VARDE OG OMEGNS
JAGTFORENING
Generalforsamling i Varde & Omegns Jagtforening
Afholdt17. februar 2020 kl. 19.00 i Varde Skytteforenings lokaler på Stålværksvej
13(bag Smedeværkstedet)
Der var 27 til stede
Traditionen tro vil jeg gerne bede forsamlingen rejse sig, så vi sammen kan holde et
minuts stilhed og mindes de jagtkammerater som ikke er hos os mere
Æret være deres minde

Dagsorden i flg. Vedtægterne
1. Valg af dirigent
Bjarne Jensen blev valgt
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste
generalforsamling
GENERALFORSAMLING 2019, blev afholdt mandag d. 18. februar traditionen tro i disse lokaler – 22 fremmødte incl. bestyrelsen
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Dennis Roed – genvalgt
Michael Mathiasen –genvalgt
Brian Blom – genvalgt
Christian Riber Christensen modtog ikke genvalg – valgt blev Mads
Langerhuus
Valg af suppleanter
Lasse Hansen blev valgt til 1. supp. og Martin Jess blev valgt til 2.
supp.
Valg af revisor og revisorsuppleant
Sven Winkler blev genvalgt som revisor
Richard Pedersen blev genvalgt som revisor suppleant
Årets jæger blev Runi W Pedersen, som med stor ildhu løfter hvervet
som koordinator for Nyjægerne.
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Årets Kragepokal gik til Verner Jensen, 25 par ben leveret - godt gået!
Fredag d. 1. februar afholdt vi vores ”Hjælperplejeaften, hvor vi mødte
19 mand stærk op i Fritidscentret til først en omgang intens bowling
med efterfølgende spisning i Restaurant Cantona.
Vi kunne godt have været flere, når man kigger rundt på alle de
forskellige hjælpere vi har i foreningen, men antallet er nogenlunde
status quo hvert år…..alle dem som er med er enige om at det er en
super måde at runde en sæson af på inden det går løs igen senere på
foråret.
Men er der forslag til arrangementet hører vi i bestyrelsen gerne om
det!

WEB-siden v/Lasse Hansen
Der har været oprydning således der er færre klik
Vi har oprettet en Facebookside
Der kommer ny platform til vores hjemmeside, hvilket vil gøre det mere
brugervenlig

Riffel v/Allan Sørensen
Vi havde igen i 2019 arrangeret vores velkendte riffelkursus, som
forløb over 6 søndage.
Skydningen på hjortebane var igen i 2019 henlagt til hjortebanen i
måde, og der var et pænt fremmøde. Tak til Poul og hjortebanen i
Måde for at gøre dette muligt.
Årets kursus afsluttede med en mini feltskydning som blev vundet af
Torben Tiedeman.

Fælles indskydning
VOJ`s riffeludvalg arrangerede igen i 2019, 4 fælles indskydnings aftner
i samarbejde med Alslev – Janderup – Næsbjerg – Tinghøj og Strellev.
Vores samarbejde med de andre foreninger foregik for 10 gang og der
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er enighed om at fortsætte samarbejdet. I 2019 havde vi ud over
besøget på hjortebanen inden bukke jagten, også en aften
på hjortebanen inden efterårs jagten gik ind, der var et pænt
fremmøde og det er planen at gentage dette i 2020.
Regulering
Der blev igen i 2019 foretaget regulering af såvel voksne som
rågeunger i Varde midtby, der blev ikke skudt så mange rågeunger i
2019 som vi er forvænt med, det skyldes en kombination af tidligt
løvspring og blæsevejr som blæste mange unger ud af rederne.,
Feltskydning
I 2019 havde vi igen vores instruktører med som hjælpere til
feltskydningen i Oksbøl.
Flere omkring liggende foreninger har hvert år problemer med at
skaffe uddannede instruktører til denne skydning, vi hjælper gerne fra
VOJ`S riffeludvalgs side og det glæder os at arangørene af feltskydning
nu får uddannet deres egne instruktører, vi ønsker nemlig ikke at
uddanne folk der kun er brug for den ene gang om året.

Fra VOJ har vi Stefan Mathiasen på den sidste del af uddannelsen, og
han indgår nu som uddannet instruktør på vores kursus
Som altid en stor TAK til den stabile flok riffelinstruktører, det er skønt
at være formand for sådan et engageret udvalg.

Hundeudvalg v/Ejnar Brandt
Sidste år startede VOJ op med hundetræning ved Egekrattet, det er et
rigtig godt træningsområde
Det var en god opstart
Starter op igen den 15.4.2020

Klæget v/Mads Langerhuus
Der blev kun solgt 4 sæsonkort
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2019 var sidste sæson, vi har jagt på Klæget. Kontrakten er hermed
opsagt.
Der blev solgt 3 klægkort sidste år
Det er lidt vemodigt efter mange års leje
Jagthorn Lene Damsgaard
Det er laugets 23. årsberetning.
Elevstatistik
I sæsonen efteråret 2018 til efteråret 2019 var vi 14 medlemmer.
Eleverne fordelte sig med
 0 nybegynder
 14 øvede
Deltagergebyr
Som sidste år blev der afkrævet et årligt deltagergebyr på 100,- kr. pr.
elev. Det foreslår vi fortsætte.
Undervisningen
Sæsonen har ud over enstemmige jagtsignaler indeholdt flerstemmige
signaler.
Det har som altid været spændende og mit håb stadig at fremtiden
bringer mange nye blæsere til lauget. Vi har tidligere set en afmatning,
hvorefter der igen kommer interesse omkring jagthornet.
Vi har som sidste år blæst på Sct. Jacobi skole og det fortsætter vi med
så længe det er muligt.
Fra første tirsdag i oktober og indtil ca. 1. april blev der undervist hver
uge i tidsrummet 19.00 – 21.00.
Undervisningen er opdelt i 2 grupper i hvert sit lokale. Et
nybegynderhold og et øvet hold.
Undervisningen for nybegyndere består bl. a. i blæseteknikker,
vejrtræningsøvelser, lære at blæse de 5 naturtoner herefter lettere
jagtsignaler.
Undervisningsformen for øvede foregår således, at første time er det
opvarmning og jagtmusik og 2. time jagtsignaler, det har den fordel, at
forholdsvis nye blæsere får nemmere ved at blæse signaler rettet mod
duelighedsprøven.
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Efter jul og indtil afvikling af duelighedsprøven i marts blev brugt til
 at terpe signaler til mindste detalje
 at terpe gruppeblæsning så det lyder som ét horn
 at forebygge nervøsitet ved duelighedsprøven – det sker i form af
vejertrækningsteknik og visualisering
Duelighedsprøve
Duelighedsprøven er det forum hvor den enkelte har mulighed for at få
vurderet sin kunnen – det er en form for prøve eller eksamen.
Duelighedsprøven afvikles for både soloblæsere og holdblæsere i 3
grupper. Bronze, sølv og guld. Prøven foregik i Varde. Voj stod for
planlægningen. Prøven blev afholdt på Sct. Jacobi skole.
Det var rigtig god forhold vi havde og har siden fået mange positive
tilkendegivelser,
Lauget havde
 1 soloblæser i guld
 1 hold i guld
Holdet fik en flot 2. plads
Arrangementer
Jagthornsblæsning er andet end undervisning og duelighedsprøve. Den
har selvfølgelig også et socialt aspekt.
Ud over at blæse til Jagtforeningen arrangementer har vi blæst til nogle
fester samt en jagtgudstjeneste i Hoven. Jagtgudstjenesten foregår
hvert år sidste tirsdag i januar kl 19.30. Efter gudstjenesten er der kaffe
og hjemmebagt boller med tilbehør. En rigtig hyggelig aften og en
fantastisk inspirerende præst.
På Karlsgårdedagen havde vi taget horn med så alle kunne prøve, det
var der rigtig mange der gjorde.
En 4 årig dreng var tilbage ca. 20 gangen
Hele sommeren fortsatte vi med at blæse. Vi mødtes så ofte som muligt
i vores hus på Egekrattet og en enkelt gang ved Nysø.
Afslutning
23. sæson i Varde & Omegns Jagthornslaug - ja som altid en dejlig og
fornøjelig oplevelse og ikke mindst blæserne, der stadig holder gang i
hjulene.
Tak til alle mine skønne truttere, de gør jeg glæder mig til tirsdag.
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Nyjægerne v/Runi W. Pedersen
Hvert år besøger udvalget nye jægere. Sidste år var der 5 hold
Fællesjagterne er forløbet fint
Nyjægerne er blevet mere nervøse for at skyde til råvildt
Som noget nyt, blev der lavet en film om nyjægere

Flugtskydningsbane v/Dennis Roed
Vi fik åbnet banen endnu en gang med en kiosk og et klubhus ”TELT” så
vi havde noget til sæsonen.
Vi startede året med åbning den første lørdag i marts, derefter
startede
holdskydning op i april, hvor vi havde 7 tilmeldte hold til skydning.
En vagtplan der igen blev fyldt ud af vores gode og fantastiske
medhjælpere, som gør at vi kan bruge banen alt det vi gerne vil, når
militæret ikke skal bruge terrænet.
Til Ribe Amts Holdskydnings finale, havde vi desværre ingen hold med.
Vi afholdte træning til haglskydeprøve for nyjægerne i maj måned,
hvor de
havde mulighed for hjælp til haglskydeprøven, efter de havde bestået
deres jagttegnsprøve. Instruktørerne var klar med instruktion og hjælp
til deres skydninger, så de kunne blive klar til haglskydeprøven, så også
her tusind tak for hjælpen til alle i instruktører.
Vi havde løbende problemer med teltet igen, da dette ikke kunne tåle
frosten. Vores generatoren havde et problem med relæet til
starteren, og snoren knækkede, men vi fik det løst og den kørte
sæsonen ud.
Pokalskydning forløb som den skulle, vi var ca. 25. Alt i alt blev det et
godt arrangement, hvor der blev skudt i de fleste rækker, men vi fik
desværre ikke skudt om bagduepokalen.

Jægerråd v/formand Kim Madsen

6

Mandag d. 4. februar holdt vi Årsmøde ude på Varde Fritidscenter,
hvor vi bl.a havde vores 2 mårhunde reguleringsgrupper ude og give
en kort status på reguleringsarbejdet.
Torsdag d. 20 marts. holdt Jægerrådet ”formandsmøde” - hvor
formændene i kommunens jagtforeninger mødtes i Strellev, hvor
Strellev Jagtforening var vært.
På formandsmødet aftaler vi Jægerrådet’s aktiviteter for det
kommende år.
Lørdag d. 28. april (altid sidste lørdag) afholdt vi igen
kommunemesterskab i flugtskydning, dette arrangement stod
Ansager Jagtforening for at afholde på deres flugtskydningsbane.
Det blev gennemført på en dag hvor også vejrguderne var med
arrangementet.
Alt klappede perfekt – stor cadeau til Ansager Jagtforening!
Der var 114 deltagere i hovedskydningen og rigtig mange
gennemskydninger på de 2 ”sjovskydninger”.
Ølgod Jagtforening blev kommunemestre, Ansager Jagtforening nr. 2
og Fåborg Jagtforening nr. 3.
VOJ markerede sig også på præmieskamlen ….

Jagtfeltskydning i Oksbøl øvelsesterræn – 2019
Jægerrådet – Varde Kommune arrangerede for 12. gang
jagtfeltskydning d. 4. maj 2019 i Oksbøl øvelsesterræn.
Den sene dato skyldtes problemer med at booke terrænet, dette gav
sig udslag i at der for 1ste. gang i ”historien” ikke var fuldbooket til
dette arrangement
(der var kun 236 deltagere), hvor der ellers er plads til 300 deltagere.
Som sædvanligt havde feltskydningsudvalget sat et yderst spændende
program op for at teste felt skytterne!
Vi deltog ikke i Skovens Dag d. 12. maj 2019, da vi ville prioritere at få
afviklet Karlsgårdedagen i stedet for.
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Aktiviteter til Karlsgårdedagen
Smagsprøver – vildtsuppe, vores lokale ”vildtkok” Poul Svendsen og
hans hjælpere har til lejligheden fremstillet en fantastisk vildtsuppe
som uddeles som gratis smagsprøver.
Smagsprøver – vildt tilberedt på bålpande, vores lokale ”bålkok” Martin
Jess er blevet ”Nak og æd” inspireret og serverer spændende
smagsprøver fra sin bålpande.
Nyjægerne Varde Kommune, se/hør hvad vores Nyjægere har af
muligheder for jagt i Varde Kommune
Demonstration af jagtbuer, Kreds 4’s buekoordinator Lars Jessen Atzen
giver mulighed for at man selv kan prøve at skyde med disse på 3D
vildtfigurer i naturlig størrelse
Laser Kino – DJ’s nyeste erhvervelse hvor man i et specialbygget telt kan
skyde på et 3D målfelt efter forskellige mål/ vildtarter
Lerdueskydning med laservåben – en skydebane hvor man skyder på
lerduer som er monteret med en sensor som registrerer træf.
Luftbøsseskydning for børn og barnlige sjæle ☺
Gevirværksted hvor børnene kan lave deres egne smykker af
gevirstykker.
Knivmageri, kom og oplev Michael L. Nielsen og Herluf Steiness som er
nogle af vores lokale dygtige knivmagere, arbejde i felten.
Schweisshunde, tag en snak med vores dygtige
lokale schweisshundefører Henry Bertelsen og hør hvordan du
forholder dig hvis uheldet er ude og du påkører eller anskyder et stykke
vildt.
Jagthornsblæsning, vore dygtige jagthornsblæsere vil på udvalgte
tidspunkter demonstrere jagthornet både som arbejdsinstrument på
jagten men også den musikalske side.
Som noget nyt havde de 2 horn med til qfprøvning.
Natursti, aktivitet for børn hvor de kan få testet deres viden omkring
naturen og dens vildt.
Invasive vildtarter – hvad er det?
Mårhunden, vaskebjørne og mink er er kommet for at blive, hør vores
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reguleringsjægere hvad sker der hvis vi ikke regulerer dem….
Er du en kommende jæger?
Tag en snak med 2 af vores dygtige jagttegns lærere Bjarne G. Larsen
og Sidsel Larsen om hvordan du kan komme i gang - og prøv evt. at
gennemføre den frivillige jagtprøve..
Jagthunde, demonstration af forskellige jagthunderacer (retrievere) og
deres kunnen, både på land og til vands.
Gennemføres Kl. 10, 11, 12, 13, 14 og 15
Til årets Karlsgårdedag 2019 regner man med at > 5.000 gæster
besøgte arrangementet, på nogle tidspunkter kunne man godt tro at
alle kom forbi Jægerrådets stand…
Alle vores hjælpere har tilkendegivet at de fremadrettet gerne vil
hjælpe med at få afviklet arrangementet, men hold jer ikke tilbage hvis
I har lyst til at hjælpe også, så kan vi få nogle flere aktiviteter på
listen! ☺
Omkring Jægerrådets jagter i kommunens plantager, så har alle pladser
været besat, hvilket har været positivt.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
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Regnskabet blev godkendt
4. Indkomne forslag
- Bestyrelsen foreslår kontingentnedsættelse pr. 1.1.2021
Bestyrelsen trækker forslaget tilbage
5. Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår et år mere med nuværende kontingent Godkendt
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er
Kim Madsen – modtager genvalg - valgt
Lene Damsgaard – modtager genvalg - valgt
Hans Erik Mortensen – modtager ikke genvalg – Martin Jess blev
valgt

7. Valg af suppleanter
Lasse Hansen valgt som 1. supp
Poul Svendsen valgt som 2. supp
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Sven Winkler valgt som revisor
Richard Pedersen valgt som supp.
9. Eventuelt
- Orientering omkring klubhus og flugtskydningsbane
- Klæget se tidligere
- Mårhundeindsats
Dirk Damsgaard er koordinator
Dirk fortalte, at der er flere, der har set dem men få havde skudt
dem
Tror der er over 5.000 i Danmark
Vi har en stor opgave I at få reduceret tæverne, således antallet
holdes nede
Er der nogen der vil hjælpe kontakt Dirk Damsgaard 40404104
Jægerrådet har bevilget kameraer
I Ringkøbing har de skudt 469 mårhunde
Ca. 50 % er på baitpladser
Der kommer én i april og fortæller om mårhunde
Mårhundene kan bekæmpes døgnet rundt
Du kan købe en natkikkert, der kan påsættes din eksisterende
kikkert koster ca 3700 kr.
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Jens Sørensen opfordrer til at søge nyt hundefoder
Kim takker dirigenten for god ro og orden
Foreningen er vært ved en øl/ vand.

Bemærk at forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i
hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse

Årets jæger – 2019
Umiddelbart efter generalforsamlingen vil bestyrelsen kåre Årets Jæger
Denne titel bliver hvert år givet til en af foreningens medlemmer som har gjort et
ekstraordinært stort stykke arbejde for jægersagen. Så kom og vær med til at hylde
den udnævnte!
I år er der ingen årets jæger. Der har været forslag men disse var
bestyrelsesmedlemmer, som ikke kan indstilles

VOJ’s krage & skade”pokal”
Alle som bevæger sig lidt rundt i vores område kan ikke undgå at bemærke det store
antal krage og skadefugle, der efterhånden er ved at være.
Du – kan være med til at gøre noget ved det!
Vi har igen i år i VOJ’s bestyrelse besluttet at vi gerne vil ”motivere” vores
medlemmers trang til aktivt at jage disse mange fugle.
Hvordan?
Det medlem, som gennem sæsonen har nedlagt flest krage og skadefugle, og
afleverer hvert par ben fra disse, har gjort sig fortjent til at blive belønnet!
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VOJ udlodder et gavekort på 500,00 kr. til MacNab, samt et mesterværk af en vandre
krage/skade ”pokal” kreeret af Jakob Strunge.
Benene bedes afleveres til Michael V. Mathiasen i bundter a’ 5 sæt før VOJ’s
generalforsamling begynder d. 18. februar 2019 kl. 19.00
Når generalforsamlingen er overstået vil præmien blive overrakt den
ihærdige/dygtige krage/skadejæger.
Verner Jensen og Erik Mathiasen fik kragepokalen – 17 par

Hans Erik har været i bestyrelsen i 18 år stor tak for indsatsen. Vi ønsker dig held og lykke
fremover

På bestyrelsens vegne – Kim Madsen, formand
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