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Aktivitetskalender - Årsprogram 2022

(Se vores hjemmeside www.billundjagtforening.dk - for yderligere informationer)
Januar 2022:
Lør. d. 8.
Tors. d. 13.
Man. d. 31.

kl. 09.00
Kl. 19.00
Kl. 20.00

Riffeljagt ved Mads Pelsø (afholdt)
Start Hundetræning, Billund Ridecenter
Frist for tilmeld. til generalforsamling

Februar 2022:
Tors. d. 3.
Tors. d. 3.

Kl. 18.30
Kl. 19.00

Spisning før generalforsamling (Refborg)
Generalforsamling BJF 2022 (Refborg)

Marts 2022:
Tors. d. 10.

kl. 19.00

Trofæaften 2021 i Jægerly

April 2022:
Ons. d. 6.
Ons. d. 13.
Tors. d. 21.
Ons. d. 20.
Ons. d. 27.

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

Riffelskydning på Frodeslund
Riffelskydning på Frodeslund
Grisebanen i Vingsted (tilmelding)
Riffelskydning på Frodeslund
Riffelskydning på Frodeslund

Maj 2022:
Ons. d. 04.
Ons. d. 11.
Man. d. 16.

Kl. 17.00
Kl. 17.00
Kl. 08.30

Riffelskydning på Frodeslund
Riffelskydning på Frodeslund
Bukkekaffe i Jægerly

Juni 2022:
d. xx

Kl. 18.00

Familie-fisketur (annonceres hvis muligt)

Juli 2022:

17.00
17.00
18.00
17.00
17.00

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 2022 - fortsat

(Se vores hjemmeside www.billundjagtforening.dk - for yderligere informationer)
August 2022:
Ons. d. 10.
Tirs. d. 16.
Ons. d. 17.
Tirs. d. 23
Ons. d. 24.
Tirs. d. 30.
Ons. 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
Træningsskydning, flugtskydning, GFB
Riffelskydning på Frodeslund
Træningsskydning, flugtskydning, GFB
Riffelskydning på Frodeslund
Pokalskydning, flugtskydning, GFB
Riffelskydning på Frodeslund

September 2022:
Tors. d. 8.
Kl. 17.00

Hjortebane i Måde, Pokalskydning (17-20)

November 2022:
d. xx
xx

Hagljagt ved Kim Eskildsen (annonceres)

December 2022:
Tors. d. 15.
Kl. 19.00
d. xx.
Kl. 8.00

Julehygge i Jægerly
Tryk Jagt ved Mads Pelsø (annonceres)

ALLE ARRANGEMENTER MED FORBEHOLD FOR CORONA SITUATIONEN i
2022!

- 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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Indkaldelse til Generalforsamling
Torsdag d. 3. februar 2022 kl. 18.30

Generalforsamlingen afholdes på Refborg, Buen 6,
Billund
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om bestyrelsens arbejde siden sidste generalforsamling.
3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Udvalgsberetninger fra alle stående udvalg - Jagtudvalg, Skydeudvalg,
Aktivitetsudvalg, Hundeudvalg og Husudvalg
5. Kontingentfastsættelse (for næstfølgende regnsskabsår)
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er: Peter Trads & Elisabeth Steinmeier
7. Valg af suppleant til bestyrelsen, Anettte Trip Lassen på valg
8. Valg af revisor, plus revisorsuppleant
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!

Tilmelding til spisning er nødvendig!
Kl. 18:30 er Billund Jagtforening vært med stegt flæsk med persillesovs på
“Refborg”. Bindende tilmelding er nødvendig til Helge Staun Jensen på tlf. 3013
4097, senest d. 31. januar 2022
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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. 21
.januar 2022

Hundetræning - Januar 2022:
Vi starter Torsdag den 13. 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.

Trofæaften i Jægerly:
Tors. d. 10. Marts 2022 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 2021
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 2022 ?:
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.
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Riffelskydning 2022:
Riffeltræning, forår 2022:
Onsdage den 6. - 13. - 20. og 27. april
og d. 4. og 11. 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

Riffeltræning, Sommer 2022:
Onsdage den 10. - 17. - 24. og 31.
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.

Hjortebaneskydning i Måde v/
Esbjerg Tors. 8. sept. 2022:
Vi har i 2022 bestilt hjortebanen ved
Måde, men igen i år kun 1 gang og det
bliver:
Torsdag den 8. 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 1. september til Kim Lassen mobil
nr. 27731731 eller Kim Rasmussen
mobil nr. 29228969
Kørsel aftales mellem de tilmeldte.
Skydeudvalget

Grisebanen, Vingsted, 21. april
2022
Grisebanen i Vingsted: Løbende Gris
50 meter bane. Torsdag d. 21. april kl.
18 til 20. Kom og træn denne meget
relevante type skydning til årets drivjagter (100,-/deltager).
Tilmelding til Kim Lassen er nødvendigt
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Flugtskydning - August 2022:
Tirsdage d. 16. og 23. aug. 2021
Træning i flugtskydning på
Flugtskydningsbanen ved Grindsted.
Præmieskydning den 30/8. 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!)

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.

NB! Der skydes efter de gamle regler:
2 enkelte/1 double/2 enkelte. Både til
træning og pokalskydning.

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.

Pokalskydningen afholdes:
Tirsdag d. 30. august 2022 kl. 18- 21

Anmod om medlemsskab af Gruppen
“Billund Jagtforening”

Skydeudvalget

Andejagt Ribe 2022:

Familie Fisketur sommer 2022:
Hvis fisketur bliver muligt i 2022 pga
igangværende fiskesygdomssepidemi
og corona, så vil det blive annonceret.
Se alle oplysninger på BJF`s hjemmeside.

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 202231.januar 2023).
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. 8:
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 2022
Billund Jagtforening inviterer sine medlemmer til den traditionsrige bukkekaffe
ovennævnte dato, Man. d. 16. maj
2022. 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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Haglbøssejagt hos Kim Eskildsen, November 2022 (dato ikke klar)

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). Parade fra 2021 ses herover. 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
Med venlig hilsen Jagtudvalget

Julehygge, Tors. d. 15. december 2022 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, børn og evt.
børnebørn med. Vi plejer at hygge os,
og det er en god måde at slutte året af
på.
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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

Omtaler af Arrangementer 2021:
Bukkekaffe 2021, d. 16. maj

Trods corona så lykkedes det at afholde Bukkekaffe i 2021. Det blev med
rundstykke buffet udendørs på terrassen
Der var pænt fremmøde, men dog lidt
færre end ellers. Der var nedlagt 4
bukke, og nogle flotte repræsentanter
for arten.
Kim Eskildsen blæste jagthorn over de
nedlagte bukke, som det efterhånden
er blevet tradition. Tak for du trofast
møder op hvert år, Kim !
Vi håber 2022 bliver mere normal og at
vi igen kan samles i foreningen.
/Idéudvalget, BJF
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Resultater fra Pokalskydning, 31. August 2021:
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 9 skytter i alt!):
Mesterrækken:
Nr. 1: Flemming Hansen (24/24) Vandrepokal + 3ks patroner
Nr. 2: Hans Hjeresen (22/25) - 2 ks.
patroner
Nr. 3: Klaus Frostholm (22/27) - 1 ks
patroner

Nr. 2: Kim Rasmussen (19/30) - 2 ks.
patroner
Nr. 3: Helge S. Jensen (17/28)
B-Rækken:
Ingen skytter i år
Senior-rækken:
Nr. 1: Flemming Hansen (24/24) pokal + 3ks
Nr. 2: Orla Eskildsen (24/25) - 2 ks.
patroner
Nr. 3: Henning Ebbesen (20/25) - 1
ks. patroner
Damerækken:
Ingen skytter i år
- Skydeudvalget

A-Rækken:
Nr. 1: Lars Thomsen (19/27) Vandrepokal + 3ks patroner

Hjortebaneskydning, Pokal Måde d. 9. sept. 2021
Årets skydning i Måde, Esbjerg, til
løbende hjort blev afviklet d. 9. september 2021. Vi havde igen kun een
skydning i Måde her i 2021, idet forårets skydning var henlagt til grisebanen
i Vingsted (dog igen coronaaflyst, som
i 2020). 12 skytter var mødt frem, alle
trofaste og kendte ansigter
Vi skød som vanligt den første træningsrunde fra huset på 100m, derefter
gik vi udendørs på 40-60-80m Som
noget nyt i år, så var det summen af 1
inde + 2x ude der afgørende for resultatet.
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Kun medlemmer af BJF kunne vinde
pokalen. Der var igen skarp konkurrence i toppen så der var nerver på til det
sidste.
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 2022!
Fortsættes næste side...

Hjortebaneskydning - fortsat..
Vinderen havde en blændende skydning på 1. ude, og blev kun nr 2 i 3.
skydning, men var bedst i det samlede
resultat
BJF Pokalskydning:
1. Torben Jensen, 105p
2. Kim Lassen, 97p
3. Kim Rasmussen, 93p
En hyggelig aften med god træning og
godt selskab og lidt til ganen. Vi håber
at se jer igen i 2022 (Banen er bestilt)
Der skydes i 2022: Grisebanen i
Vingsted d. 21/4-2022 og Hjortebanen
i Måde d. 8/9-2022
f. Skydeudvalget, Kim Rasmussen

Generalforsamling 2020 - referat (afholdt 14/10-21)
2020 generalforsamlingen blev afholdt
denne oktober aften pga corona-relateret udskydelse fra februar 2021. På
denne aften havde 20 deltagere meldt
sig til spisning (smørrebrød). Vi startede med spisning kl 18,30, og kl 19,20
kunne selve generalforsamlingen
begynde.
Ref. Jvf dagsorden:
#1 Som dirigent blev Jens Kruse foreslået og valgt, som referent Kim
Rasmussen
#2 Formandens beretning: (v/Helge) Vi
lagde ud med en trofæaften i februar.
Vi var alle i bestyrelsen enige om at nu
skulle der gang i vores forening.
Glæden varede dog ikke anden end 14
dag. Så kom corona og lukkede alt
ned. Vi måtte aflyse arbejdsdage

på skydebanen, skydningen blev for
gennemført med restriktioner. 2 meters
afstand, booke en plads for en ½ time
etc. Der var ikke noget socialt efter
endt skydning. Skyd og smut.
Bukkekaffe også aflyst. Årets fisketur
blev dog gennemført, og der blev
senere lukket lidt op så vi kunne gennemføre skydning i august. Jagten hos
Kim Eskildsen blev afholdt. Vi havde
problemer med at udleje jagterne i
Fromseier plantage. Så da vi skulle til
at afholde vores julehygge blev alt lukket ned igen, derfor holder vi først
generalforsamling i dag. Så et udfordrende år.
#3 Kassererens beretning: (V/
Elisabeth) Året viser et overskud på
11.335,- som primært skyldes at vores
fælleskonto med GJF ligeligt mellem
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Generalforsamling 2020 fortsat...
de to foreninger (vi fik 23.082,- under
”Diverse indtægter”). Ny egenkapital:
162.582,#4 Udvalgsberetninger:
Jagtudvalg (KimL): Andejagt,
Fromseier, Jagt ved Kim Eskildsen, riffeljagt ved Mads Pelsø
Husudvalg (KimL); Skydeudvalg
(KimL): Vi kunne gennemføre forårets
skydning med restriktioner, august som
normalt. Hjortebanen i Måde og flugtskydning afholdt. Grisebanen i
Vingsted, Sporting aflyst.
Idéudvalg (KimR): Det meste aflyst
efter året trofæaften i februar 2020.

Kim Lassen (th) som 1. modtager af
Mårhundepokalen for BJF

Hundeudvalg (Helge): Der forventes
nyt hold til hvalpetræning i
Ridecenteret i 2022.

Helge bringer emnet Jægerly på
banen, skal vi blive ved med at beholde huset på trods af krævende pleje
og vedligeholdelse, samt dårlig lugt,
som man tager med hjem hver gang
man besøger huset? Der kom forslag
om at vi evt undersøger om vi kan
bruge klubhuset ved riffelbanen i
Frodeslund til arrangementer? Der er
lidt forskellige holdninger blandt deltagerne til om vi skal blive i Billund eller
anvende lokaler i Grindsted.
Bestyrelsen tager opgaven med at se
på mulighederne, og medlemmerne fik
opgaven med at tænke over hvad man
ønsker til næste generalforsamling,
hvor emnet debatteres igen.

#5: Kontingent fastsættelse: Uændret
#6 Valg til bestyrelsen: På valg: Helge
(Genvalgt)
#7 Valg suppleant til bestyrelsen: På
valg: Anette (Genvalgt)
#8 Valg af revisor suppleant: På Valg:
Lars Thomsen (Genvalgt)
#9 Indkomne forslag (ingen)
Krage-/skadepokal: Jens Kruse indleverede 12 par og havde rester fra foregående år = pokal + 50 patroner (-> 4
ben overført i rest).
Mårhundepokal: Denne skulle uddeles
for 1. gang. Kim Lassen blev modtager
med 10 skudte mårhunde i foregående
sæson. Flot indsats. Han gør et stort
arbejde med at fremskaffe foder (ost
og hundepiller) til hele Mårhundebanen
i Billund kommune.

Vedr fisketur: Kan der findes et andet
sted? Lystfisker Paradiset i Egtved bliver foreslået

#10 Eventuelt: (alt kan behandles, intet
besluttes):

/Referent, sekretæren, BJF
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Generalforsamlingen 2020 afsluttes i
god ro og orden kl. 20.25 og der fortsættes med afholdelse af Trofæaften
2020.

Trofæaften d. 14. oktober 2021:

Årets buk/danske trofæ: Torben Jensen /th

Igen blev vi ramt af corona ift arrangementer. Vores trofæaften i foråret
måtte aflyses, og kunne først afholdes
ifm vores Generalforsamling 2020 i
Jægerly d.14/10-21
Året danske buk gik til Torben Jensen,
Årets danske trofæ gik ogås til Torben
Jensen for samme buk nedlagt ved
Holsted.
Kim Lassen havde nedlagt en flot seksender i Sverige og fik præmien for
Årets udenlandske trofæ.

Årets udenlandske, Kim Lassen

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
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Efterårsjagterne i BJF 2021:
Haglbøssejagt hos Kim Eskildsen, Lørdag d. 6. november 2021
Jeg havde aftalt med Per Krenk at
køre sammen, dog startede dagen
med at Per havde glemt sit mundstykke til jagthornet, men patroner havde
han dog husket til sit 20" gevær. Kim
og Jeppe som er fantastisk dygtige
hornblæsere, spillede til stort UG hele
dagen.
Traditionen tro startede vi med lækker
morgenmad inde i Kim og Fie`s hyggelige jagtstue, hvor snakken gik godt og
jeg havde lavet sedler til bengæt med
3 sponsorgaver fra den lille Jaguar og
Land Rover importør i Kolding.
Derefter var det tid til at finde jagt tøj,
gevær og godt med patroner frem til
den spændende jagt. Vi var 13 skytter
og 4 hundeførere.

Jeg fik posten tættest ved gården, hvor
Kim sagde "nu skal du være klar". Det
tør siges, for fasanerne myldrede frem
og søgte hjem mod volieren, så jeg
skød og skød og kunne ikke følge med
når Kim råbte Henning - Henning ".
Derefter tog vi næste og sidste såt,
hvor jeg afsluttede min jagt med at
skyde en fasanhøne. Kim meddelte
derefter at kvoten var brugt og alle gik
derefter hjem til Roligheden.
Jeg fik i alt brugt en hel kasse patroner
til 8 fugle, men sjovt var det at have ild
i bøssen.
På græsplænen ved gården blev vildtet
lagt på parade i en smuk cirkel med et
tændt bål fad i midten. Kim og Jeppe
spillede for de nedlagte fugle og jagt
forbi. Kim Eskildsen takkede for en god
jagt og god skydning og fuglene blev
tildelt alle skytter.

Alt var timet og tilrettelagt i mindste
detaljer og Kim fik sammen med Orla
sat alle skytter af. Jeg trak nummer 1
og fik hele dagen min post tildelt ved
afmærkede pinde på reviret og jagten
blev blæst på ved søen bag gården.
Vejret var perfekt og snart var der fugle
i luften, ænder, fasaner så der kom
mange skud / forbiere. Jeg fik chancer
til flere ænder og fasaner og brugte en
del skud.

Så var det tid til frokost inde i varmen,
hvor Fie serverede en super krondyrssuppe med hjemmebagt brød, øl og
vand og bagefter lækker kage med
kaffe.

Vi havde derefter 2 såter mere inden vi
mødtes hjemme ved gårdspladsen til
pause med øl / vand, lækre hjemmebagte boller med kronhjort spegepølse
/ laks. Vi blev rigtig forkælet og Kim
viste stolt sit store flotte trofæ frem, 16
ender kronhjort (guld), som han skød 4
september 2021 på "Roligheden".

Til slut stor tak til Kim og Fie, samt
hundefolk for en fantastisk og hyggelig
jagt. Så lad os håbe, at Billund jagtforening igen får invitation og mulighed
her i 2022.

Næste såt var rigtig "fasansåt" med
bredt hegn og ikke høstet majs.
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Jeg kunne så afsløre vinderen af bengæt med i alt 55 fugle og 111 ben, som
Anette vandt og valgte et Jaguar krus
til kaffe eller the.

Mvh. Henning Ebbesen

Trykjagt hos Mads Pelsø. d. 8. januar 2022:
Vi havde booket en trykjagt hos Mads
efter hundyr. Vi var 11 skytter og 5 hundefolk. Vi startede med en lille kop
morgenkaffe og en rundstykke.
Parolen lød kronhind, kalv og spidshjort, då kalv og dåspidshjort og rå og
lam. Ræv og mårhund. Vi skulle være
klar i tårnene kl. 10. Jeg fik en stige
ved en stor rydning til højre og en
græsmark til Venstre. Jeg havde dårligt
fået mig sat, inden 10 stk dåvildt trækker fra højre mod venstre ca. 100 m
ude, det er dog inde mellem træerne
jeg kan ikke komme til at skyde, men
nu var vi da i gang. Drevet ville være 3
timer. Så var det bare at vente ville der
komme mere? Efter et par timer fik jeg
øje på 3 af hundefolkene, de var på vej
ude for at starte drevet ind mod mig.

Der går ikke ret længe inden et dådyr
trækker på tværs af et åbent stykke ca
150m ude. Den går dog i skoven hvor
den kommer for på 175m afstand. Efter
ca. 3 kvarter lyder der et skud lige i
kanten af den store rydning. Det er en
af hundefolkene der har skudt en sneppe. Kl. 13 kravler jeg ned fra min stige
pakker min ting og går ud til vejen hvor
jeg bliver samlet op af Jan brandmand.
Nu skulle det blive spændende at se
om nogen havde været heldige. Jo
minsandten om ikke Jesper Lassen
havde været heldig og dygtig at skyde
sit første stykke vildt, et rålam. Dagens
resultat blev en sneppe og et rålam.
Men flere havde set dåvildt det havde
bare ikke lige passet at der kunne skydes. Jeg tænker vi vil gentage turen
igen til næste år..
/Helge S. Jensen

Bestyrelsen i Billund Jagtforening
ønsker alle medlemmer et godt
og lykkebringende 2022.
Vi håber vi i år får mulighed for at
gennemføre alle vores aktiviteter
og at vi igen får mulighed for at
mødes fysisk.
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