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Bestyrelsen 2019

Jagthorns-
blæsning
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 pas-
sende afvejning mellem:

• Blæseteknik
• Node og musiklære
• Signallære
• Solo og gruppeblæsning

Nærmere information:
Leif R. Nørgaard – tlf. 22 60 18 70

Formand Helge Pedersen hhp@youmail.dk 61 36 56 54

Kasserer Lars Nyholm kasser@strandagerjagtforening.dk 40 21 99 58

Bestyrelse Carsten Lau lau@strandagerjagtforening.dk 53 50 27 50

Bestyrelse Børge Hansen benediktehsn@gmail.com 41 63 54 10

Bestyrelse John Olsen jolsenprivat@gmail.com 20 67 58 39

Bestyrelse Gitte Pedersen dinfundraiser@gmail.com 61 71 54 88

Bestyrelse John Jacobsen johnaage.jacobsen@outlook.dk 30 74 88 06

Bestyrelse Leif R. Nørgaard lrnorgaard@gmail.com 22 60 18 70

Bestyrelse Michael Vestergård michael@garage.dk 60 88 88 44
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Formanden takker af...
Siden de fire jagtforeninger blev lagt sammen for 13 år siden, med henblik på at danne Stran-
dager Jagtforening, har det kun gået en vej; og det er fremad! Efter sammenlægningen var 
det samlede medlemstal 172 og idag, 13 år efter, er vi oppe på 435 medlemmer. Nu står vi her 
idag, hvor vi har købt jord op, udvidet maskinparken og klubhuset, så vi nu har en skydebane 
der overholder de internationale krav og bestemmelser. 

Jeg personligt, er enormt stolt over det vi sammen har opnået og der skal samtidig lyde en stor 
tak til de to bestyrelser fra henholdsvis jagtforeningen og skydecentret og selvfølgelig også til 
alle de frivillige, der har lagt utallige timer på Strandager Skydecenter. 
Derfor kan jeg, med god samvittighed, lægge foreningslivet bag mig og overlade styringen til 
en ny, og sikkert også yngre, formand. Tak for alt, det har været en fornøjelse. 

God jul og godt nytår!
Helge Pedersen

Strandager Skydecenter 
50 års jubilæum
Nærmere information på strandagerjagtforening.dk

50 år gammelt notits, hvor 
det første arrangement 
blev afholdt – på det som i 
dag er Strandager Jagt og 
Skydecenter
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7. JANUAR Vintertræning
Kom-i-gang.

1. MARTS ”Skeby”
Lokal markprøve.

2. MARTS Start
Forårsdressur starter.

28. APRIL Afslutning
af dressurkurset, med frokost kl. 14.00.

7. MAJ Start 
Sommerdressur starter.

1. JUNI Workshop
En dag med hund og træner i forkus.

1. JUNI Drive In udstilling
Uofficiel udstilling og ringtræning mulighed.

2. JUNI Foreningsdyst
for 5 udtagne hunde fra forårsafslutningen.

23. JUNI Afslutning
af sommerhold.

11. AUGUST Start
Efterårstræning.

15. SEPTEMBER Afslutning
efterårstræning.

16. OKTOBER 
Efterårs markprøve (anerkendt)

ALLE SØNDAGE 
Hvalpe/junior - trin 1

Hele hundeprogrammet kan downloades på 
strandagerjagtforening.dk

Hundeaktiviteter 
på Strandager
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Vildtbuffet, 
musik & dans
Lørdag den 26. januar 2019 kl. 18.00 

i Uggerslev forsamlingshus

Pris 250,- 
indbetales på konto 2063-6281673902

Husk navn og billetnummer på overførslen

MobilePay 93215

TILMELDING: Børge Hansen, tlf. 41 63 54 10
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Generalforsamling 
fredag 1. februar kl. 18.30
Strandager Jagtcenter
Vi håber at mange medlemmer møder op. Husk madpakken - vi spiser sam-
men efter generalforsamlingen. Er der nogle forslag der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal disse fremsendes til formand Helge Pedersen, senest 
fredag den 18. januar.

Kragepokalen 2019
Tag alle dine krageben med til generalforsamlingen. 
Jægeren med flest krageben modtager årets pokal.

Ræveregulering
søndag den 3. februar kl. 8.30
Mødested: jagthytten Egehoved Skovgyden 88. Jagten foregår i Ørritslev skov ved Otterup. Vi 
starter med kaffe og rundstykker. Efter jagten – kl. ca. 13.00, vil der være tændt op i brænde-
ovnen i jagthytten, til spisning af vores medbragte madpakker. 

Alle er velkomne, så tag nu din jagtkammerat med, så vi kan får ræven frem. Hunde som ikke 
driver med råvildt er meget velkomne til begge jagter. Foreningen er vært med øl/vand og 
en lille en til halsen.

Nærmere information:
Carsten Lau – tlf. 53 50 27 50
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Sven Thorsen fortæller
tirsdag den 5. marts kl. 19.00
- får vi besøg af Sven Thorsen der har skrevet bogen STRANDJAGT, der af Jægers anmelder 
fik fem patroner for grundig udforskning og beskrivelse af en overset jagtform. Det viste sig 
nemlig, at strandjagten faktisk har leveret det eneste originale danske bidrag til europæisk 
jagthistorie. Hvad der ikke er uinteressant for os, for opfindelsen af skydeprammen blev gjort 
her ved Odense fjord. I nærheden af Hofmansgave og omkring 1825.

Sven Thorsen vil både fortælle den historie, og historien om jagten  og jægerne på Odense 
Fjord, der i mere end hundrede år var det vigtigste punkt på strandjagtens landkort.

Alle er velkomne. Der serveres kaffe og brød til 25 kr.

Nærmere information:
Carsten Lau – tlf. 53 50 27 50
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Hjortebanetur til Lejbølle
lørdag den 30. marts kl. 9.00 – 12.00
Lejbølle Hortebane, Søndre Strandvej 2, 5953 Tranekær.
Mødetid på Lejbølle kl. 8.00 – Pris 200 kr. inkl. kaffe og rundstykker. Vi har lejet hele banen med 
hjortebane, vildsvinebane, elektronisk bukkeskive og indskydning.

Bindende tilmelding senest 24. marts:
Leif R. Nørgaard – tlf. 22 60 18 70

Nærmere information:
Annonceres i JÆGER marts/april 2019 og på www.strandagerjagtforening.dk

Frivillig jagtprøve
lørdag den 6. april

Foreningsaften:
Odense Jagt & Fritid
Gode tilbud til Strandagers medlemmer
19. marts og 27. marts fra kl. 17.30 - 20.00
Mere information på side 15

Strandager Jagtcenter.
Strandager Jagtforening er vært med brunch/ta’-selv-bord fra start med efterfølgende kåring 
af årets buk kl. 11.00, hvor 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. 30 74 88 06 og Børge Hansen – tlf. 41 63 54 10

Bukketræf
torsdag den 16. maj kl. 9.00-12.00
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Kommunemesterskab
Nordfyn
lørdag den 29. juni kl. 10.00-16.00
Strandager Jagtcenter kl. 10.00-15.00
Mere information i JÆGER i april og maj måned under foreningsmeddelelser,
og på www.strandagerskydecenter.dk

Ønsker du at bidrage med sponsorgaver, modtages disse meget gerne.
Henvendelse til Jørgen Callesø – tlf. 26 70 64 87

DIN
BANK
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Pokalskydning
mandag den 6. juli
Strandager Jagtcenter.
Indskrivning slutter kl. 19.30. Alle kan deltage, 
øvede som uøvede og der skydes i: 
Mesterrække, A-række, Junior, Veteran/Super-
veteran og  Damerække. Der er præmie til de 
vindende skytter.

Nærmere information:
John Olsen – tlf. 20 67 58 39

Besøg hos vildtpleje.dk
onsdag den 3. april kl. 17.00
Tag med til Kerteminde og se hvordan de forskellige frøblandinger såes optimalt - rette afstand, 
hvilke maskiner osv. Brian Renè som ejer stedet vil fortælle og vise os rundt.

Tilmelding til: Gitte S. Pedersen – tlf. 61 71 54 88

Din lokale forhandler af jagt og 
udstyr til friluftsmennesker samt 
hundefoder og hundeartikler. 
 
Se mere på vores web-shop eller 
kontakt os. 
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Dette års udflugt går til Holckenhavn Slot ved Nyborg.
Her kommer vi rundt og ser deres biotoppleje og udsætningssteder. Måske kan vi komme ind 
og se noget af slottet. Som de foregående år så HUSK madpakken som vi efter rundturen vil 
spise enten i haven eller i jagthytten, afhængig af vejret.

Nærmere information:
Gitte S. Pedersen – tlf. 61 71 54 88

Besøg Holckenhavn Slot
onsdag den 21. august kl. 17.30 ved hovedindgangen
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Familiedag på Strandager
søndag den 25. 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.
Familiedagen 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 2019 tilrettelagt et program hvor der er 
aktiviteter for et bredt publikum. Programmet indeholder blandt andet:

• Luftgeværskydning 
• Skyde simulator
• Hundearbejde

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 på www.strandagerjagtforening.dk
John Jacobsen – tlf. 30 74 88 06

• Skydebane – alle baner vil være åbne
• Servering af lækker grillmenu kl. 12:00
• Skydning fra skydepram 
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Jagt på Sebjerggaard
lørdag den 5. oktober kl. 9.00
Strandager Jagtcenter.
Vi mødes til morgenmad og slutter af med aftensmad. Vi påregner at skyde ca. 100 fugle; 
fasaner og ænder. Prisen er 1.500 kr. og billetter sælges efter princippet først til mølle.

Nærmere information: 
Lars Nyholm tlf. 40 21 99 58

Fjordens Dag
søndag den 8. september
Strandager Jagtforening deltager i 2019 på Fjordens Dag. 
Nærmere information i LokalAvisen, i Jæger og på www.strandagerjagtforening.dk

Nærmere information:
Leif R. Nørgaard – tlf. 22 60 18 70 og Lars Nyholm tlf. 40 21 99 58
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19.+27. marts
kl. 17.30

er vi vært med grillpølser, 

brød, øl og vand, samt 

lodtrækning om flotte 
præmier. 
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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. pr. person for 6 vilde aftener.

Tilmelding og nærmere information: 
Børge Hansen – tlf. 41 63 54 10

Trofæaften
torsdag den 22. oktober kl. 19.00
Strandager Jagtcenter.
Lad os se dine trofæer – store som små. Tag gerne dine billeder, videoer eller andet med, så vi 
kan dele dine glæder med jagten. Der vil være kaffe og wienerbrød, jagtfilm og en masse hyg-
gesnak blandt de fremmødte. Sidst på aftenen kåres årets jagttrofæ – dansk og udenlandsk, 
nedlagt i perioden 01.10.2018 - 01.10.2019. Alle er velkomne!

Nærmere information: 
Leif R. Nørgaard – tlf. 22 60 18 70

HYG & SPIS
Start midt oktober 
fra 17.30-22.00

Der er et program på tv som 
hedder Nak og Æd. Vi kalder 
vores kursus HYG & SPIS. 
Kurset afvikles over seks 
torsdagsaftener med Lene 
Mortensen som underviser. 
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Åbent alle dage 07.00 - 21.00
Søhus - Rullekrovej 4 - 5270 Odense N - Tlf. 66 18 85 22
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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 Vestergård – tlf. 60 88 88 44

Jagttegnskursus
Indskrivning tirsdag den 10. december kl. 19.00
Kursusstart tirsdag den 7. januar 2020 kl. 19.00
Pris: 1.900 kr. inkl. undervisningsmaterialer

Bankospil
torsdag den 21. november kl. 19.00
Kom og få en glad aften i klubhuset og mulighed for at vinde masser af flotte præmier.

Nærmere information: Helge Pedersen – tlf. 61 36 56 54

Kom med til Strandagers 
hyggelige julefrokost
lørdag den 16. november kl. 18.30
Tilmelding: John Jacobsen senest 8. november – tlf. 30 74 88 06
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MICHAELS Jagt & Fiskeri A/S
Porthusvej 127 · 5700 Svendborg · 62 21 11 53

Indskydning på egen 100 m bane
Følg os på Facebook · www.michaelsjagt.dk

Jagt · Fiskeri · Outdoor

Hos MICHAELS Jagt & Fiskeri...
– finder du Fyns største udvalg af kvalitets produkter til jægeren, 
fiskeren og outdoor oplevelserne.
 
– forhandler vi alle de kendte varemærker som Härkilä, Fjällräven, 
Nordisk, Browning, Beretta og Sauer, for bare at nævne nogle få.
 
– er den eneste jagtforretning, der tilbyder indskydning på egen 
indendørs 100 m bane og eget våbenværksted.
 
– står vores 2 bøssemagere klar til at servicere, reparere eller lave 
personlig individuel tilpasning af dit våben.
 

Med andre ord...
MICHAELS Jagt & Fiskeri har alt til jagt, fiskeri og outdoor under 
ét tag – så behøver du kun at handle et sted!
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