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Aktivitetskalender - Årsprogram 2021

(Se vores hjemmeside www.billundjagtforening.dk - for yderligere informationer)
Januar 2021:
Tors. d. 7.

Kl. 19.00

Start Hundetræning, Billund Ridecenter
(Husk tilmelding samt corona restriktioner)

Februar 2021:
Man. d. 1.
Tors. d. 4.
Tors. d. 4.

Kl. 20.00
Kl. 18.00
Kl. 19.00

Frist for tilmeld. til Stegt flæsk
Stegt flæsk før generalforsamling
Generalforsamling BJF 2021

Marts 2021:
Tors. d. 11.
Lør. d. xx.

kl. 19.00
Kl. 09.00

Trofæaften i Jægerly
Arbejdsdag på Riffelbanen, Frodeslund
(annonceres senere)

April 2021:
Ons. d. 7.
Tors. d. 8.
Ons. d. 14.
Tors. d. 15.
Ons. d. 21.
Ons. d. 28.

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

17.00
17.30
17.00
18.00
17.00
17.00

Riffelskydning på Frodeslund
Sporting i Riis
Riffelskydning på Frodeslund
Grisebanen i Vingsted.
Riffelskydning på Frodeslund
Riffelskydning på Frodeslund

Maj 2021:
Ons. d. 05.
Ons. d. 12.
Søn. d. 16.

Kl. 17.00
Kl. 17.00
Kl. 08.30

Riffelskydning på Frodeslund
Riffelskydning på Frodeslund
Bukkekaffe i Jægerly

Juni 2021:
Tors. d. 10.

Kl. 18.00

Familie-fisketur

Juli 2021:

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 2021 - fortsat

(Se vores hjemmeside www.billundjagtforening.dk - for yderligere informationer)
August 2021:
Ons. d. 5.
Ons. d. 12.
Tirs. d. 17.
Ons. d. 18.
Tirs. d. 24
Ons. d. 25.
Tirs. d. 31.

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

18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00

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

September 2021:
Tors. d. 9.
Kl. 17.00

Hjortebane i Måde, Pokalskydning (17-20)

Oktober 2021:
Lør. d. 23.

Haglbøssejagt ved Kim Eskildsen, Okslund

Kl. 8.30

December 2021:
d. xx.
Kl. 8.00
Tors. d. 16.
Kl. 19.00

Tryk Jagt ved Mads Pelsø (annonceres)
Julehygge i Jægerly

ALLE ARRANGEMENTER MED FORBEHOLD FOR CORONA-SITUATIONEN i
2021!
- 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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Formanden har ordet:
Året der gik
Så er 2020 ved at lakke mod enden.
Det er mit første år som formand for
Billund jagtforening. Det har været et
specielt år..
Vi havde lavet en god aktivitetsplan, for
ligesom at få lidt gang i foreningen
igen. Vi nåede at holde Trofæ/ mårhundeaften inden hele landet blev lukket
ned pga corona. Vi startede med at
aflyse sporting i Riis. Vi måtte dele
vores arbejdsdage på skydebanen op,
vi måtte lave tilmelding til riffelskydning.
Bukkekaffen som ellers faldt på lørdag
måtte vi også aflyse. En aften i juni
blev jeg ringet op af Kim Eskildsen om
vi ikke havde lyst til at lave en sommerhygge tur ud til ham og snakke lidt
mårhund og se hans fasaner

Vi fik trænet i august med både riflen
og haglgeværet. Vores sommerfisketur
havde vi flyttet til septemper. I oktober
havde vi jagter hos Kim Eskildsen og i
Fromseier plantage . Vi havde for første gang en trykjagt med riffel hos
Mads Pelsø. Vores julehygge blev vi
desværre nødt til at aflyse grundet
corona restriktioner.
Men vi er klar til 2021 så hold øje med
vores hjemmeside og Facebook. Er der
nogen der har nogle ideer, så kom med
dem, så kigger vi på det.
Ps. Husk tilmelding til spisningen på
Generalforsamlingen tors. den 4.
Februar 2021.
Vel mødt til generalforsamling
På bestyrelsens vegne
Formand, Helge S. Jensen

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 -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. Senest d. 22
.januar 2021
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Indkaldelse til Generalforsamling
Torsdag d. 4 februar 2021 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: Helge S. Jensen (modtager genvalg)
7. Valg af suppleant til bestyrelsen, Anettte Trip Lassen på valg
8. Valg af revisor, plus revisorsuppleant (Lars Thomsen)
9. Indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i
hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
- Beretning fra Mårhundekoordinatoren, BJF
- Krage- og skadeskydepræmier uddeles
- Evt. andre uddelinger
10. Eventuelt.
Øl og vand sælges hele aftenen, kaffe er uden beregning p.b.v.
Helge Staun Jensen, 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, senest
d. 1. februar 2021
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Hundetræning - Januar 2021:
Vi starter Torsdag den 7. Januar kl 19
Billund Ridecenter. Træningen forløber
over 10 gange.
Vi træner lydighed, socialisering og
apportering. Pris 400,- (betaling kontant ved 1. træningsaften)
pga. corona må der max være 8 på
hver hold, så tilmelding SKAL ske til
Klaus Frostholm på tlf nr 21319495
Hvis der kommer mange laver vi to
hold. HUSK tilmelding inden, så vi ikke
pludselig er for mange samlet.
Mvh
Klaus Frostholm
Se nærmere på hjemmesiden.

Mårhunde: Gravjagt 2021:
Med coronarestriktioner osv. har Jakob
Arnbjerg og jeg besluttet at vi IKKE
afholder den store grav reguleringsdag
den 28-02-2021, vi mener ikke det
giver mening at afholde når ikke det
sociale og erfaringersudvekslings delen
mangler ?? Istedet håber vi at være på
samme niveau 2022, som i år? Spred
gerne, så ingen planlægger forgæves.
Men det skal ikke give mårhundene
fred i gravene, så har i nogle grave i
gerne vil have kigget efter, men ingen
gravgående hund så skriv eller kontakt
os, så har vi flere dygtige hunde og
føre at videre fordele til?? skriv på FB
eller ring 28510581, så er hjælpen og
en hund nær.
Har man har gravgående hund og
gerne vil afsted, så læg da en kommentar så kan folk følge med i mulighederne for hjælp.?
/Karsten Klint, Ansager
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Trofæaften i Jægerly:
Tors. d. 11. Marts 2021 Kl. 19.00
Så indbyder vi igen til vores traditionelle trofæaften i Jægerly, hvor vore medlemmer opfordres til at møde op med
de trofæer, som de har nedlagt i løbet
af sæsonen 2020
Alle trofæer er velkomne - både de
store og de små. Husk det er oplevelsen ved 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
personligt op med trofæerne for at
de kan deltage i afstemningen.
Vi ser frem til en spændende aften
med stort fremmøde, vi håber corona
tillader vi afholder arrangementet, følg
med på hjemmesiden / FB!
Idéudvalget, BJF

Arbejdsdag i marts 2021 ?:
Vi ser hvornår corona tillader dette, så
følge med på hjemmesiden.
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.

Riffelskydning 2021:
Riffeltræning, forår 2021:
Onsdage den 7 - 14. - 21. og 28. april
og d. 5 og 12. 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. 12. maj. (sidste aften)

Riffeltræning, Sommer 2021:
Onsdage den 4 - 11 - 18 - 25. 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.

Grisebanen, Vingsted, April
2021
Løbende Gris 50 meter bane. Torsdag
d. 15. april kl. 18 til 20. Kom og træn
denne meget relevante type skydning
til årets drivjagter (100,-/deltager).

Hjortebaneskydning i Måde v/
Esbjerg Tors. 9. sept. 2021:
Vi har i 2021 bestilt hjortebanen ved
Måde, men igen i år kun 1 gang og det
bliver:
Torsdag den 9. September Kl. 17.0020.00, hvor der er Pokalskydning.
Prisen for 3-4 omgange er 150kr og
der er plads til ca. 12 skytter.
Tilmelding er nødvendig, og det sker
efter først til mølle princippet, senest
den 2. september til Kim Lassen mobil
nr. 27731731 eller Kim Rasmussen
mobil nr. 29228969
Kørsel aftales mellem de tilmeldte.
Skydeudvalget

Støt vore annoncører
- de støtter os !!

Tilmelding til Kim Lassen er nødvendigt
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Sporting i Riis d. 8. april 2021:
Torsdag den 8. april fra kl. 17.30
mødes interesserede til en hyggelig
omgang sporting i Riis. Vi følges rundt,
og måske laver vi en uformel turnering,
afhængig af antallet af deltagere.
Se BJF`s hjemmeside for yderligere

Flugtskydning - August 2021:
Tirsdage d. 17. og 24. aug. 2021
Træning i flugtskydning på
Flugtskydningsbanen ved Grindsted.
Præmieskydning den 31/8. 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. 31. august 2021 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 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 2021:
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. De seneste to
år har der været regulering af bramgæs inkluderet i andekortet.
Et årskort koster 500 kr. og gælder for
en hel sæson (1.september 202131.januar 2022).
Årskort/gæstekort kan købes hos Lars
Bjerregaard Nielsen og Kim Lassen.
For begge gælder at der inden lige skal
ringes for at aftale mødetidspunkt.
Betaling til mobilepay 46352 Grindsted
Jagtforening eller kontant hvis det er
eneste mulighed.
(se næste side)
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Andekort, fortsat fra s. 11:
Lars træffes på 2032 0622 og bor
Trehøjevej 12 i Grindsted og Kim træffes på 2773 1731 og bor Plougslundvej
183 i Billund
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.

Bukkekaffe d. 16. maj 2021
Billund Jagtforening inviterer sine medlemmer til den traditionsrige bukkekaffe
ovennævnte dato, Søn. d. 16. maj
2021. 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
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Familie Fisketur d. 10. Juni 2021:
Torsdag den 10. Kl. 18.00 til 20.00
Fisketur til Filskov "Put and Take".
Præmie til første- mindste-største fisk.
Afsluttes med Grillpølser, sodavand og
øl.
Se alle oplysninger på BJF`s hjemmeside.

Haglbøssejagt hos Kim Eskildsen, Lørdag d. 23. oktober 2021

Billund Jagtforening inviterer igen i år sine medlemmer til haglbøssejagt hos Kim
Eskildsen i Okslund mellem Vorbasse og Hovborg. Der er tale tale om primært
fuglejagt (+ ræv/hare). Dagens program: Morgenmad kl. 08.30, dernæst et par
såter, snack pause herefter. Jagt igen, og efterfølgende parade samt frokost.
Forventet pris: 1.500,-/ deltager. Tilmelding til Helge S. Jensen på tlf. 30134097
Meld jer til og få en spændende dag på et vildtrigt terræn (se 2020 paraden på
foto ovenfor).
Med venlig hilsen Jagtudvalget

Julehygge, Tors. d. 16. december 2021 kl. 19.00
Juletraditioner skal jo holdes i hævd,
så igen i år afholder BJF julehygge i
"Jægerly", hvor der bliver arrangeret
pakkespil, og serveret æbleskiver,
"Gløgg" og kaffe.
Husk at tage ægtefællen, kæresten,
børn og evt. børnebørn med. Vi plejer
at hygge os, og det er en god måde at
slutte året af på.

Så mød op og medbring en pakke til
ca. 20-25 kr. pr. deltager som ønsker
at deltage.
Vi tænder op i brændeovnen, så der er
varmt og hyggeligt.
Mvh. Idéudvalget
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Omtaler af Arrangementer 2020:

Trofæaften d. 27. februar 2020:
Corona havde ramt landet, og dette
arrangement var stort det eneste vi
nåede at afholde før landet lukkede
ned d.11. marts 2020 ! 17 medlemmer
var mødt frem med trofæer fra 2019.
Året danske buk gik til Knud Erik
Lauridsen, Årets danske trofæ gik til
Tommy Kristiansen.
Lars Thomsen havde nedlagt en flot
seksender i Sverige og fik præmien for
Årets udenlandske trofæ.
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Efter afstemningen gik snakken lystigt
samtidig med vi fik lidt brød med
pålæg. Ingen film til denne trofæaften,
vi synes det ofte tager for lang tid.
Vi fik en masse gode jagthistorier.
Endnu et stort tillykke til vinderne med
deres flotte trofæer.
Mvh
Idéudvalget

Årets buk, Knud Erik Lauridsen /th), Årets Trofæ DK, Tommy Kristiansen, og Årets udenlandske, Lars Thomsen

Corona aflysninger i 2020:

Mårhundeaften v/ Kim E.

Som ingen nok har kunnet undgå at
bemærke, så satte corona sit voldsomme præg på 2020. Rigtig mange
arrangementer måtte aflyses i hele landet. Således også i BJF. Vi startede
med at måtte lave forskudt arbejdsdag
på riffelbanen i foråret, “amputeret” riffelskydning med små hold med faste
skydetider, Grisebanen aflyst, Sporting
aflyst, Bukkekaffe aflyst, sommerfisketur udsat til sept. mv. Rigtigt ærgerligt
men småting set i det store perspektiv.
Vi håber at kunne komme stærkt tilbage i 2021, der forhåbentlig bliver mere
“normalt”. Vel mødt

Mårhunde og markvandring hos Kim
Eskildsen:

Idéudvalget, BJF

Tirsdag den 30/6 havde Kim Eskildsen
inviteret til mårhunde oplæg ved
Karsten klint og Jakob Arnbjerg, fra
Varde øst. Inden de to meget kompetente mårhundejægere fik ordet skulle
vi dog lige have spist en pølse elller 2.
Planen var at Karsten og Jakob skulle
fortælle om hvordan de lavede foderpladser og om hvordan de jagtede
mårhunde, de bruger både foderpladser og gravhunde samt grene med en
kløft i enden, så kunne de lige snuppe
mårhunden på vej ud af graven. Efter
en times tid var det tid til at gå en tur
rundt på Kims revir. Vi startede med at
se hans foderplads og hans " legehus"
som han bruge til regulering af mårhund. Derefter gik vi rundt og så lidt på
Fortsættes side 16
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Fortsat fra forrige side:

de forskellige fodermarker og de forskellige tiltag Kim havde gjort for at
holde på vildtet. Så gik vi op og så
hans engelske voliere, hvor han var
igang med at flytte fasaner ud i. Man
mærker tydeligt, at Kim brænder for at
lave nogle gode fugle og et godt terræn. Vi gik tilbage til stuehuset hvor
Fie stod klar med kaffe og kage.
Mvh
Helge S. Jensen/ Idéudvalget

Resultater fra Pokalskydning, 25. August 2020:
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 (18 skytter i alt):
Mesterrækken:
Nr. 1: Flemming Hansen (24/24) Vandrepokal + 3ks patroner
Nr. 2: Egon Kristensen (23/25) - 2 ks.
patroner
Nr. 3: Jimmi Sørensen (22/26) - 1 ks
patroner
A-Rækken:
Nr. 1: Henning Ebbesen (19/27) Vandrepokal + 3ks patroner
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Nr. 2: Jens Kruse Hansen (17/27) - 2
ks. patroner
Nr. 3: Lars Thomsen (17/28)
B-Rækken:
Nr. 1: Helge S. Jensen (17/30) Vandrepokal + 3ks
Senior-rækken:
Nr. 1: Flemming Hansen (24/25) pokal + 3ks
Nr. 2: Orla Eskildsen (22/27) - 2 ks.
patroner
Nr. 3: Henning Ebbesen / Lars
Thomsen (19/27) - 1+1 ks. patroner
Damerækken:
Nr. 1: Anette Trip Lassen (18/27) pokal + 3ks
BJF stod desuden for Åben skydning i
2020
- Skydeudvalget

Hjortebaneskydning, Pokal Måde d. 10. sept. 2020
Der var hård kamp om resultatet, og
der var kun 1 point samlet mellem nr 1
og 2 til slut, men dagens BJF vinder i
den samlede skydning blev Kim
Lassen, og “svigersøn” Jens som nr
2..
BJF Pokalskydning:
1. Kim Lassen, 73p
2. Jens Hansen, 72p
3. Ib Laursen, 66p
En hyggelig aften med god træning og
godt selskab og lidt til ganen. Vi håber
at se mange flere i 2021
Der skydes i 2021: Grisebanen i
Vingsted d. 15/4-2021 og Hjortebanen
i Måde d. 9/9-2021
f. Skydeudvalget, Kim Rasmussen
Årets skydning i Måde, Esbjerg, til
løbende hjort blev afviklet d. 10. september. Vi havde kun een skydning i
Måde her i 2020, idet forårets skydning
var henlagt til grisebanen i Vingsted
(dog corona aflyst). 11 skytter var mødt
frem, der var et par nye ansigter. Det
var 1. gang Jens skulle prøve det, men
sikke han kunne (blev nr. 2 samlet!)
Vi skød som vanligt den første træningsrunde fra huset på 100m, dernæst en gældende runde fra huset.
Derefter gik vi udendørs på 40-60-80m
(også her er 2. runde gældende i det
samlede resultat). Kun medlemmer af
BJF kunne vinde pokalen.
Specielt den udendørs skydning er
super jagtrelevant til træning op mod
drivjagten, som mange medlemmer
deltager i i udlandet. Træning belønner
sig i, så kom og vær med 2021!

Fisketur d. 3. september 2020:
Fisketur for hele familien er veloverstået. Blev flyttet fra juni til september pga
corona. Vi havde fiskekonkurrencen i
Filskov d. 3 september.
Der var i alt 23 deltagere. Nogen fiskede og spiste, andre var med, eller
kom, som observatører. Trods regnvejret blev alle og deltog i afslutningen og
spisningen.
Der var præmier til: Største fisk som
blev vundet af: Michael
Det var Michael der løb med alle placeringer, med hans 3 fangede fisk.
På trods af vejret så var det en rigtig
hyggelig aften og et godt arrangement. Med lækre pølser og kartoffelsalat som Jimmi stod for.
/Kim Lassen, Idéudvalget
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Efterårsjagtene i BJF 2020:
Haglbøssejagt hos Kim Eskildsen, Lørdag d. 23. oktober 2020
Så blev det den 17. oktober. Dagen for
foreningsjagt hos Kim Eskildsen.
Vejrudsigten så god ud, klart vejr med
sol (det var jo også min opgave at
sørge for godt vejr i år, så skulle Kim
E. nok sørge for at der var fugle og at
de kom ud at flyve. Vel ankommet til
Kim E’s hyggelige lille sted, mødtes vi
med ham i gårdspladsen. Herefter
begyndte de øvrige jægere stille og
roligt at dukke op, den ene mere forventningsfuld end den anden. Kim E.
fortalte lidt om det praktiske med hensyn til Covid-19 og så gik vi ind for at
spise morgenmad. Morgenmaden
bestod af Engelsk morgenmad med
baked beans, bacon, pølser, spejlæg,
toast og masser af kaffe. Da maden
var sunket og der var sagt tak for mad
til Fie (Kim E’s hustru), var det tid til at
komme ud og gøre sig klar til at
komme på jagt. Der blev blæst til sam-

ling. Alle var klar, 12 skytter og 4 hundeførere. Kim E. holdt en kort og præcis parole imens grågæssene trak hen
over os. Red. Læs mere af den fyldige
beretning fra selve jagten på vores
hjemmeside (her i bladet kun plads til
et kort uddrag).
Hjemme på gårdspladsen fik vi vildtet
lagt på parade. Kim E. havde lavet en
cirkel midt på gårdspladsen, hvor hans
smukke bålfad stod i midten og vildtet
lå rundt om. Det var et flot syn og der
blev taget billeder. Kim E. takkede for
god jagt og god skydning. 3 hornblæsere blæste ”for vildtet” og ”jagt forbi”
og inden frokostsignalet skulle vi lige
have resultatet af dagens bengæt. 42
ænder, 8 fasaner og 1 sneppe, i alt 103
ben.
PS: Se billede af paraden side 13
/Helge S. Jensen, f. Jagtudvalget

Fromseier Plantage:
Den 25. oktober var medlemmer fra
Billund og Grindsted Jagtforeninger på
trykjagt i Fromsseier Plantage.
Dagen startede med kaffe og rundstykker, som på grund af corona restriktioner blev indtaget opdelt i flere lokaler.
Det var en ret våd dag i skoven, da det
vekslede mellem let regn og lidt kraftigere regn stort set hele tiden. Om det
var årsag til, at der ikke kom meget
vildt frem, er jo ikke til at vide, men der
blev kun afgivet ét riffelskud i løbet af
jagten, hvilket resulterede i et bukke-

lam til paraden.
Som sædvanlig sluttede dagen med
lækkert smørrebrød fra Hovborg Kro.
Igen opdelt i flere lokaler på grund af
corona.
/Peter Trads
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Trykjagt hos Mads Pelsø. d. 1. december 2020:
Der var tale om en decideret hundyrsjagt . Der var 10-12 pladser. Der var
mulighed for både riffel- og buejægere.
Se her nedenfor, hvordan dagen gik.

Der var dog ikke mange chancer for
skud, så resultatet blev 1 dåhjort med
stænger på et par centimeter. Driverne
skød to snepper.

Den 1. december 2020 havde vi mulighed for at stille med 10 jægere til en
trykjagt hos Mads Pelsø på Høllund
Søgård Nord.

Der blev kun afgivet ét riffelskud, som
gav den omtalte dåhjort. Der var derfor
ikke behov assistance af schweisshund.

Ifølge parolen måtte der skydes råer og
lam samt då, dåkalv og dåhjorte med
stænger under ørehøjde. For kronvildt
var det hind, kalv og hjort med stænger
under ørehøjde. For driverne, der gik
med haglgevær, var parolen, at der
måtte skydes ifølge jagtloven.

Vi sluttede dagen med vor medbragte
madpakke. Der var generelt tilfredshed
med jagten, og hvis der igen bliver bliver mulighed for jagt samme sted, var
der positiv stemning hos deltagerne for
at være med igen.

Drevet varede ca. 3 timer. Der blev set
dåvildt og råvildt men ikke kronvildt.
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/Peter Trads

