokken 18:00 til 19:30 fra april til oktober.
Det koster 40 kr. pr. gang eller 300 kr. for en sæson.
Se endvidere: http://www.nordals-skyttekreds.dk/

Aktiviteter i februar
Jagthundetræning
Træningen starter søndag den 25. februar 2018 klokken 10.
Træningen foregår ved Himmark Strand.
Grunddressur i perioden februar til juni 2018 koster 300,- kr.
Tilmelding senest den 18. februar 2018.
Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til:
Thomas Ahm Sørensen, telefon 23 30 39 11 eller
Thorkil Elnef, telefon 61 16 18 04.

Aktiviteter i marts
Kragekursus
Søndag den 4. marts 2018 kl. 6, Mødested: Oplyses ved tilmelding.
Kragen er både snu og klog, og derfor er det en udfordring for enhver jæger at få ram på den. Der er
en stor kragebestand i vores område, og disse fugle gør livet besværligt for andre vildtarter især
fugle og harer.
Marts måned er højsæson for regulering af krager. Alsjægerne tilbyder derfor et kursus for
medlemmer, som er interesserede i at være med til at regulere denne snu fugl.
Har du selv lokkefugle eller udstoppede rovfugle, så må du gerne tage dem med.
Der vil blive lejlighed til at prøve det selv i de til kurset indrettede skjul.
Husk jagtgevær og gyldigt jagttegn.
Maks. Deltagerantal: 10 jægere.
Alsjægerne byder på en forfriskning undervejs.
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Deltagergebyr: 50 kr.
Bindende tilmelding til Egon Villumsen, egon.v@bbsyd.dk eller 41 24 73 45 senest den 2. marts

Aktiviteter i april
Bueskydning:
Lørdag den 21. april 2018, kl. 9.00
er der skydning med bue på Flugtskydningsbanen i Nordborg på Als.
Du kan selv tage din bue med eller låne en af foreningens buer.
Tommy Schink er instruktør for skydningerne.
arrangementet.
Ved ”Præmie- og Pokalskydning” lørdag den 25. august har bueskytterne mulighed for at stille op til
konkurrencen om Alsjægernes Robin Hood trofæ.
Kontaktperson for arrangementet er
Tommy Schink, tlf.: 40 98 02 43,
mail: tommyschink@gmail.com

Riffelskydning på skydebanen i Kær:
21-04-2018 LØR 09:00 - 15:00
28-04-2018 LØR 10:00 - 14:00

Aktiviteter i maj:
Riffelskydning på skydebanen i Kær:
05-05-2018 LØR 09:00 - 15:00
08-05-2018 TIR 16:00 - 20:00
12-05-2018 LØR 09:00 - 16:00
13-05-2018 SØN DJ RIFFELPRØVE
26-05-2018 LØR 10:00 - 14:00
Søndag den 13. maj afholdes der riffelprøve via Danmarks Jægerforbund på skydebanen i
Kær.
Husk tilmelding.
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Aktiviteter i juni:
Riffelskydning på skydebanen i Kær:
09-06-2018 LØR 10:00 - 14:00

Aktiviteter i august:
Bueskydning:
Lørdag den 11. august 2018, kl. 9.00
er der skydning med bue på Flugtskydningsbanen i Nordborg på Als.
Du kan selv tage din bue med eller låne en af foreningens buer.
Tommy Schink er instruktør for skydningerne.
arrangementet.
Ved ”Præmie- og Pokalskydning” lørdag den 25. august har bueskytterne mulighed for at stille op til
konkurrencen om Alsjægernes Robin Hood trofæ.

Kontaktperson for arrangementet er
Tommy Schink, tlf.: 40 98 02 43,
mail: tommyschink@gmail.com

Præmie- og pokalskydning
Lørdag den 25. august 2018 kl. 10-15

I lighed med tidligere år holder Alsjægerne den årlige præmie- og
pokalskydning på flugtskydningsbanen i Nordborg.
Skydningen starter kl.10.00, sidste indskrivning skal ske kl. 13.00 og skydekort kan indleveres frem
til kl. 14.00, hvorefter der er præmie- og pokaloverrækkelse.

Der er også i år mange gode præmier. Der er mulighed for at købe pølser, vand & øl.
Se mere på de kommende opslag på flugtskydningsbanen og ved MacNab samt på vores
hjemmeside med ajourført information, når vi kommer tættere på selve arrangementet.
Arrangementet er åbent for alle.
Ekstra:
I år er der også mulighed for at vinde Alsjægernes Robin Hood trofæ for bueskytter.
Bueskydningskonkurrencen foregår sideløbende med lerdueskydningen

Kontaktperson for arrangementet er Egon Villumsen, mail: egon@alsjaegerne.dk
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Riffelskydning på skydebanen i Kær:
11-08-2018 LØR 10:00 - 14:00
25-05-2018 LØR 10:00 - 14:00

Aktiviteter i september:
Riffelskydning på skydebanen i Kær:
01-09-2018 LØR 09:00 - 15:00
11-09-2018 TIR 16:00 - 20:00
,

Aktiviteter i oktober:
Ordinær Generalforsamling
Tirsdag den 2. oktober 2018 klokken 19.00
På Svenstrup Forsamlingshus, Nordborg.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Indkomne forslag skal være foreningens formand i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en let anretning, og der forevises en jagtfilm.

Drivjagt i Tjekkiet
Oktober 2018
4 dages drivjagt med riffel på krondyr, sika, muflon og vildsvin (ikke trofæbærende) i Tjekkiet. Det
kan aftales, at nogle arter kan skydes med trofæ, der betales for disse. Turen gentages pga. de sidste
års succeser.
Der kræves tilmelding til turen og nærmere information fås ved henvendelse til Jens
Hangaard, mail: jenshangaard@gmail.com
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Aktiviteter i november:
Jægeraften:
Onsdag den 7. november 2018 kl. 19.00.
Vi holder igen i år jægeraften den anden onsdag i november i Ulkebøl Forsamlingshus
med interessante jagtforedrag.
Efter foredrager er der jægerbanko med mange spændende gevinster. Der vil blive trukket en større
præmie på indgangsbilletten.
Entré kr. 60,-.
Se på vores hjemmeside med ajourført information, når vi kommer tættere på selve arrangementet.
Kontaktperson for arrangementet er
Egon Villumsen: egon.v@bbsyd.dk
Havjagt
Alsjægerne kan arrangere havjagt fra Dyvig for 4 - 6 jægere ad gangen.
For nærmere oplysning kontakt Jens Hangaard, mail: jens@hangaard.dk
tlf: 40 58 64 58

Aktiviteter februar 2019
Hygge- og Trofæaften
Torsdag d. 21. februar 2019 kl. 19.00 på Ny Mølle Kro, Guderup
Denne aften er en afslutningen på jagtåret. Du kan her vise dine jægerkolleger, hvad du har af
interessante ting fra året der gik. Du kan medbringe trofæer eller andre interessante jagtrelaterede
ting fra ind- og udland.
Vi kårer årets buk blandt de udstillede trofæer af danske råbukke. Den heldige jæger belønnes med
en gave og en vandrepokal. Blandt øvrige udstillede genstande trækkes der lod om udstillerpræmier.
Kommer du med noget specielt og fortæller en
historie, belønnes det med en gave. Aftenen
byder også på interessante foredrag og
jagthistorier,
jagthornsblæsning samt amerikansk lotteri,
hvor der er fine, jagtrelaterede
gevinster. Kom og vær med til en hyggelig
aften.
Salen vil være åben fra klokken 18:30.
Kontaktperson for arrangementet er Egon
Villumsen: egon@alsjaegerne.dk
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Udlejning af udstyr
Hos Alsjægerne har du mulighed for at leje forskelligt udstyr med medlemsrabat.
Skydevognen

Med skydevognen har du mulighed for at tilbyde skydetræning eller konkurrencer i din
jagtforening. Du kan indrette banen efter egne ønsker. Det giver fordele i forhold til faste
skydebaner. Især afstanden har stor betydning for uøvede skytter. Man kan med skydevognen lave
et træningsprogram, hvor man gradvis øger afstanden efterhånden som skytternes træfsikkerhed
forbedres.
Alsjægerne kan også hjælpe med at skaffe en skydeinstruktør, hvis der er behov for det.
Husk, at det er ulovligt at overlade et skuddevåben til personer uden jagttegn eller våbentilladelse,
hvis man ikke er uddannet skydeinstruktør.
Vores skydevogn er blevet brugt flittigt og det har naturligvis slidt på den. Vognen blev derfor
renoveret i 2015 bl.a. med en ny bagaksel. Desværre oplever vi også at vognen afleves med
forskellige skader, som ingen vil kendes ved. Derfor bliver vi nødt til fremover at opkræve 500,- kr.
i depositum kontant ved afhentning.

Køletrailer
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Du kan også leje en køletrailer. Den kan bruges til mange ting. Den er selvfølgelig velegnet til at
opbevare nedlagt vildt koldt før eller efter slagtning. Der er mulighed for ophængning på en stålbuk
i traileren. Ved fest i jagtforeningen eller privat er traileren velegnet til at opbevare mad og

drikkevarer koldt. Den kan selvfølgelig også bruges som en lukket trailer med eller uden køling.
Som medlem hos Alsjægerne kan du leje den til medlemspris.

Ved leje skal der ved afhentning udfyldes en kontrakt hvor man bekræfter at udstyret er i orden og
uden skader. Eventuelle fejl og mangler kan noteres i kontrakten. Denne kontrakt kan findes på
http://www.alsjaegerne.dk/

Udlejningstakster:
Ved leje af udstyr betales kontant ved afhentning med mindre andet er aftalt

udlejningstakster

medlemmer

ikke
medlemmer

Køletrailer

pr. dag

200

300

Køletrailer

weekend

300

500

Skydevogn

pr. dag

350

500

Riffelbane

pr. dag

200

300

Depositum:
For skydevognen betales 500,- kr. kontant ved afhentning
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Allan kock: 22939510
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Ejnar Lyshøj Søgaard:
61622697,
ejnar@alsjaegerne.dk
Allan kock: 22939510
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Vildtparade:
Efter en veloverstået jagt, gøres vildtet klar til vildtparaden.
Når vildtet er lagt på parade, blæses der med jagthorn over det nedlagte vildt, imens jægerne tager
hatten af og på denne måde viser vildtet den sidste ære. Jagtlederen redegør for jagtens udbytte og
vildtparaden afsluttes med der blæses ”jagt forbi” på jagthorn. Vildtparader er ikke forbeholdt store
selskaber, jagtkonsortier og store jagter, men bør derimod være en del af afslutningen på en hver
jagt, også selvom der kun er få deltagere og beskedent udbytte. Dermed viser alle jægere respekt for
det nedlagte vildt. Der er regler for, hvordan vildtet skal placeres i forhold til hinanden. (Disse
regler kan variere afhængig af område og jagtselskab).








Vildtet placeres liggende på højre side
Der oplægges fra venstre mod højre
Vildtet rangordnes (Det ”fineste” øverst)
Læg hanner før hunner
Hvert 10. Stykke vildt rykkes lidt op i forhold til de andre i samme række. Dette for at gøre
optælling nemmere.
Det er i strid med god jagtetik at ”smide” eller ”kaste” med vildtet
At gå eller vade over lagt vildt er mangel på respekt for vildtet
Rangfølge:
1. Snepper Kronvildt (Hjort før hind)
2. Råvildt (Buk før rå)
3. Ræv
4. Hare
5. Agerhøns
6. Fasaner
7. Ænder
8. Duer
9. Andet vildt
Det kan være vanskeligt at placere en and på siden uden den vipper, hvorfor ænder oftest placeres
på bugen eller ryggen
Brug den nødvendige tid på at lægge vildtet pænt. En pæn anrettet vildtparade er en god
jagttradition og samtidig viser det jægernes indstilling til det nedlagte vildt.
Nedlagt vildt under jagten:
Respekten for det nedlagte vildt begynder allerede når det er skudt. Afhængig af jagtform og antal
jægere, så er det meget normalt, at der på klapjagt og drivjagt følger en vildtvogn med rundt mellem
jagtens såter.
Vildtet hænges eller lægges pænt på vognen og er der meget fuglevildt ophænges det normalt to og
to vha. en snor eller lignende. (Disse fjernes dog inden vildtet lægges på vildtparaden).
Opstilling til vildtparaden:
Jagtlederen står normalt foran vildtparaden og kan dermed lettere tale til alle jagtens deltagere.
Jægerne står langs den ene side og klappere, drivere og hundeførere langs den anden.
Kilde: https://jaegernesmagasin.dk/artikler/vildtparade
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