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Aktivitetskalender - Årsprogram 2019

(Se vores hjemmeside www.billundjagtforening.dk - for yderligere informationer)
Januar 2019:
Tors. d. 24.
Tors. d. 31.
Tors. d. 31.

Kl. 20.00
Kl. 18.00
Kl. 19.00

Frist for tilmeld. til Stegt flæsk
Stegt flæsk før generalforsamling
Generalforsamling BJF 2019

Februar 2019:
Ons. d. 13.

kl. 19.00

Trofæaften i Jægerly

Marts 2019:
Lør. d. 23.

Kl. 09.00

Arbejdsdag på Riffelbanen, Frodeslund

April 2019:
Ons. d. 10.
Tors. d. 11.
Ons. d. 17.
Ons. d. 24.

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

17.00
18.00
17.00
17.00

Riffelskydning på Frodeslund
Grisebanen i Vingsted.
Riffelskydning på Frodeslund
Riffelskydning på Frodeslund

Maj 2019:
Ons. d. 01.
Ons. d. 08.
Søn. d. 12.
Man. d. 13.
Ons. d. 15.
Tors. d. 16.

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

17.00
17.00
??
17.00
17.00
08.30

Riffelskydning på Frodeslund
Riffelskydning på Frodeslund
Bukkemærkeskydning, GJF
Riffelskydning på Frodeslund m/ GJF
Riffelskydning på Frodeslund + afslutning
Bukkekaffe i Jægerly

Juli 2019:

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 2019 - fortsat

(Se vores hjemmeside www.billundjagtforening.dk - for yderligere informationer)
August 2019:
Ons. d. 7.
Tirs. d. 13.
Ons. d. 14.
Tirs. d. 20.
Ons. d. 21.
Tirs. d. 27.
Ons. d. 28.

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

18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00

September 2019:
Tors. d. 5.
Kl.17.30

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

Oktober 2019:
Søn. d.xx.
Kl. 8.00
Tryk Jagt i Fromseier Plantage
(Endelig dato annonceres på hjemmesiden)
November 2019:
Søn. d. xx.
Kl. 8.00
Tryk Jagt i Fromseier Plantage
(Endelig dato annonceres på hjemmesiden)

NB! - Fælles for alle arrangementer er, at yderligere informationer kan findes på
foreningens hjemmeside og via vores FaceBook side. Informationerne dér
opdateres løbende som arrangementerne nærmer sig.
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Oplæg til Generalforsamling 2018/2019
Dette er første blad der udelukkende
udsendes elektronisk. Dem der måtte
ønske en "hardcopy" kan printe denne
fra hjemmesiden.
Der opfordres kraftigt til at give møde til
Generalforsamlingen, idet der blandt
andet (under eventuelt) skal drøftes
foreningens virke og fremtid. Som det
går pt. er der jo store udfordringer med
at finde personer, der ønsker at træde
ind i bestyrelsen. Der er store udfordringer med at sætte aktiviteter op som
der kan skabes den nødvendige tilslutning til. Så når alt kommer til alt kan
det være svært at se, hvilken vej der
skal følges. Vi mister igen i år 2 bestyrelsesmedlemmer og dette i sig selv
stiller store udfordringer til, hvordan
kommer vi videre, skal vi videre, alene,
eller sammen med andre. Dette er
spørgsmål som bestyrelsen gerne vil
have alles input til. Vi er mange medlemmer - på papiret - men det er jo
Tordenskjolds soldater der møder frem,
primært til Generalforsamlingen.
Vi har forsøgt med en enkelt fælles
aktivitet uden tilslutning - Konklusion:
Noget skal ske, men hvad?
DERFOR kære medlem mød op og giv
din holdning 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.

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 Onsdag den 9. Januar
2019
Vel mødt til generalforsamling
På bestyrelsens vegne
Formand, Michael Søndergaard

Hundeudvalg 2019:
Michael har haft kontakt til Klaus
Frostholm, som oplyste, han har
booket lokaler og hundetræning starter
uge 02. 2019. Se nærmere på hjemmesiden
Husudvalget:
Vi har fra bestyrelsens side valgt at
sætte vedligeholdelse af Jægerly, til et
absolut minimum, pga. det lave aktivitets niveau, der er i foreningen.
Bueudvalget:
Der har været god aktivitet på 3d
banen hele sommeren. Det er Hinnum
Hut som står bag. Der vil bliver lavet et
arrangement i løbet af foråret, hvor det
bliver muligt at komme ud og prøve
kræfter og færdigheder med en bue.
Kan man ikke vente på det, kan man
kontakte undertegnede eller Hinnum
Hut, hvor det også vil være muligt at
prøve efter nærmere aftale.

Årets Jæger -Vi har tidligere hædret
medlemmer med titlen "Årets Jæger".
Med titlen følger en pokal til ejendom.
Pokalen kan tildeles et medlem som

Er der buejægere der ønsker at
komme på jagt, er de meget velkommen til at kontakte undertegnede, så vil
jeg være behjælpelig med at formidle
kontakter mm.
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/Henrik Nicolajsen

Indkaldelse til Generalforsamling
Torsdag d. 31. januar 2019 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: Lars Thomsen og Niels Chr Andersen (ingen ønsker genvalg)
7. Valg af suppleant til bestyrelsen, Kim Rasmussen på valg
8. Valg af revisor (på valg: Orla Eskildsen), plus revisorsuppleant (Henning
Ebbesen)
9. 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
10. 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 Helge Staun Jensen på tlf. 3013 4097,
seneste d. 24. januar 2019

Støt vore annoncører
- de støtter os !!
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Trofæ- og Filmaften i Jægerly:
Ons. d. 13. februar 2019 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 2018
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".
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 2019:
Riffeltræning, forår 2019:
Onsdage den 10 - 17. og 24. april og
d. 1 - 8 - og 15. maj kl. 17.00 til 21.00
er der træning på riffelbanen i
Frodeslund ved Grindsted. Der vil være
mulighed for at købe øl og vand
Vi vil igen prøve med trekantskydning gebyr 20,- pr runde (5 skud), Præmier
uddeles d. 15. maj. (sidste aften)
Søn. d. 12. maj: Bukkemærke, GJF
Man. d. 13. maj er der træning sammen med GJF kl. 17-21

Riffeltræning, Sommer 2019:
Onsdage den 7 - 14 - 21 - 28. aug. Kl.
18.00 til 21.00 Riffelskydning. Bemærk
at skydningen starter kl. 18.00 i August.
Som i foråret kan der købes øl og vand

Weekendskydning 2019:
Ingen, da medlemmerne udeblev sidste
år

Hjortebaneskydning i Måde v/
Esbjerg Tors. 5. sept. 2019:
Vi har i 2019 bestilt hjortebanen ved
Måde, men igen i år kun 1 gang og det
bliver:
Torsdag den 05. 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 28. august til Kim Lassen mobil nr.
27731731 eller Kim Rasmussen mobil
nr. 29228969
Kørsel aftales mellem de tilmeldte.
Skydeudvalget
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Grisebanen, Vingsted, 11/4-2019
Grisebanen i Vingsted: Løbende Gris
50 meter bane. Torsdag d. 11. april kl.
18 til 20. Kom og træn denne meget
relevante type skydning til årets drivjagter (100,-/deltager)

Arbejdsdag d. 23. marts 2019:
Frodeslund riffelbane skal klargøres til
årets skydninger, så interesserede hjæpere kan melde sig til Skydeudvalget.
Vi starter kl 09.00 med rundstykker og
så tager vi fat på arbejdet. Der kommer
en traktor med klipper til det hårde
arbejde med voldene. Vel mødt.

Fra Idéudvalget 2019:
Udflugt til Kalø. Lars Thomsen vil have
et færdig oplæg med, til generalforsamlingen i januar 2019. Så kan vi
hører hvor mange af medlemmerne,
som er interesseret i sådan en bustur

Flugtskydning - August 2019:
Tirsdage d. 13 og 20. aug. 2019
Træning i flugtskydning på
Flugtskydningsbanen ved Grindsted.
Præmie skydning den 27/8. 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. 27. august kl. 18- 21
Skydeudvalget

Andejagt Ribe 2019:
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 201931.januar 2020).
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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Bukkekaffe d. 16. maj 2019
Billund Jagtforening inviterer sine medlemmer til den traditionsrige bukkekaffe
ovennævnte dato, Torsdag d. 16. maj
2019. 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

Efterårsjagterne 2019
“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.
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.
Mailadressen er:
plougslundvej@svenet.dk
Att. Anette

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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Mårhunde-banden 2019:
Koordineret indsats mod mårhunden i Billund Kommune
Problemet med mårhunden er stigende
i Danmark, og vi ønsker at gøre en
koordineret indsats blandt
Jagtforeningerne i Billund Kommune.
Vi har noteret os at en lignende indsats i omkringliggende kommuner har
båret frugt. F.eks. startede jagtforeningerne i Varde Øst i foråret 2018,
og i november rundede de nedlagt
mårhund nr 130 (så der er mange flere
end vi regner med, da de færdes på
tider og steder vi sjældent ser dem).
For at komme godt fra start havde vi
inviteret Mårhundekoordinator fra
Naturstyrelsen Trekantsområdet, Peter
Bülow, og 3 repræsentantanter fra een
af pionergrupperne i Hedensted kommune til at fortælle om Mårhunden og
deres erfaringer med regulering af
denne. Alle interesserede kunne møde
på i Lynghytten tirs d. 23. oktober.
Dette var velbesøgt idet omkring 60
var mødt frem. Et meget spændende
og inspirende møde, hvor interesserede kunne skrive sig på en liste, hvis
man ville være med. Senere (d. 12/11)
blev afholdt en møde med repræsentanter fra alle jagtforeninger i kommunen for at sikre bred involvering og tilslutning. På dette møde blev der valgt
mårhundekoordinatorer fra de fleste
foreninger, og der blev aftalt rammer
for den finansielle del (primært til indkøb af kameraer og fælder).
Slutteligt blev dem der var interesserede i aktivt af bidrage i arbejdet indkaldt
til opstartsmøde d. 26/11 i Lynghytten.
Igen stort fremmøde, ca 65-70 deltagere, heriblandt to lokal politikere, som
ville forsøge at skaffe midler fra kommunekassen (25.000,- blev bevilget)

Der lægges op til et samarbejde
mellem jagtforeningerne i kommunen,
der ikke baserer sig på, hvor du er
medlem, men i højere grad på, hvor du
har jagt ift de valgte Mårhundekoordinatorer. Den enkelte koordinator
kommer til at råde over 3 kameraer
med MMS funktion. Fælder koordineres gennem den lokale koordinator,
men udleveres gennem GJF (Martin
Moen).
Send underretninger om skudte / trafikdræbte mårhunde til disse, så vi kan få
overblik over problemets omfang:
Mårhundekoordinator, Billund:
Helge Staun Jensen, tlf. 30134097
Grindsted:
Martin Moen, tlf. 40927746
Filskov:
Keld Larsen, tlf. 61164827
Sdr. Omme:
Jakob Riddersholm, Tlf. 20760267
Hejnsvig:
Mogens Jensen, Tlf. 23621154
Vesterhede:
Allan Højrup, Tlf. 20979012
Krogager:
Flemming Hansen (“Buller”):
Tlf. 20264827
Vorbasse:
Johan Plagborg Iversen, tlf. 29845044
Hvis du mener du har mårhunde på din
jagt, så kontakt den nærmeste koordinator mht foderplads, kamera & Fælder
/Helge Staun Jensen
Kim Rasmussen
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Omtaler af Arrangementer 2018:
Trofæ- og Filmaften d. 20. februar 2018:
Der var ikke det store fremmøde, der
kom desværre kun 12 jægere
Der var 4 danske bukke 1dansk kronhjort og en polsk keiler, jeg kan ikke
huske at der har været så få trofæer til
en trofæaften så jeg vil gerne opfordre
til at man bakker op med sine trofæer ,
for jeg kan ikke tro at det er hvad der
er skudt i året herhjemme og i udlandet af vore medlemmer !
Samtidig vil jeg gerne gøre opmærksom på ,at der udover pokal og sølv
skilt også blev givet et kort til andejagten i Ribe til alle tre vindere !

Henning – årets danske buk
Knud Erik – årets danske trofæ
Orla - årets udenlandske trofæ
Vi fik en masse gode jagthistorier.
Endnu et stort tillykke til vinderne med
deres flotte trofæer.
Red:
Billeder kan ses på hjemmesiden
Mvh
Webmaster på vegne af indsender
Henning Ebbesen og Lars Thomsen

Resultater fra Pokalskydning, 28. August 2018:
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.
Vi offentliggør her resultaterne af den
lukkede BJF- foreningsskydning i bladet (Kun 11 skytter i alt):
Mesterrækken:
Nr. 1: Egon Kristensen (24/25) Vandrepokal + erindringspokal + 3ks
Nr. 2: Flemming Hansen (23/26) - 2 ks.
patroner
Nr. 3: Kim Lassen (23/27) - 1 ks
A-Rækken:
Nr. 1: Hans Hjeresen (20/27) Vandrepokal + erindringspokal + 3ks
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Nr. 2: Orla Eskildsen (19/29) - 2 ks.
patroner
Nr. 3: Martin Lunde (17/31)
B-Rækken:
Nr. 1: Henning Ebbesen (18/27) Vandrepokal + erindringspokal + 3ks
Nr. 2:John Madsen (17/32)
Nr. 3:
Senior-rækken:
Nr. 1: Flemming Hansen (23/24) pokal + erindringspokal + 3ks
Nr. 2: Lars Thomsen (21/27) - 2 ks.
patroner
Nr. 3: Orla Eskildsen (19/29)
Damerækken:
Ingen deltagere
- Skydeudvalget
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Hjortebaneskydning, Pokal Måde d. 6. sept. 2018
Så var vi også enig om, at vinderen
skulle være medlem af BJF. Det blev
Torben Jensen som vandt, nr. 2 Kim
Rasmussen og nr. 3 Finn Møller
Nielsen, stort tillykke, til dem . MEN
som det kan ses af det uofficielle
resultat, var det Gæsterne fra Holsted,
som løb med topplaceringerne. Vi
skal have en snak om vi vil fortsætte
med denne skydning eller finde på
noget andet, men Jeg tror alt i alt, de
fremmødte skytter havde en god aften.
Der skydes i 2019: Grisebanen i
Vingsted d. 11/4-19 og Hjortebanen i
Måde d. 5/9-2019
f. Skydeudvalget, Niels Chr. Andersen

Vi var kun 10 der kunne deltage i
denne skydning, 6 som var medlem i
BJF og 4 gæster, som Torben havde
inviteret med. Vi kom desværre først i
gang 17.45 og det kvarter, manglede vi
til sidst, da det blev hurtigt mørkt. Vi
blev enig om at resultatat var det totale, af en gældende skydning indendørs
100M og en gældende skydning udendørs på 40-60-80 M. Det havde
Andreas ikke helt fået fat i, så da vi
skød udendørs, tog han sin kikkert af
og skød med korn og kærv. Træfferne
var fint samlet, MEN FOR HØJT !!??
øv øv. Henrik havde problemer med at
få sving og hold i riflen. Men Erik tog
fat i ham og gav instrukser og der
kunne tydligt ses en forbedring efter
dette.
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Skydeudvalget 2018:
Kim Lassen har oplyst følgende: Til
skydningen de 6 onsdage i foråret var
der 112 skytter. Der var skydning en
lørdag her kom kun 4 skytter. Om
efteråret var der skydning 4 gange her
kom 49 skytter. Der var også en skydning en lørdag og her kom 6 skytter.

Efterårsjagten i Fromseier plantage i 2018
1. Jagt d. 28/10:
Så er første jagt i Fromseier plantage
gennemført. Det blev til 2 rådyr, 1
Kronhind, og en spids hjort.
Der er desværre ikke taget nogle billeder.
Mvh. Orla Eskildsen
2. Jagt d. 16/12:
Der blev skudt 1 hind, 1 kronkalv og 2
rådyr, det var en kold dag i skoven,
der var 1 rudel kronvildt i det sydvestlige hjørne af skoven, med 4 store hjorte og 10 hinder og kalve, der var
meget råvildt over alt i skoven.
Mvh. Jens Kruse
Parade fra Jagten d. 16. december 2018
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