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Årsberetning 2020

Julen står for døren og 2020 lakker mod enden.
Jeg vil som det første, byde nye medlemmer af Strandager Jagtforening velkommen i foreningen, og
håber at alle foreningens medlemmer vil tage godt imod Jagtposten 2021 og deltage i de aktiviteter
som vi får mulighed for at afholde.
2020 har på mange måder været et udfordrende år. Særligt COVID-19 har sat alt det vante i samfundet
på den anden ende. Med regeringens nedlukning af samfundet den 11. marts, blev der vendt op og ned
på opfattelsen af planlægning, styring og kontrol. Med et slag blev alle foreningsaktiviteter ”Aflyst på
grund af Corona”, og ingen kunne give et kvalificeret bud på hvad vi så ind i.
Over sommeren har der været lidt lempelse på myndighedernes restriktioner og retningslinjer, men der
har konstant været store begrænsninger på hvad der har været muligt at gennemføre. Det er i lyset af
disse begrænsninger, at stort set alle aktiviteter er blevet aflyst.
Sådan har vilkåret været i hele 2020 og nu ved årets udgang, er der igen stigende udvikling i smittetryk
og bekymring for belastning af vores sundhedsvæsen.
Med udsigt til at der bliver godkendt COVID-19 vacciner indenfor kort tid og at myndighederne kan få
vaccineprogrammerne i gang omkring Jul/Nytår, håber jeg at 2021 byder på lysere tider, så vi igen kan
få gang i foreningslivet og i Jagtforeningens planlagte aktiviteter i det kommende år.
Der skal herfra lyde en tak til bestyrelsen for Strandager Jagtforening for arbejdet i 2020, og samtidig
en tak til bestyrelsen for Strandager Skydecenter for samarbejdet i 2020.
Jeg vil her udtrykke min positive forventning til udvikling af Strandager Jagt- og Skydecenter i 2021.

Med knæk og bræk i 2021,
vil jeg ønske alle
Glædelig Jul og Godt Nytår

Leif R. Nørgaard
formand
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Årets planlagte aktiviteter
COVID -19
Der tages ved gennemførelse af hvert enkelt arrangement, forbehold for myndighedernes
gældende retningslinjer og restriktioner.
Januar

5/1 kl 19:00 Jagttegnskursus opstart

19/1 kl 18:00 Kursus i bekæmpelse af Mink, Mårhund og Vaskebjørn

23/1 kl 18:00 Vildtbuffet i Uggerslev forsamlingshus
Februar

5/2 kl 18:30 Generalforsamling

7/2 kl 8:00 Ræveregulering - Gule ærter efter jagten!!
Marts

20/3 kl 10:00 Kombiskydning – riffelskydning og jagtskydning

21/3 kl 10:00 Hundetræning – indskrivning/opstart af forårstræning

27/3 kl 9:00 Riffelskydning på Lejbølle Hjortebane
April

10/4 kl 10:00 Frivillig Jagtprøve

13/4 kl 18:30 Bueskydning – temadag om buejagt
Maj

16/5 kl 9:00 Bukketræf med morgenbuffet
Juni

20/6
Temadag om fauna og natur (ikke endeligt fastlagt)

26/6 kl 10:00 Kommunemesterskab i Jagtskydning
Juli

5/7 kl 17:00 Pokalskydning
August

1/8 kl 10:00 Hundetræning – indskrivning/opstart af efterårstræning

28/8 kl 10:00 Åbent Hus – Strandager Jagt & Skydecenter
September

12/9 kl 9:00 Fjordens Dag
Oktober

2/10 kl 9:00 Jagt på Sebjerggård

9/10 kl 9:00 Jagt på Sebjerggård

13/10 kl 17:30 Vildt på bordet – madlavningskursus
November

17/11 kl 19:00 Bankospil
December

7/12 kl 19:00 Jagttegnskursus indskrivning
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Jagthornsblæsning
Nybegyndere og øvede.
Da vi i vores jagtforening ikke afholder jagthornsblæsning, henviser vi gerne til
Langesøegnens Jagthornslaug, som har fostret flere af foreningens aktive jagthornsblæsere.
De aktiviteter som gennemføres i løbet af året, tilpasses de forskellige niveauer med en passende afvejning mellem:
•
Blæseteknik
•
Node og musiklære
•
Signallære
•
Solo og gruppeblæsning
Nærmere information:
Leif R. Nørgaard, tlf. 4260 8849

Jagttegnskursus ”2020” - kursusstart
Tirsdag den 5. januar 2021 kl. 19.00
Pris: 1.900 kr. inkl. undervisningsmaterialer
Strandager Jagtcenter, Otterupvej 500, 5270 Odense N (mellem Otterup og Odense).
Deltagerpris inkluderer kursusmateriale og skydninger på vores topmoderne baneareal,
samt skydeinstruktør til haglprøven.
Undervisning og skydning foregår på Strandager Jagtcenter.
Nærmere information: Michael Østergaard tlf. 60 88 88 44

Udskudt indtil 2.
februar på
grund af COVID
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Kursus i bekæmpelse af mink,
mårhund og vaskebjørn.
Tirsdag den 19. januar kl. 18.00
Regulering om natten, fældefangst, baitpladser – nye begreber er dukket op i vores danske
jægerhåndværk - men ikke desto mindre afgørende ingredienser, hvis vi skal sikre en
effektiv kontrol med bestandene af invasive rovpattedyr i vores natur.
Dette kursus sikrer dig vigtig viden om praktisk bekæmpelse af primært mink, mårhund og
vaskebjørn. Du vil efterfølgende kunne gennemføre en effektiv bekæmpelse med afsæt i
indtil
9. med arterne.
gældende regler samt danske og Udskudt
udenlandske
erfaringer
Indhold:
marts på grund
· Lovgrundlag for regulering af mårhund, mink og vaskebjørn
af COVID-19
· Let gennemgang af arternes biologi
og historie i Danmark som udgangspunkt for valg
af indsats/metoder – i høj grad årstidsbestemt
· Praktisk opstilling af forskellige fældetyper
· Anvendelse af vildtkameraer i forbindelse med fælder og baitpladser
· Anvendelse af fastmonteret og transportabelt kunstigt lys til regulering
· Oprettelse af baitpladser – placering i terræn med udgangspunkt i landskab, sikkerhed,
adgang og vejr
· Praktisk gennemførelse af reguleringen i det hele taget – hvad skal man gøre og hvad
skal man ikke, for at sikre succes og størst muligt udbytte af den tid jægeren investerer
· Hensyn til individet.
Kurset er for dig som ønsker at kunne gennemføre effektiv praktisk regulering af invasive
rovpattedyr.
Kursusleder: Morten Egtved Andersen, Danmarks Jægerforbund
Pris: 100 kr. for kursus og forplejning - Mobilpay nr: 339309 mærket: ”Mårhund”

Nærmere information og tilmelding (senest 16. januar 2021):
Thorbjørn Stegelmann, tlf. 24675810, mail: jagt@stegel.dk
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Vildtbuffet 2021
Lørdag den 23. januar 2021 kl. 18.00

Aflyst på grund
af COVID-19

Generalforsamling
Fredag 5. februar kl. 18.30 på Strandager
Jagtcenter
Vi håber at mange medlemmer møder op. Husk madpakken - vi spiser sammen efter
generalforsamlingen.
Udskudt indtil

videre på
grund
Er der nogle forslag der ønskes behandlet
på generalforsamlingen,
skal disse fremsendes til
formand Leif R. Nørgaard, senest fredag
den 22. januar.
af COVID-19

JagtPosten 2021

JagtPosten 2021

Ræveregulering
Søndag den 7. februar kl. 8.30
Vi mødes kl. 8:00 på Strandager Jagtcenter, hvor der serveres kaffe og rundstykker.
Kl. 9:30 samles vi ved Ørritslev skov, hvor der holde parole.
Kl. 13:00 (cirka) samles vi igen ved Strandager Jagtcenter, hvor der serveres de lækreste
Udskudt indtil
gule ærter med tilbehør.

videre på grund

Alle er velkomne, så tag nu din jagtkammerat
med, så vi kan får ræven frem. Hunde som
af COVID-19
ikke driver med råvildt er meget velkomne.
Pris kr. 50,- pr. deltager for alt forplejning – tilmelding senest den 3. februar
Spørgsmål og tilmelding:

Preben Post, tlf. 2343 6231

Kombiskydning – Riffel og Hagl
Lørdag den 20. marts kl. 10.00 – med spisning!!
Ilnabgyden og Strandager Jagtcenter
Som et nyt initiativ i 2021, afholder vi en kombineret skydning med Riffel og med
Haglgevær.
Kl. 9:00 kaffe og rundstykker på Stiges riffelbane Ilnabgyden 54, 5270 Odense N
Kl. 9:30 skydning med riffel til 4 skiver á 5 skud
Kl. 11:00 skydning til 25 duer - jagtrelateret serie på Sporting banen
Kl. 13:00 fællesspisning og præmieoverrækkelse
Pris kr. 75,- pr. deltager inklusive spisning
Spørgsmål og nærmere information: Preben Post tlf. 2343 6231
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Hundetræning – forår 2021
Søndag den 21. marts kl. 10.00
Der vil være indskrivning fra kl. 10:00 til kl. 10:30 – derefter træning i ca. 1 time
Der trænes efterfølgende onsdag og søndag frem til onsdag den 28. april, hvor vi arrangerer
en passende afslutning på kurset – måske med en lille prøve og efterfølgende spisning.
Der tilbydes træning på følgende hold.
Trin 0 (T0)

Hvalpemotivation (instruktør Mette Nørgaard)
fokus på socialisering, motivation og kontakt

Trin 1 (T1)

Hvalp/unghund
(instruktør Ernst Villemoes)
fokus på grundlæggende lydighedstræning og apportering

Trin 2 (T2)

Unghund/voksen (instruktør Henrik Nielsen)
fokus på udvidet lydighedsdiscipliner og apportering

Trin 3 (T3)

Voksen/åbenklasse (instruktør Kenneth Adler Burchward)
fokus på jagtrelateret træning incl. vandarbejde og vildt

Hjælpetræner:

instruktør Rasmus Nielsen

Spørgsmål og nærmere information: Preben Post, tlf. 2343 6231, Leif R. Nørgaard,
tlf. 4260 8849 og på www.strandagerjagtforening.dk
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Odense Jagt og Fritid vil i
2021 lave forskellige
foreningsaktiviteter, som
jagtforeningen vil
informere om på
strandagerjagtforening.dk
og på Facebook
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Hjortebanetur til Lejbølle
Lørdag den 27. marts kl. 9.00 – 12.00
Lejbølle Hjortebane, Søndre Strandvej 2, 5953 Tranekær.
Skydningen begynder kl. 9:00, men vi mødes kl. 8:00 ved Lundbykiosken – Sundbovej 96,
Tåsinge (pølsevognen midt på Tåsinge), hvor vi spiser rundstykker og kaffe.
Pris 200 kr. inkl. kaffe og rundstykker.
Vi har lejet hele banen med hjortebane, vildsvinebane, elektronisk bukkeskive og
indskydning.
Bindende tilmelding senest den 22. marts til Leif R. Nørgaard, tlf. 4260 8849

Frivillig jagtprøve
Lørdag den 10. april kl. 10:00
Tilmelding senest den 8. april til Ove Pedersen, tlf. 4042 7019, e-mail o-pe@live.dk
Annonceres i JÆGER marts/april 2021 og på www.strandager jagtforening.dk.

Bue fællesskab på Strandager
Tirsdag den 13. april kl. 18.30
Strandager Jagtcenter
Vi prøver at samle et fællesskab af jægere på Strandager Jagtcenter, for alle med interesse
for bue jagt.
Kan vi med fælles hjælp få samlet en flok af bue jægere og træne ud i bue jagtens kunst,
samt med tid få opbygget trænings faciliteter, så vi har et rigtigt godt område til at træne i
de forskellige discipliner, vi mangler blot bue jægere som vi kan dele interessen med.
Så deltag gerne, også hvis du endnu ikke er buejæger men gerne vil introduceres til bue
jagten.
Vi afholder første sammenkomst tirsdag den xx. april 2021 kl. 18:30.
Kontakt os gerne for dialog inden.
Nærmere information:
Hans Ole Pedersen– tlf. 28 60 91 04 / Lars Nyholm– tlf. 40 21 99 58
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Bukketræf
Søndag den 16. maj kl. 9.00-12.00
Strandager Jagtcenter.
Strandager Jagtforening er vært med brunch/morgenbord fra kl. 9:00.
Kl. 11:00 kåres årets buk, så mød op og lad os se din nedlagte præmiere buk. Der vil være
en lille erkendtlighed til den som har skudt den flotteste buk.
Øl og vand kan købes i klubhuset.
Nærmere information: John Jacobsen, tlf. 3074 8806 / Børge Hansen, tlf. 4163 5410

Vildt- og Biotopforbedring
Juni 2021
På et tidspunkt omkring juni 2021 vil vi tage initiativ til et arrangement omkring temaet
Vildt og Biotop forbedring. Vi har en række lokale jægere og lodsejere som igennem en
årrække har gjort rigtigt meget for at forbedre vilkårene for vores fauna.
Med udgangspunkt i lokalområdets initiativer og erfaringer, vil vi invitere Danmarks
Jægerforbund som vil fortælle om perspektiverne i Vildt og Biotop pleje – for jægeren, for
lodsejere og ikke mindst for vores fælles natur og fauna.
Nærmere information i Jæger maj/juni og på www.strandagerjagtforening.dk
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Kommunemesterskab
Nordfyn
Lørdag den 26. juni kl. 10.00-15.00
Strandager Jagtcenter
Mere information i JÆGER i april/maj måned, og på www.strandagerskydecenter.dk
Nærmere information: Jørgen Kallesøe, tlf. 2670 6487

Strandager Jagtforenings
Pokalskydning
Mandag den 5. juli kl. 17.00-21.00
Strandager Jagtcenter
Indskrivning slutter kl. 19:30. Alle kan deltage, øvede som uøvede og der skydes i:
Mesterrække, A-række, Junior, Veteran/Superveteran og Dame-række. Der er præmie til de
vindende skytter.
Nærmere information: Preben Post, tlf. 2343 6231

JagtPosten 2021

Åbent alle dage 07.00 - 21.00
Søhus - Rullekrovej 4 - 5270 Odense N - Tlf. 66 18 85 22
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Hundetræning – efterår 2021
Søndag den 1. august kl. 10.00
Der vil være indskrivning fra kl. 10:00 til kl. 10:30 – derefter træning i ca. 1 time
Der trænes efterfølgende tirsdag og søndag frem til søndag den 29. august, hvor vi
arrangerer en passende afslutning på kurset – måske med en lille prøve og efterfølgende
spisning.
Der tilbydes træning på følgende hold.
Trin 0 (T0)

Hvalpemotivation (instruktør Mette Nørgaard)
fokus på socialisering, motivation og kontakt

Trin 1 (T1)

Hvalp/unghund
(instruktør Ernst Villemoes)
fokus på grundlæggende lydighedstræning og apportering

Trin 2 (T2)

Unghund/voksen (instruktør Henrik Thygesen)
fokus på udvidet lydighedsdiscipliner og apportering

Trin 3 (T3)

Voksen/åbenklasse (instruktør Kenneth Adler Burchward)
fokus på jagtrelateret træning incl. vandarbejde og vildt

Hjælpetræner:

instruktør Rasmus Nielsen

Spørgsmål og nærmere information: Preben Post, tlf. 2343 6231, Leif R. Nørgaard,
tlf. 4260 8849 og på www.strandagerjagtforening.dk
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Åbent Hus på Strandager
Lørdag den 28. august kl. 10.00-16.00
Med Strandager Skydecenters klubhus som ramme, vil vi igen i år skabe en
hyggelig dag med en masse forskellige aktiviteter.
Åbent Hus på Strandager Skydecenter udvikler sig rigtigt positivt. Vi måler succesen på, at
der kommer flere og flere deltagere år for år, dels vores egne medlemmer og deres familie,
men også mange som ikke har nogen direkte tilknytning til vores skydecenter. Denne
udvikling vil vi gerne fortsætte og har i 2021 tilrettelagt et program hvor der er aktiviteter
for et bredt publikum. Programmet indeholder blandt andet:
•
•
•

Luftgeværskydning
Skyde simulator
Hundearbejde

• Skydebane – alle baner vil være åbne
• Servering af lækker grillmenu kl. 12:00
• Skydning fra skydepram

Vi glæder os til at se jægere, skytter, deres familier og andre interesserede – kig forbi og
lad os dele en fornøjelig dag med gode oplevelser for hele familien.
Nærmere information: Leif R. Nørgaard, tlf. 4260 8849 og på
www.strandagerjagtforening.dk
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Fjordens Dag
Søndag den 12. september
Strandager Jagtforening deltager i Fjordens dag. Nærmere information i Lokal Avisen, i
Jæger og på www.strandagerjagtforening.dk
Nærmere information:
Leif R. Nørgaard - tlf. 42 60 88 49 / Lars Nyholm - tlf. 40 21 99 58

Jagt på Sebjerggård
Lørdag den 2. oktober kl. 9.00 &
Lørdag den 9. oktober kl. 9.00
Der afholdes 2 jagter med følgende program:
Vi mødes til morgenmad og slutter af med aftensmad. Vi påregner at skyde 100 fugle fasaner og ænder. Prisen er 1.600 kr. og billetter sælges efter princippet ”først til mølle”
Nærmere information og tilmelding:
Lars Nyholm - tlf. 40 21 99 58
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Vildt på bordet - madlavning
Onsdag den 13. oktober kl. 17:30

Vi laver mange forskellige retter med vildt; duer, gæs, vildænder vildsvin, hare og fasaner
samt forskelligt tilbehør med salater, brød og kartofler. På kurset bliver deltagerne delt op i
hold. Tilberedningen tager ca. 2-3 timer, herefter bliver der dækket et pænt bord. Der
startes med forret og to hovedretter. Herefter er der oprydning, opvask og rengøring. Vi
slutter af med kaffe og dessert. Der er plads til 18 personer – 500 kr. for 6 vildt aftener.
Nærmere information: Børge Hansen, tlf. 4163 5410

Bankospil
Onsdag den 17. november kl. 19.00
Kom og få en glad aften i klubhuset og mulighed for at vinde masser af flotte præmier
Plader købes ved arrangementet.
Nærmere information: John Jacobsen, tlf. 3074 8806
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Jagttegnskursus 2021
Indskrivning tirsdag den 7. december kl. 19.00
Kursusstart tirsdag den 4. januar 2022 kl. 19.00
Pris: 1.900 kr. inkl. undervisningsmaterialer
Strandager Jagtcenter, Otterupvej 500, 5270 Odense N (mellem Otterup og Odense).
Deltagerpris inkluderer kursusmateriale og skydninger på vores topmoderne baneareal,
samt skydeinstruktør til haglprøven.
Undervisning og skydning foregår på Strandager Jagtcenter.
Nærmere information:
Michael Østergaard tlf. 60 88 88 44
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Bliv medlem
Hvis du vil være medlem i Strandager Jagtforening
kan du melde dig ind på vores hjemmeside:
www.strandagerjagtforening.dk under fanen ”Bliv medlem”

Du kan også sende en e-mail til vores kasserer på:
kasserer@strandagerjagtforening.dk

med følgende nødvendige informationer:
Navn:
Efternavn:
Adresse:
Postnr:
By:
Fødselsdato:
E-mail:
Samt angive dit ønskede medlemskab
Ordinær
Ekstarordinær
Hustsand
Kursist
Vi glæder os til at modatge din anmodning om medlemskab.

Knæk og bræk.
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