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Hilsen fra formanden 

 

 

Forord ved formanden 

Kære alle. Den nedlukning som COVID-19 

har givet os på jagterne i forbindelse med 

møder hænger der stadig. Programmet denne 

gang er derfor mest aktiv efter sommeren. Er 

der ændringer til programpunkter oplyses 

disse på hjemmesiden: 

http://www.alsjaegerne.dk/ 

Jagtforeningen er en vigtig base, hvor jægerne 

mødes og jagtvenskaber udvikles. 

Alsjægerne stammer fra 1941. De gamle 

jagtforeninger var knyttet til Dansk 

Jagtforening og Landsjagtforening af 1923 i 

Sønderborg. De slog sig sammen under navnet 

http://www.alsjaegerne.dk/
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Alsjægerne. Jagtforeningen har siden været 

områdets største forening. 

I programmet for sidste år forklarede vi, at vi 

var i gang med at planlægge et jubilæum. 

I år fejrer vi 80 – års fødselsdag. Historien 

hertil er, at jægerne ønskede at samle sig i en 

organisation, hvor de store kampe sikrede 

jagten i Danmark. Lokalt ønskede man 

”Foreningens Formål er at samle alle jævne 

Jægere i Amtet og fremme Medlemmernes 

Interesser”.  

Dengang som nu så man på jægernes moral – i 

dag hedder det de jagtetiske regler. 

Vi er i dag blevet netafhængige – på jagten har 

vi mobilen med og kan tage billeder og søge 

oplysninger. 

Kameraer kontrollerer reviret og sender 

besked til jægeren om mårhunde m.m.  
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Opsamlingerne af data sker på nettet på 

hjemmesiden http://www.jkfsonderborg.dk/ - 

både for hjortevildt og mårhunde. 

Resultatet var sidste år for mårhunde 335 

nedlagt og 108 stk. hjortevildt. For at følge 

bestandene og se på jagttiden er disse 

informationer vigtige for alle – husk at 

indberette. 

Jagttiderne består af lokale aftaler for småvildt 

og hjortevildtjagttider. De lokale jagttider 

indstilles af jagtforeninger og Jægerrådet. 

Hjortevildtjagttider indstilles af 

hjortevildtgrupperne, som indstiller jagttider 

til vildtforvaltningsrådet. Ministeren beslutter 

sluttelig jagttiderne. 

Den almindelige regulering af ræv, ilder, mår, 

råge m.fl. Støtter foreningen med fælder og 

reguleringsjægere – alle kan her kontakte 

foreningen om hjælp. 

http://www.jkfsonderborg.dk/
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Foreningen rummer alle jæger grupper – de 

unge – modne ny jægere og de mange trofaste 

jægere, der har støttet jagtforeningen gennem 

årene. 

Til udviklingen af jægeren har Alsjægeren 

investeret i Skydevogn, laser riffelbane, 

buejagtudstyr, fælder og kølertrailer. Alle er 

nyrenoverede. Kontakt foreningen for leje af 

disse. 

Foreningen afholder temadage, møder for at 

bringe jægerne sammen – til hyggelige 

oplevelser, konkurrencer, træning og 

informationer om jagt. 

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. 
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Held og lykke i jagten på gode oplevelser i 

2021. 

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, hjemmeside og annoncering: 

Lars Juhler, mail  kennellaurberg@gmail.com, 

tlf: 60 55 09 60  

 

Sekretær og kasserer: Egon Villumsen, mail 

egon.v@bbsyd.dk  , tlf: 41 24 73 45 

 

Bestyrelse og riffelskydning: Preben 

Jørgensen, bimse72@hotmail.com, tlf: 20 65 

84 31 

 

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 

 

Køletrailer: Jens Hangaard Nielsen, mail  

mailto:jens@hangaard.dk
mailto:kennellaurberg@gmail.com
mailto:egon.v@bbsyd.dk
mailto:bimse72@hotmail.com
mailto:guttorm65@gmail.com
mailto:tommyschink@gmail.com
mailto:bent.iversen@danfoss.com
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jens@hangaard.dk, tlf: 40 58 64 58 

 

Elektronisk riffelbane: Jens Hangaard Nielsen, 

mail  jens@hangaard.dk, tlf: 40 58 64 58 

 
 

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 

 

Sønderborg: 

Johnny Wacherhausen, tlf.: 20 14 69 01 

 

Kilde: Jæger  

 

 

 

mailto:jens@hangaard.dk
mailto:jens@hangaard.dk
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Sol op- og nedgangstider  

Kendskab til tidspunktet for sol op- og 

nedgang på den lokalitet, hvor du er på jagt, er 

afgørende for hvornår du lovligt kan drive 

jagt. På nedenstående link kan du finde de 

lokale tider overalt i verden. 

http://www.suninfo.dk/ 

 

Riffelskydning på skydebanen i Kær 

Der er også i år mange muligheder for at træne 

riffelskydning på skydebanen på Kær, som 

drives af 

”SkydebaneSamvirket Kær Vestermark.” 

Du kan læse mere om skydetiderne på banen 

på: http://www.vestermark.info/ 

Alsjægerne har et godt samarbejde med 

SkydebaneSamvirket, og vi har planlagt fem 

skydninger på banen i Kær.  

Alle med gyldigt jagttegn og våbentilladelse er 

velkomne. 

Datoer og tidspunkter for skydningerne 

fremgår af månedens aktiviteter. 

Kontaktperson: Preben Jørgensen.  

 

 

http://www.suninfo.dk/
http://www.vestermark.info/
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Riffelskydning på skydebanen på Nordals 

Du har også mulighed for at træne 

riffelskydning på 200m på Nordals 

Skyttekredsens bane på Oksbølvej 18 i 

Nordborg. Alsjægerne har et samarbejde med 

Nordals skyttekreds. 

Der skydes kun med spidsskarpt ammunition, 

og banen har elektronisk markering, så du ser 

resultatet med det samme.  

Har du tekniske spørgsmål f.eks. 

vedligeholdelse af riflen eller frilægning af 

løbet, så er der mulighed for at få råd og 

vejledning. Spørg efter Hans. 

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/ 

 

 

 

 

 

http://www.nordals-skyttekreds.dk/
http://www.nordals-skyttekreds.dk/
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Aktiviteter i marts 
Hundetræning 

 

Himmark hundeudvalg tilbyder: 

Grunddressur  

07-03-2021—25-04-2021 

Tilmelding 

Thomas 23303911 
. 

 

 

Aktiviteter i april 
Riffelskydning 

Lørdag den 17. april 2021, begge dage kl. 9.00 

er der riffelskydning på skydebanen i Kær, 

hvor du har mulighed for at træne med 

forskellige hjælpemidler. 

Pris: 50 kr. Mobilpay. 

Kontaktperson for riffelskydning er Preben 

Jørgensen. 
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Aktiviteter i maj:  
Hundetræning 

Hinmark hundeudvalg tilbyder: 

 

Apporterings træning 

02-05-2021—20-06-2021 

Tilmelding 

Thomas 23303911 

Tid og sted oplyses ved tilmelding 

 

Riffelskydning 

Torsdag den 13. maj 2021, begge dage kl. 9.00 

er der riffelskydning på skydebanen i Kær, 

hvor du har mulighed for at træne med 

forskellige hjælpemidler. 

Pris: 50 kr. Mobilpay. 

Kontaktperson for riffelskydning er Preben 

Jørgensen 

 

Riffelskydning 

Lørdag den 15. maj 2021, begge dage kl. 9.00 

er der riffelskydning på skydebanen i Kær, 

hvor du har mulighed for at træne med 

forskellige hjælpemidler. 
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Pris: 50 kr. Mobilpay. 

Kontaktperson for riffelskydning er Preben 

Jørgensen 

 

Aktiviteter i juni: 

Jagtmesse 

Outdoor Jagd og natur 

Tidspunkt: fredag den 25. til søndag den 27. 

juni 

Sted: Holstenhalle Neumünster 

        Justus-von-Liebig-Strasse 2-4 

Denne store jagt- og naturmesse viser næsten 

finde alt til jagt, fiskeri og andre 

udendørsaktiviteter. 

Der er gratis adgang for medlemmer. 

Aktiviteter i august: 
 

Præmie- og pokalskydning 

Lørdag den 21. august 2021 kl. 10-15 

I lighed med tidligere år holder Alsjægerne 

den årlige præmie- og 

pokalskydning på flugtskydningsbanen i 

Nordborg. Skydningen starter kl.10.00, og 
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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. 

Kontaktperson for arrangementet er Egon 

Villumsen.    
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Markvandring i Mintebjerg 

Tirsdag den 24. august 2021 klokken 18.00, 

Mintebjergryde 1.  

Per Bonefeld har i samarbejde med naboerne 

på de tilstødende arealer gjort sig umage med 

at indrette markplaner med biotoper, der sikrer 

gode levesteder for vildtet, samtidig med, at 

der kan drives effektivt landbrug. Vi går en tur 

på markerne, hvor Per fortæller om indretning 

og beplantning. Efterfølgende samles vi 

maskinhallen til opfølgende spørgsmål, og vi 

ser på redskaber, som er egnede til at pleje af 

viltdtbiotoperne med.  

Aftenen byder også på en fortælling om 

skovrejsning i Sønderjylland efter 

genforeningen. 

Der er udstillet jagttrofæer og Alsjægerne 

viser noget af foreningens udstyr. Du får bl.a. 

mulighed for at prøve den elektroniske 

riffelbane.  

Arrangementet henvender sig til jægere, 

landmænd og alle med interesse for natur og 

naturpleje. 

Vi håber på godt midsommervejr, så dette 
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arrangement også er en oplagt familietur. 

Alsjægerne er vært med en forfriskning og 

grillpølser. 

Kontaktperson for arrangementet er Jens 

Hangaard.    
 

 

 

Aktiviteter i september 
 

                                                                                                                    

Alsjægerne fejrer fødselsdag      

Den 11. september kl. 13 - 16 inviterer 

Alsjægerne til et fødselsdagsarrangement - 80 

år. “Hos. Jesper” sørger for lidt til ganen. 

Medlemmer og forretningsmedlemmer 

inviteres til at fejre fødselsdagsfesten. 

Arrangementet afholdes på 

Flugtskydningsbanen i Nordborg. Har du lyst 

til at skyde med bue, elektronisk 

riffelskydning eller flugtskydning (foreningen 

betaler lerduerne på trapbanen - tag selv 

skydevåben med), er dette muligt. 
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Foreningen glæder sig til en hyggelig 

eftermiddag. 

 
Riffelskydning på hjortebanen i Oksbøl 

Alsjægerne arrangerer efter aftale ture til 

hjortebanen i Oksbøl, hvor du kan træne dine 

skyderfærdigheder på løbende hjort. Der 

skydes på afstande fra 100m og ned til 40m. 

Det maksimale antal deltagere er 10. 

Prisen for arrangementet er 300,- kr. med 10 

deltagere inkluderet rundstykker og en 

grillpølse. 

Kontaktperson for riffelskydning er Preben 

Jørgensen. 

 

 

 

Aktiviteter i oktober: 

 
Ordinær Generalforsamling 

Tirsdag den 5. oktober 2021 klokken 19.00  

På Svenstrup Forsamlingshus, Nordborg. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Indkomne forslag skal være foreningens 
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formand i hænde senest 2 uger før 

generalforsamlingen. 

Efter generalforsamlingen er foreningen vært 

ved en let anretning, og en hyggelig snak. 

 

 

 

ØSTERSTUR TIL RØMØ. 

Lørdag den 9. oktober 2021 kl. 9.00   
I samarbejde med Strandjagtforeningen 

arrangerer vi en tur til Vadehavets 

Østersbanker. 

Vi kører i egne biler til Rømø. Mødesteder er, 

Marie kirken i Sønderborg eller Broager kirke 

begge steder kl. 09.00. Ved ankomsten til 

Rømø guider Jens Hangaard os ud til 

østersbankerne. Når vi har samlet østers nok, 

kører vi til det militære skydeterræn.  

Der vil være tændt op i grillen på 

Naturstyrelsens grillplads, hvor de indsamlede 

østers så kan nydes grillede eller rå, medbring 

selv dressing og drikkevarer hertil. 

Husk gummistøvler og en spand eller 

bærepose til de indsamlede østers, en børste 
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samt en madpakke eller noget til grillen. 

At spise østers indsamlet i Vadehavet foregår 

på eget ansvar, uanset om man er på tur med 

os, en naturvejleder, eller er ude på egen hånd.  

 

Pris 50,00 kr. pr. deltager. Bindende 

tilmelding senest den 4. oktobertil Jens 

Hangaard mail, jens@hangaard.dk eller Jens-

Anker mail, jaj@foxhunt.dk,  

Kom til et kanonarrangement, hvor vi har 

familien og vennerne med. 
 

 

                                   

mailto:jens@hangaard.dk
mailto:jaj@foxhunt.dk


21 
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Aktiviteter i november: 
Hygge- og Trofæaften  

Tirsdag d. 9. november kl. 19.00 på Egen 

Forsamlingshus, Guderup. 

Denne aften er en afslutning 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 

gevinster. Kom og vær med til en hyggelig 

aften. 

Salen vil være åben fra klokken 18.30. 

Kontaktperson for arrangementet er Egon 

Villumsen  
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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 hos dig selv eller sammen med din 

jagtforening. 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 

skydevåben til personer uden jagttegn eller 

våbentilladelse, hvis man ikke er uddannet 

skydeinstruktør.   
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Køletrailer  

 

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 holde 

drikkevarer koldt. Den kan selvfølgelig også 

bruges som en lukket trailer med eller uden 

køling. 
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Som medlem hos Alsjægerne kan du leje den 

til medlemspris. 

 

Nyhed: Nu kan køletraileren også lejes med 

en benzindrevet generator. 
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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/ 

 

 

 

http://www.alsjaegerne.dk/
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Udlejningstakster: 

Udlejningstakster: 
Ved leje af udstyr betales kontant ved 

afhentning med mindre andet er aftalt 

 udlejningsta

kster 

medlem

mer 

ikke 

medlem

mer 

Køletra

iler 

pr. dag 
 weekend 

350 

500 

500 

700 

Skydev

ogn 

pr. dag 

weekend 

350 

500 

500 

700 

Elektro

nisk 

Riffelba

ne 

pr. dag 

Weekend 

 

 

200 

300 

300 

500 

 

For leje af udstyr kontakt: 

Jens Hangaard  

40 58 64 58 

jens@hangaard.dk 

 

 

 

 

mailto:jens@hangaard.dk
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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 

https://jaegernesmagasin.dk/artikler/jagtkonsortie
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• 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 

https://jaegernesmagasin.dk/artikler/skovsneppe-scolopax-rusticola
https://jaegernesmagasin.dk/artikler/kronvildt-cervus-elaphus
https://jaegernesmagasin.dk/artikler/radyr-capreolus-capreolus
https://jaegernesmagasin.dk/artikler/agerhons-perdix-perdix
https://jaegernesmagasin.dk/artikler/fasan
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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/vildtparad

e 


