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Billund Dyreklinik

Hedegårdsvej 3, 7190 Billund
Dyrlæger:
Anna Hørlück
Michael Janns

Anne Draminsky
Carsten Knatttrup Nielsen

Tlf. 75 33 22 77

Kirurgisk og medicinsk behandling af mindre husdyr.
Røntgen diagnostik.
Konsultation: 				
Hverdage 08.00 - 17.00 dog onsdag 08.00 - 18.00
Alle dage efter aftale.
			DØGNVAGT
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Formand: Michael Søndergaard
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flmni@altiboxmail.dk
Sekretær: Niels Chr. Andersen,
Plougslundvej 189, 7190 Billund,
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n.c.b.andersen@stofanet.dk
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Henning Ebbesen
Hans Olesen
Revisorsuppleant:
Orla Eskildsen
Bestyrelsesmedlemmer:
Lars Thomsen, tlf. 3020 5013
Thomas Echwald, tlf. 3023 8318
Henrik Nicolajsen, tlf. 7433 0092
Suppleant til bestyrelsen:
Helge Staun Jensen
JKF repræsentant:
Flemming Møller Nielsen
Web-adresse:
BJF’s hjemmeside:
www.billundjagtforening.dk
BJF’s mailadresse (webmaster):
plougslundvej@svenet.dk
Att. Anette

Idéudvalg:
FM Lars Thomsen
Michael Søndergaard
Kim Lassen
Thomas Echwald
Skydeudvalg:
FM: Kim Lassen
Kim Rasmussen
Torben Jensen
Niels Chr. Andersen
			
Jagtudvalg:
FM: Jens Kruse Hansen
Orla Eskildsen
Husudvalg:
FM: Henrik Nicolajsen
Kim Lassen
Niels Chr. Andersen
Anette Trip Lassen
			
Webmaster:
Anette Trip Lassen
Redaktion, blad:
FM: Kim Rasmussen
Kim Lassen
Niels Chr. Andersen
Flemming Møller Nielsen
Jens Kruse Hansen
Michael Søndergaard

Husk!

Ihændeværende 2018 blad er formodentlig sidste trykte udgave af
BJF foreningsbladet !
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Aktivitetskalender - Årsprogram 2018

(Se vores hjemmeside www.billundjagtforening.dk - for yderligere informationer)
Januar 2018:
Lør. d. 13.
Tors. d. 18.
Tors. d.18.
Tors. d. 18.
Ons. d. 24.

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

Februar 2018:
Tirs. d. 20.

kl. 19.00		

Trofæaften i Jægerly

April 2018:
Ons. d. 11.
Ons. d. 18.
Tors. d. 19.
Ons. d. 25.
Tors. d. 27.

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

17.00		
17.00		
17.00		
17.00		
17.30		

Riffelskydning på Frodeslund
Riffelskydning på Frodeslund
Grisebanen i Vingsted.
Riffelskydning på Frodeslund
Hjortebane i Måde, træning

Maj 2018:
Ons. d. 02.
Lør. d. 05.
Ons. d. 09.
Ons. d. 16.

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

17.00		
10.00		
17.00		
08.30		

Riffelskydning på Frodeslund
Riffelskydning, Frodeslund
Riffelskydning på Frodeslund + afslutning
Bukkekaffe i Jægerly

17.00		
18.00		
19.00		
19.30		
18.30		

Juli 2018:			

Frist for tilmeld. til Stegt flæsk
Stegt flæsk før generalforsamling
Generalforsamling 2018
Start, hundetræning, Billund Ridecenter
Start, Jagttegnskursus (tilmeld. nødv.)

God sommerferie til alle

Schweisshunde i området:
Tommy Kristiansen, Billund tlf. 2225 0159 eller 4033 5611
Henrik Korsholm, Jelling tlf. 7587 2266 eller 2091 2500
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Aktivitetskalender - Årsprogram 2018 - fortsat

(Se vores hjemmeside www.billundjagtforening.dk - for yderligere informationer)
August 2018:
Tirs. d. 7.
Ons. d. 8.
Tirs. d. 14.
Ons. d. 15.
Tirs. d. 21.
Ons. d. 22.
Tirs. d. 28.
Ons. d. 29.

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

18.00		
18.00		
18.00		
18.00		
18.00		
18.00		
18.00		
18.00		

September 2018:
Tors. d. 6.
Kl.17.30		
Lør. d. 22.
Kl. 10.00		

Træningsskydning, flugtskydning, GFB
Riffelskydning på Frodeslund
Træningsskydning, flugtskydning, GFB
Riffelskydning på Frodeslund
Træningsskydning, flugtskydning, GFB
Riffelskydning på Frodeslund
Pokalskydning, flugtskydning, GFB
Riffelskydning på Frodeslund

Hjortebane i Måde, Pokalskydning
Riffelskydning, Frodeslund

Oktober 2018:
Søn. d.xx.
Kl. 8.00
Tryk Jagt i Fromseier Plantage
(endelige dato annonceres på hjemmesiden)
November 2018:
Søn. d. xx.
Kl. 8.00		
Tryk Jagt i Fromseier Plantage
(endelige dato annonceres på hjemmesiden)

NB! - Fælles for alle arrangementer er, at yderligere informationer kan findes på
foreningens hjemmeside. Informationerne der opdateres løbende som arrangementerne nærmer sig.
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Generalforsamling 2018:
Med dette medlemsblad udsendes
også agendaen for den kommende
generalforsamling den 18. januar 2018.
Grundet generalforsamlingens betydning er det meget vigtigt at der mødes
talstærkt op.
Venligst bemærk at der lægges op til
en vedtægtsændring, primært for at
reducere omkostninger, men også for
at gøre det mere moderne at indkalde
det enkelte medlem til generalforsamlingen.
Skulle der være enkelte der modsætter
sig denne ændring, bedes i give
besked, idet vi så kan printe et eksemplar ud til dem der ikke anvender de
elektroniske medier. Men det bør dog
være undtagelsen. Det enkelte medlem
kan også til enhver tid printe sit eget
eksemplar direkte fra hjemmesiden.
Samtidigt lægges der også op til en
generel drøftelse at emnet – Netværk
med de omkring liggende foreninger.
Dette er kommet på tale efter et/flere år
med svigtende deltagelse til diverse
arrangementer, samt det at der med en
større med medlemsskare kan arrangeres nogle ”tungere” aktiviteter for fremtiden. Alene er vi ikke særlig stærke,
men som en fælles flok vil vi kunne
løfte mere. Det er samtidig ikke bestyrelsens opfattelse at afstanden, som
ofte vil ligge under de 20 km ikke vil
begrænse den enkelte i at deltage i
interessante arrangementer.
Bestyrelsen er indstillet på at arbejde
videre med dette, men for 2018 vil
ændringerne være begrænset da de
fleste foreninger (os selv inklusiv) allerede har planerne lagt for 2018. Dog
kan der komme enkelte ”prøveballoner”
der skal sættes i søen.
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Tag venligst godt imod dette tilbud da
det vil kunne medføre langt flere (læs
også omkostningstunge) spændende
arrangementer til glæde for alle der
måtte ønske at deltage.
Om dette initiativ viser sig at blive en
succes og at netværket så vil føre
mere med sig, såsom et meget tættere
samarbejde så er dette også til drøftelse på generalforsamlingen. SÅ MØD
OP og give dine ideer til kende.
Krage/Skade Pokal - I forbindelse
med generalforsamlingen plejer vi at
uddele en krage/skade pokal samt
præmiere for nedlagte krager og skader. Personligt fremmøde medbringende krage- og skade ben er nødvendigt
for at deltage.
Årets Jæger -Vi har tidligere hædret
medlemmer med titlen "Årets Jæger".
Med titlen følger en pokal til ejendom.
Pokalen kan tildeles et medlem som
har ydet en ekstra ordinær indsats for
jagten. Hvis man mener, der blandt
vore medlemmer er en, som bør hædres med denne titel hører vi gerne fra
jer.
Send et godt motiveret forslag til undertegnede senest mandag den 1. Januar
2018.
Vel mødt til generalforsamling
På bestyrelsens vegne
Michael Søndergaard

Støt vore annoncører
- de støtter os !!

Indkaldelse til Generalforsamling
Torsdag d. 18. januar 2018 kl. 19.00

Generalforsamlingen afholdes i “Jægerly”, Båstlundvej 7
1. Valg af dirigent og protokolfører
2. Formandens beretning om bestyrelsens arbejde siden sidste generalforsamling.
3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Udvalgsberetninger fra alle stående udvalg - hundeudvalg, idéudvalg, skydeudvalg, husudvalg, Bueudvalg og jagtudvalg
5. Kontingentfastsættelse (for næstfølgende regnsskabsår)
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er: Jens Kruse Hansen og Thomas Echwald (ingen ønsker genvalg)
7. Valg af suppleant til bestyrelsen, Helge S. Jensen på valg
8. Valg af revisor (på valg: Henning Ebbesen), plus revisorsuppleant (Orla
Eskildsen)
9. Forslag til vedtægtsændring: Pkt. 6.3 :Indkaldelse til den ordinære generalforsamling, med angivelse af dagsorden skal ske ved skriftlig indkaldelse i foreningens lokale blad senest 14 dage før generalforsamlingen afholdelse.
Ændres til: Pkt. 6.3: Indkaldelse til den ordinære generalforsamling, med angi
velse af dagsorden skal ske ved elektronisk indkaldelse.
10. Indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i
hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
- Krage- og skadeskydepræmier uddeles
- Evt. andre uddelinger
- Information fra Jægerrådet i Billund Kommune
11. Eventuelt.
Øl og vand sælges hele aftenen, kaffe er uden beregning p.b.v.
Michael Søndergaard, Formand Billund Jagtforening

HUSK!

Stegt flæsk med persillesovs før generalforsamlingen (gratis)
Kl. 18:00 er Billund Jagtforening vært med en gang stegt flæsk med persillesovs.
Bindende tilmelding er nødvendig til Jens Kruse Hansen senest lørdag den 13.
Januar 2018 på telefon 30504533.

7

Beretning fra Hundeudvalget 2017 / Planer i 2018:
Hundeudvalget glæder sig over, at der
fra januar til marts blev afviklet vinterens hundetræning i Billund Ridecenter. Det kan dog konstateres, at der
kun var deltageren nok til et hold.
Desværre var der ikke tilstrækkelig tilslutning til forårstræningen, som derfor
blev aflyst.
Vintertræningen 2017:
Der blev gennemført vintertræning fra
januar til marts, hvor der blev tilmeldt
13 hundeejere med forskellige hunderacer, og der var både jagt- og familiehunde. Hovedparten af deltagerne var
medlemmer af en jagtforening, men
enkelte deltagere kom også uden at
være medlemmer.
I forventningen om at Billund
Jagtforening også fremover vil afholde
hundetræning, blev der til vinterens
træning indkøbt en del træningsdummyer mv., som deltagerne og deres
hunde fremover vil kunne få glæde af.
Selvom der blev indkøbt nogle træningsremedier, gav aktiviteterne i hundeudvalget igen i år et mindre overskud til foreningens samlede regnskab.
Det er hundeudvalgets oplevelse, at
alle der deltog i hundetræningen var
godt tilfredse med træningen. Fra hundeudvalget siges der derfor en stor tak
til hundetrænerne Klaus og Børge for
endnu en vinters indsats.
Forårstræningen 2017:
Der var planlagt forårstræning igen i år,
hvor der var lånt et godt træningsareal.
Desværre måtte vi konstatere, at der
var meget begrænset fremmøde på
trods af, at flere havde udtryk interesse
for træningen. Fremmødet var så
begrænset, at det blev besluttet ikke at
gennemfører træningen.
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Hundetræning 2018:
Det forventes, at der til kommende vinter igen vil blive afholdt indendørs hundetræning. Den endelige bekræftelse
på at vinterens hundetræning startes
op afventer i skrivende stund endnu.
Derfor vil der blive lagt besked på
hjemmesiden lige så snart det er
bekræftet - så hold dig orienteret på
hjemmesiden.
Træningen forventes at starte torsdag
den 18. januar 2018 kl. 19.30 i Billund
Ridecenter, og vil strække sig over 10
gange. For så vidt angår prisen for
hundetræning, så bliver den på samme
niveau som i år.
Da der er oplevet en vigende tilslutning
til hundetræningen tages der dog forbehold for, at hundetræningen vil
kunne blive aflyst, hvis ikke der kommer tilstrækkelig deltagere til træningen. Som konsekvens af den manglende tilslutning til forårstræningen er det
besluttet, at der ikke påtænkes nogen
forårstræning i 2018.
Nye hundetrænere?
Hvis Billund Jagtforening fremover skal
kunne tilbyde hundetræning, vil der
være behov for nye hundetrænere, da
Klaus og Børge gerne vil give plads til
nye trænere. Hundeudvalget opfordre
derfor til, at man henvender sig til
udvalget, hvis man godt kunne tænke
sig enten at være hundetræner eller
eventuelt at uddanne sig til hundetræner.
På Hundeudvalgets vegne:
Thomas Echwald

Jagttegnskursus 2018 for kommende jægere:

Efter en god succes, bliver der igen til
foråret 2018 tilbudt jagttegnskursus for
kommende jægere. Kurset vil strække
sig over 10 undervisningsaftener, med
det teoretiske pensum efterfulgt af 3-4
aftener på skydebanen med afstandsbedømmelse og skydning.

Tilmelding/indbetaling er nødvendig, og
skal ske senest den 3. Januar 2018 til
Kim Lassen på telefon 27731731. Ring
og tilmeld dig og få oplysning om konto
nr. til indbetaling.

Kim Lassen vil stå for undervisningen.
Undervisningen vil foregå onsdag aften
fra kl. 18:30 i vort klubhus på
Båstlundvej 7 i Billund.
Første undervisningsaften bliver
onsdag den 24. januar 2018
Prisen for kurset er 3.800 kr. og dækker såvel undervisningsmaterialer som
undervisning. Prisen er også incl. 100
skud og duer.
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Trofæ- og Filmaften i Jægerly:
Tirs. d. 20. februar 2018 Kl. 19.00
Så indbyder vi igen til vor traditionelle
trofæaften i Jægerly, hvor vore medlemmer opfordres til at møde op med
de trofæer, som de har nedlagt i løbet
af året 2017
Alle trofæer er velkomne - både de
store og de små. Husk det er oplevelsen ved at nedlæggelsen, som gør trofæet interessant for den enkelte jæger.
Som sædvanligt stemmer vi om hvem
der skal have pokalen til "årets danske
buk". Der skal også stemmes om
"Årets udenlandske trofæ" og "Årets
danske trofæ".
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Bemærk at kun trofæer nedlagt af
medlemmer af Billund Jagtforening
kan deltage og man skal selv møde
op med trofæerne.
Vi medbringer et par film, som ekstra
underholdning, men vi regner med at
der som sædvanlig vil blive meget
snak om oplevelserne i forbindelse
med jagten på trofæerne.
Vi ser frem til en spændende aften
med stort fremmøde
Idéudvalget, BJF

Riffelskydning 2018:
Riffeltræning, forår 2018:

Onsdage den 11 - 18. og 25. april og d.
2 og 9. maj kl. 17.00 til 21.00 er der
træning på riffelbanen i Frodeslund ved
Grindsted. Der vil være mulighed for at
købe øl-vand -pølser.
Der vil være trekantskydning i år gebyr 20,- pr runde (5 skud), Præmier
uddeles d. 09. maj. (sidste aften)

Riffeltræning, Sommer 2018:

Onsdage den 8 - 15 - 22 - 29. aug. Kl.
18.00 til 21.00 Riffelskydning. Bemærk
at skydningen starter kl. 18.00 i August.
Som i foråret kan der købes øl, vand
og pølser.

Weekend Skydning - Riffel,
Frodeslund:

Riffeltræning Weekend: Lør. 5. Maj kl.
10 til 13. og igen Lør. 22. September
kl. 10 til 13.

Grisebanen i Vingsted, 19/4-18
Grisebanen i Vingsted: Løbende Gris
50 meter bane. Torsdag d. 19. april kl.
17 til 20. Kom og træn denne meget
relevante type skydning til årets drivjagter (90,-/deltager)

Hjortebaneskydning i Måde v/
Esbjerg Tors. 6. sept. 2018:
Vi har i 2018 bestilt hjortebanen ved
Måde, men i år kun 1 gang og det bliver:
Torsdag den 06. September Kl. 17.3020.30, hvor der er Pokalskydning.
Prisen for 3-4 omgange er ca. 150kr
og der er plads til ca. 12 skytter.
Tilmelding er nødvendig, og det sker
efter først til mølle princippet, senest
den 29. august til Kim Lassen mobil nr.
27731731 eller Niels Chr. Andersen
mobil nr. 30205923.
Kørsel aftales mellem de tilmeldte.
					
		Skydeudvalget

Også - Udlejning af Varevogne og personbiler
11
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Bukkekaffe d. 16. maj 2018
Billund Jagtforening inviterer sine medlemmer til den traditionsrige bukkekaffe
ovennævnte dato, Onsdag d. 16. maj
2018. Vi åbner dørene fra kl. 8.30 i
“Jægerly”.
Foreningen serverer som vanlig kaffe,
rundstykker og en "Morgenbitter" og vi
håber at medlemmerne kan fortælle
om de har haft held til at skyde en buk
og har taget den med til Paraden og
jagthornblæsningen (v/ Kim Eskildsen)
er kl. ca. 9.15.
Vi håber at se rigtigt mange af jer!
Med venlig hilsen Idéudvalget

Flugtskydning - August 2018:

Tirsdage den 07.-14.-21. aug. 2018
Træning i flugtskydning på
Flugtskydningsbanen ved Grindsted.
Præmie skydning den 28/8. Alle dage
Kl. 18.00 til 21.00
Præmie- og Pokalskydning:
Årets træning rundes af med en fælles
pokalskydning for Grindsted og Billund.
Der skydes en lukket skydning for hver
forening og en åben skydning. BJF
skyder i M-A-B, Senior (60+) og
Damerække. Senior er for alle skytter
over 60 år (der er også pokal!)
NB! Der skydes efter de gamle regler:
2 enkelte/1 double/2 enkelte. Både til
træning og pokalskydning.
Pokalskydningen afholdes:
Tirsdag d. 28. august kl. 18- 21
		
Skydeudvalget

Billund Jagtforening på
“Facebook” !
Man må jo følge med tiden! Information går mere og mere i retning
af internet og Facebook, specielt for de
unge. Men så svært et det heller ikke
for os “gamle”.. det er bare at prøve.
BJF er nu kommet på Facebook, der
er oprettet et lukket medlemsforum,
hvor tanken er, at vi kan dele informationer om arrangementer, sidste-minuts
ændringer af tider/datoer etc. Det er en
hurtig kommunikationsform, så vi kan
hurtigt komme ud til mange, hvis vi evt
er nødt til at aflyse et arrangement.
Men det kræver at medlemmerne
benytter sig af tilbuddet.
Anmod om medlemsskab af Gruppen
“Billund Jagtforening”

Andejagt Ribe 2018:

Billund og Grindsted jagtforeninger har
lejet stykket med et samlet areal på ca.
48 ha. ved Farup vest for Ribe - ikke
langt fra Kammerslusen.
Ved rette vejrforhold er der mulighed
for at skyde både ænder, gæs og bekkasiner, hvorimod hårvildt og hønsefugle ikke indgår i jagtlejen.
Et årskort koster 500 kr. og gælder for
en hel sæson (1.september 2018- 31.
januar 2019).
Årskort kan købes hos:

MacNab i Grindsted.
Årskort sælges kun til medlemmer med
lokal tilknytning til Billund og Grindsted
jagtforeninger og der skal gives tilbagemelding om nedlagt vildt når sæsonen er forbi.
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Efterårsjagterne 2018
“FROMSSEIER PLANTAGE”
Vore medlemmer har igen i år mulighed for at deltage i foreningsjagt, nemlig på de to jagter, som BJF og GJF nu
i snart mange år har købt i Fromsseier
Plantage mellem Hejnsvig og
Vorbasse.

Fisketure i 2018 - Aflyst!

Både Forårsfisketuren til Hovborg og
Turene med fiskekutter fra Spodsbjerg
er aflyst i 2018. Der var for få tilmeldte
i 2017
		Jens Kruse
		Billund Jagtforening

Datoer endnu ikke fastlagt.
Igen i år bliver der formodentlig tale
om to trykjagter med riffel, som den vi
har haft de sidste par år Der er er
plads til 15 skytter på hver jagt.
Skoven stiller selv med hundefolk til at
trykke såterne igennem.
Datoer og Tilmelding annonceres på
hjemmesiden senere på året.
/Jagtudvalget

Opfordring!
Har du gode historier, billeder og lignende så send det venligst til vores
webmaster, vi mangler altid stof til
hjemmesiden.

SMS-reminder til idéudvalgets arrangementer!
Påmindelser via en sms besked.
Kunne du fremover tænke dig at få en
påmindelse via en sms besked på din
tlf. 2 dage før at der evt. er sidste tilmelding til noget i Jagtforeningen eller
at der er klubaften i Jægerly med mere.
Så send lige en sms besked til Kim
Lassen på 27731731. Husk at oplyse
dit navn + mobiltlf. nr. for ellers kan
dette ikke lykkes med, at du vil få en
påmindelse 2 dage før der sker noget i
Jagtforeningen.				
					
Idéudvalget/KL

Mailadressen er:
plougslundvej@svenet.dk

Skydetårne sælges!

Solidt og sikkert tårn sælges. Tårnet er 4.1m totalt og er 3m op
til platformen. Kassen er 1.2x1.2m. Tårnet er med seperat og
meget solid stige med gelænder. Laves som samlesæt og er
hurtigt og nemt at montere.
Sælges også samlet mod merpris på 400,-. Alt er lavet i trykimpræneret træ og laves af tømrer. Kan nemt transporteres på
mindre trailer. Pris 2.600 kr

Henvendelse til Tommy Kristiansen, Give,
Telefon 2225 0159
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Omtaler af Arrangementer 2017:
Trofæ- og Filmaften d. 21. februar 2017:

Vinder af Årets Trofæ 2017, Orla Eskildsen

Vi var som altid til disse aftener, en
god flok. Der blev set en film og da
snakken gik så godt, nøjedes vi med
den ene. Der blev vuderet, pralet og
betraktet trofæer, både fra indland og
udland. Og selvfølgelig blev der stemt.
Årets danske trofæ: blev vundet af
Orla. Trofæet var en flot Hjort, som i
kan se ovenfor.

Vinder af Årets Buk 2017, Jens Kruse

Efter at alle premier var fordelt, uddelt
og der var taget billeder, gik vi over til
den sikre såt.
Lars stod for traktemanget, der indeholdt: Frisk franskbrød, hvor man så
selv kunne vælge og vrage i lækkert
pålæg. Også gik snakken ellers bare
igen rundt om bordet. Tak for en hyggelig aften.

Så blev der også stemt på årrets danske Buk, denne blev vundet af Jens
Kruse.

Der skal lyde et stort knæk og bræk til
jer alle til det kommende jagtår 2017.

Årets udenlandske trofæ, blev vundet
af Finn Møller Nielsen. Hjorten er skudt
på drivjagt i polen.

på Idéudvalgets vegne.
Anette Trip lassen

Endnu et kæmpe tillykke skal lyde til
dem alle tre. Vi glæder os allerede til
at se deres trofæer fra i år.
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Bukkekaffe, d. 16. maj 2017:

De heldige bukkejægere: Børge Kristensen, Jens Kruse og Lars Thomsen

Årets bukkepremiere var oprundet og
14 friske bukkejægere var mødt frem til
morgenens bukkekaffe. Der var tre
bukke på paraden denne morgen. Der
blev udvekslet spændende beretninger
fra premieremorgenen. Foreningen var
igen vært med rundstykker og kaffe.
Kim Eskildsen stillede igen beredvilligt
op og blæste smukt over de nedlagte
bukke, mange tak, Kim !
Efter rundstykker så tog jægerne fat,
meget fat, vil nogen mene.. :), idet
nærmest alt inventar blev revet ud af
bygningen. Dette for at komme lugtgenerne til livs. Der forestår et større
renoveringsarbejde i 2017/2018.
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En af de fine bukke på nærmere hold

Beretning fra Frodeslund - Riffelskydning 2017
Forårets 6 skydninger i april / maj
2017 havde ca samme besøgstal som
de andre, mellem 10 og 24 deltagere,
som vanligt med stigende fremmøde
frem mod bukkepremieren. Der var
god plads til alle, så ærgerligt at flere
ikke benytter sig af lejligheden..?
I august havde vi igen skydning alle
onsdag, og som vanligt med færre folk
end i foråret. Vi lavede et beskedent
overskud i lighed med de foregående
år, det præcise talt er endnu ikke
opgjort i skrivende stund. Tak til alle
der mødte frem til årets skydninger!

Sluttelig også en stor tak til skydeudvalgets medlemmer for jeres indsats i
2017! Uden jeres hjælp og dedikerede
indsats kan vi ikke drive en riffelbane !
Med udgangen af året, så valgte
undertegnede at trække sig som formand for skydeudvalget efter mange år
på posten. Heldigvis kunne vi finde en
ny formand blandt udvalgets medlemmer, så udvalget består også i 2018 !
Ny formand er Kim Lassen, tillykke
med de nye udfordringer!
F. skydeudvalget, Kim Rasmussen
Formand Emeritus

Resultater fra Pokalskydning, 29. August 2017:
Igen i år afholdt foreningen en fælles
pokalskydning for Billund-, Hejnsvigog Grindsted Jagtforening på Grindsted Flugtskydningsbane. Forud havde
medlemmerne haft mulighed for at
træne med instruktør efter behov på
tre tirsdage.
Billund Jagtforening stod i år for den
åbne skydning
Vi offentliggør her resultaterne af den
lukkede BJF- foreningsskydning i bladet (16 skytter i alt):
Mesterrækken:
Nr. 1: Egon Kristensen (24/24) Vandrepokal + erindringspokal
Nr. 2: Klaus Frostholm (22/27) - 1 ks.
patroner
Nr. 3: Christoffer Schrøder (21/27)
A-Rækken:
Nr. 1: Michael Kristensen (21/27) Vandrepokal + erindringspokal

Nr. 2: Lars Thomsen (21/28) - 1 ks.
patroner
Nr. 3: Henrik Nicolajsen (19/30)
B-Rækken:
Nr. 1: Martin Lunde (23/26) Vandrepokal + erindringspokal
Nr. 2: Henning Ebbesen (21/26)
Nr. 3: John Madsen (17/28)
Senior-rækken:
Nr. 1: Henning Ebbesen (20/27) pokal + erindringspokal
Nr. 2: Lars Thomsen (19/28) - 1 ks.
patroner
Nr. 3: Mogens Kyster / Orla Eskildsen
(18/27)
Damerækken:
Nr. 1: Anette Trip Lassen (17/27)
Nr. 2. Susanne Long (8/25)
		

- Skydeudvalget
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Fisketur med M.S. Kirsten fra Spodsbjerg 2017

Fisketur med M.S. Kirsten fra
Spodsbjerg.
5. august 2017 var vi på fisketur efter
fladfisk, der blev fanget 151, der var
præmie til de 2 der fangede flest,
Tino Andersen fangede 26, på anden
pladsen var der dødt løb mellem Kim
Eskildsen og Bent Poulsen,
De fangede 20 hver, alle deltagere fangede fisk, vi havde en rigtig god dag på
havet.
		
		

Jens Kruse.
Jagtudvalget B.J.F.

v/Q-Lør Malerfirma Aps

Hovedgaden 43 B, 7190 Billund
Telefon 75 35 33 40
Hverdage fra 10.00 - 17.30
Lørdag fra 9.00 - 12.30
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Hjortebaneskydning, Pokal Måde d. 14. sept. 2017
Vi trænede uden dørs så meget som
det var muligt, afbrudt af regn og
begyndende mørke.
Jeg tror dem som kom, havde det hyggeligt, og jeg synes egentlig vi skal
fortsætte med 2 gange skydning i
Måde årligt i april og september. Jeg
har ikke bestilt plads endnu og vil
gerne have tilbage melding fra skytter,
som ønsker vi fortsætter.
Red. Det bliver Grisebanen i Vingsted
d. 19/4-18 og Hjortebanen i Måde d.
6/9-2018
f. Skydeudvalget, Niels Chr. Andersen

Vi var desværre kun 7 der kunne deltage denne skydning, men vi gik frisk til
sagen og vi kunne jo så skyde mange
omgange. Inden vi gik i gang skulle vi
lige blive enig om hvad der skulle ske
ved point lighed ved den gældende
skydning.
Vi blev enige om at ved pointlighed i
den gældende skydning, var det den
første skydning udendørs på 80-60-40
meter, som gjaldt som omskydning.
Men det blev altså ikke nødvendig. Vi
trænede en ekstra omgang inden den
gældende skydning. Kim Lassen som
havde skudt fint de første 2 omgange,
gik lidt ned i den gældende og fik 30
point, Men det var nok til at vinde.
Andre skytte dykkede nemlig også i
den gældende skydning, undtagen
Anette Trip Lassen, som skød bedre,
og dermed fulgte Kim til dørs med 28
point på 2. pladsen. Kim Rasmussen
fik 26. point på 3. pladsen.
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Klubaften i Jægerly: Rovvildt – jagt
og regulering d. 24. november 2017
En rigtig god aften hvor vi havde besøg
af Peter Smærup fra Danmarks
Jægerforbund. Peter holdt et levende
og spændende indlæg om jagt på og
regulering af rovvildt.
Peter fortalte om de lovgivningsforhold
omkring jagt og regulering, men brugte
megen tid på at give gode råd til praktikken om vedrørende jagt og regulering. Det var især krager, ræve og mårhunde som fyldte meget, men også
mink, sølvmåger, husskader, mår blev
omtalt.
Vi var 12 deltagere fra foreningen som
havde en virkelig spændende aften,
som også bød den sædvanlige gode
”snak” om de sidste jagtoplevelser.
/Idéudvalget, Peter Trads

Efterårsjagten i Fromseier plantage i 2017 - #1

Paraden fra Fromseier trykjagten d. 29. oktober 2017

Første Fromseier jagt blev afholdt d.
29. okt. 2017, der blev skudt tre rådyr
					
Jens Kruse : Jagtudvalget
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Efterårsjagten i Fromseier plantage i 2017 - #2

Paraden fra Fromseier trykjagten d. 19. November 2017

På jagten den 19. november 2017 blev
der skudt 1 sneppe, 1 kronkalv, 5 rådyr
og 1 hare.
Imens paraden var i gang, var der en
af vores gode Schweisshundeførere
ude for at lave et eftersøg på et dådyr.
Den blev fundet. Men er af gode grunde ikke med på billedet.

Ungjægerne

Vi vil gerne gøre opmærksom på at der
er en forening for jægere under 25 år
og jægere, som max. har haft jagttegn
i tre år. De kan tilbyde forskellige arrangementer og jagter til fornuftige priser.
Se mere på www.billundjagtforening.dk
					
og kontakt Billund Kommunes ny- &
Jens Kruse : Jagtudvalget
ungjægere på tlf. 40927746 20760267 - ungjagere@hotmail.com
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