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Generalforsamling
27 januar blev der afholdt generalforsamling.
Formandens beretning fortalte om en sund forening, selv om vi har været
mærker af coronaepidemien.
Kassereren fremlagde regnskabet og betegnede det som tilfredsstillende
trods et mindre underskud.
Der har været en del udskiftning i bestyrelsen
Anders Søgaard, Lars Madsen og Carl Jørgensen
ønskede ikke genvalg, og er derfor trådt ud.
Vi takker dem for deres indsatsen i bestyrelsen.
Da det har været svært at finde kandidater til bestyrelsen, blev det besluttet
at ændre vedtægterne, så antallet af bestyrelsesmedlemmer skal være
mellem 5 og 7. Pt. Afventer vi jægerforbundets godkendelse. Ellers har
bestyrelsen konstitueret sig selv med diverse koordinatorer.
Jagttegnsundervisningen er kommet godt i gang med foreløbig 9 deltagere.
Biotopprisen blev tildelt Poul Rasmussen(PORTAS)
for et flot arbejde med terrænet på Norup høje.
Og sidst men ikke mindst så fik vi et nyt æresmedlem:
Tillykke til Leif Thyrsted !
Grundet coronaepidemien udkommer Jagtposten ikke i år. Vi overvejer
jagtpostens fremtid, da den
kræver mange ressourcer.

årets
arrangementer
Lørdag d. 23 april kl. 10

Mandag d. 16 maj

Tirsdag d. 7 juni fra kl
18
Torsdag d. 23 juni

Lørdag d. 13 august

Lørdag d. 20 august

Søndag d. 11 september
Øvrige

Indskydning på Slusemøllen
fra kl. 10 til 12 vil der være indskydning.
Til middag starter vi grillen op med pølser.
Der kan købes forfriskninger hele dagen.
Over middag vil der være mærkeskydning og fri træning for dem der gerne vil øve
sig lidt med riflen. Hvis du skal have et riffelforløb kan det aftales.
Der vil være riffelinstruktører tilstede hele dagen.
Bukketræf
bliver holdt traditionen tro, hvor der vil være mulighed for at lægge
morgenens buk på paraden
indtil kl. 11.
Bents Grusgrav
så mødes vi i Bents grusgrav Møllevej 66 til til hygge og skydning til høje duer.
Duerne vil være gratis og patroner kan købes på stedet.
Forfriskninger kan købes og vi tænder op i grillen.
Sct. Hans
spisning med helstegt pattegris
underholdning ved Jeff.
Båltale.
Lejbølle
bus fra klubhuset kl. 7 og morgenkaffe i Lejbølle
skydning fra 9-12. frokost med gule ærter.
Evt. elgmærker kan aftales med Jørn efter frokost
Bukkebanen er ikke med i prisen.
Foreningstur til Vigelsø
vi vil i år lave en tur til Vigelsø for foreningens
medlemmer og pårørende. Mere herom senere
Fjordens dag
vi har en stand i Klintebjerg som de foregående år
Vi har nogle aktiviteter i støbeskeen som endnu ikke på plads.
En klubaften i Ore hos Fyns jagt og beklædning
september måned.
Foredrag/klubaften i oktober.
”jægerværksted” byg din egen skadefælde, hochsitz,ducktube eller hvad du
har lyst til.
September måned.
foreningsjagt

godt nyt til ejere af
6,5x55 og .243win

Her er et link til udkastet med de nye regler for blyfri riffelammo. (CTRL+klik
med musen)
udkast til bekendtgørelse

En beretning fra Polen

Lars Madsen/Mogens Andersen
jagthistorie fra Polen

Der tages højde for ændringer og evt. fejl.

POLSKE BRUNSTBUKKE
Bingo Bukke
Frit af Mogens Andersen

I slutningen af juli og lidt ind i august 2021, havde min gode ven, jagtkammerat og bestyrelsesfælle, Lars
Madsen og jeg besluttet os at tage en tur på bukkejagt i Polen.
Jagten skulle foregå i brunsttiden, så der var lidt ”ramasjang i den ” og sikke det lykkedes😊😊
Jeg havde selv været i Polen før, dog ville jeg gerne prøve et område, hvor der kunne nedlægges
lidt større bukke end tidligere. Vi valgte Globus Jagtrejser og Tue derfra, fandt et godt område der
opfyldte vores ønsker. OG DET VISTE SIG TIL FULDE DA DER BLEVET GJORT STATUS EFTER
OPHOLDET😊
Vi drog afsted i Madsen`s nye Mercedes den 29/7.21 kl. 4.00 morgen tidlig. Foran os lå ca. 900 km
til området lidt sydvest for Poznan (300 km fra Warsawa)
Vel ankommet til vores sted i Polen 14.30 og budt velkommen af Überfyrsteren og hvilket
fantastisk sted 😊 midt i jagtområdet på ca. 9.000 ha. En hurtig kold og vi ville have en lille lur
inden vi blev afhentet af vores quider. kl. 17.30, men nej sådan spillede klaveret ikke, vores pige i
Jagthuset Natasja havde lavet aftensmad til os kl. 15.30!!!! Nu er det sådan jeg må sige jeg elsker
Polen på godt og ondt, mest godt for jagten og de vildtrige områder, det lidt onde kommer Jeg
tilbage til. Men nu skulle vi spise, 3 retters menu med karbonader store som en håndbold og sådan
var det under hele opholdet. Hun var sgu en god pige for os.
Første outing ud af 7 i alt sammen med hver vores tildelte guide – og så kommer det med lidt af
det onde om Polen, min guide forstod intet andet end polsk og jeg forstår ikke en døjt polsk og
sådan er det altid i polen, manglende sprogkendskaber. Der var 2 ord han kunne på gebrokkent
tysk – Grosse` buck og Schiessen ellers var kommunikation via fægter og tysk/polsk snak, vi havde
det dog fantastisk sammen og han var alletiders guide der kunne sine opgaver til ug+😊
Som sagt ud på bukkejagt, jeg havde fået forklaret, at jeg IKKE ville skyde mindre bukke kun de
store og gamle, det var åbenbart lykkedes, idet da vi havde kørt ca. 3 km så vi den første buk, en
høj seksender, men efter hans mening for tynd i opsatsen. Så skete der lige pludselig til min store
overraskelse at han kunne en anden sætning på tysk: ”Zu klein ” passede mig fint😊.
Vi nåede til en hochstand ud af i alt ca. 600 på området, var lige kommet op! Så knurrede min
lydløse telefon en gang, så efter og der stod bare BINGO – det var Madsen😊 og Bingo blev
fremadrettet vores kommunikation, når der blev skudt buk. Og det skete ofte.
Nå tilbage til min jagt, vi så straks en 5-10 rådyr stå på en ikke høstet mark et par mindre bukke,
som vi sad og kiggede på i 10 min. Ingen stor buk endnu, så trykkede guiden på Buttoloen og en
stor seksender sprang ud af skoven 75 m fra os – SCHIESSEN – hviskede han og som sagt, kunne
jeg nu sende en SMS til Madsen – BINGO.
Guiden spurgte mig om jeg ville skyde en buk mere samme aften, eller vi bare skulle køre lidt rundt
se efter en god buk til næste morgen. Det sidste var jeg helt med på, da jeg jo var lidt overvældet
og træt efter en meget lang dag og at jeg så kunne starte med at skyde en rigtig god buk så
hurtigt….
Vi kom hjem da det var blevet mørkt og havde set mellem 20 og 25 forskellige bukke😊
Forventningerne var store…

Vel hjemme og Madsen kom også, polakkerne fik hængt bukkene i kølerum, nu var det vist tid til
en kold inden vi skulle i seng og bare have 4,30 times søvn inden vi skulle i gang igen.
MEN NEJ, NEJ nu var der lækker natmad i rigelige mængder og efter en kold mere fik vi knap 3
timers søvn inden vi skulle afsted igen…. Vi var jo heller ikke kommet til Polen for at sove, men!!!
lidt hård kost var det da….
Sådan gik det også de øvrige dage, bukkejagt, spise, lidt søvn og bukkejagt, men man er vel en
jægersmand. – JEG ELSKER POLEN
Jeg vil undlade at komme ind på flere af de jagtlige oplevelser de resterende dage, da de foregik
stort set på samme måde. Alle outings med spot af 20-25 bukke hver gang og en masse gode
oplevelser i et vildtrigt område. 😊
Er dog lige nødt til at tilføje, vi skal holde os fra parykbukke fordi det kan koste!!! Skød nemlig en
parykbuk næste morgen, guiden troede det rapshalm han havde i opsatsen !!!! det var det ikke, så
jeg overvejede at ringe hjem til Kirsten og sige, ”at her går det fint, sælge den ene bil, kommer
hjem i morgen.”
Nå, det gik ikke så galt, qua Tue fra Globus Rejser`s altid gode hjælp.
Det blev til i alt 9 bukke alle godt over 300 g og jeg havde 3 medaljebukke imellem.
Den står også på polen i 2022😊😊 med Globus.

Otterup, den 11.2.2022
Mogens Andersen

En aftenbuk bronzemedalje

Næste morgen Sølvmedalje

Næsten fyldt kølerum, så vi kører hjem😊

