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Bestyrelsen 2020
Formand

Leif R. Nørgaard

leif@strandagerjagtforening.dk

42 60 88 49

Kasserer

Lars Nyholm

kasserer@strandagerjagtforening.dk

40 21 99 58

Bestyrelse

Carsten Lau

lau@strandagerjagtforening.dk

53 50 27 50

Bestyrelse

Børge Hansen

boerge@strandagerjagtforening.dk

41 63 54 10

Bestyrelse

Preben Post

preben@strandagerjagtforening.dk

23 43 62 31

Bestyrelse

Gitte Pedersen

gitte@strandagerjagtforening.dk

61 71 54 88

Bestyrelse

John Jacobsen

johnj@strandagerjagtforening.dk

30 74 88 06

Bestyrelse

Thorbjørn Stegelmann

stegel@strandagerjagtforening.dk

24 67 58 10

Bestyrelse

Michael Østergard

michael@strandagerjagtforening.dk

60 88 88 44

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. 42 60 88 49
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Årsberetning 2019
Jeg vil som det første, byde de nye medlemmer af Strandager Jagtforening velkommen i foreningen.
Jeg håber at alle vores medlemmer, vil tage godt imod og deltage i de aktiviteter som vi vil afholde i
2020.
Ved generalforsamlingen i februar 2019 var der vagtskifte på formandsposten, og undertegnede vil
som ny formand takke den afgåede formand Helge Pedersen for sit mangeårige engagement i
foreningen.
De aktiviteter som er annonceret i Jagtposten 2019, er alle gennemført med succes, og der skal lyde en
stor tak for indsatsen fra alle involverede hjælpere – i og udenfor bestyrelsen.
Ved siden af foreningsarrangementerne i løbet af året, er der i bestyrelsen brugt kræfter og energi på 2
væsentlige områder
1.

at få udviklet intern struktur og procedurer for bestyrelsens arbejde - herunder at få
etableret en drejebog for foreningens aktiviteter

2.

at få udviklet og forbedret samarbejdet med de øvrige bestyrelser på Strandager Jagt- og
Skydecenter herunder at få udarbejdet fælles retningslinjer for brug af områdets forskellige
faciliteter

Som det ofte er med initiativer som berører noget der eksisterer, så tager det længere tid end forventet,
er mere besværligt end forventet og er forbundet med besværlige huller og bump på vejen – sådan har
det også været hos os!
Der er bevægelse i processen, men vi er et stykke fra målet endnu.
Strandager Jagtforenings bestyrelse vil holde fast i disse initiativer, og det er efter min personlige
vurdering nødvendigt, at får styrket fællesskabet og sammenholdet i det frivillige arbejde, hvis vi skal
fortsætte den positive succes for Strandager Jagt- og Skydecenter.
I Jagtposten 2020 som du nu sidder med, beskriver de aktiviteter som vi planlægger med i det
kommende år. Det er imidlertid en kendsgerning, at behovet for at få foreningsinformationer
tilgængeligt på digital form – hjemmeside, sociale medier ol. er kraftigt stigende. Derfor er vi i gang
med et digitalt projekt, hvor vi i løbet af 2020, vil gøre alle foreningsinformationer digitalt
tilgængelige.
Det er bestyrelsens mål at vi på den måde i højere grad, kan holde foreningens medlemmer opdateret
med aktuelle aktiviteter, nye aktiviteter samt – og ikke mindst, ændringer til de aktiviteter som er
planlagt.
Med knæk og bræk i 2020, vil jeg ønske alle Glædelig Jul og Godt Nytår

Leif R. Nørgaard
formand
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5. januar Vintertræning
Kom-i-gang - søndag
29. februar ”Skeby”
Lokal markprøve.
1. marts Forårsdressur
starter.
26. april Afslutning
af dressurkurset, med frokost kl.
14.00.
3. maj Sommerdressur
Starter.
6. juni Workshop
dag med hund og træner i fokus.
6. juni Drive In udstilling
Uofficiel udstilling og ringtrænings
mullighed

30. juni Afslutning
af sommerhold.
4. august Efterårstræning
starter.
15. september Afslutning
af efterårstræning.
15. oktober DJ efterårs markprøve
(anerkendt)
ALLE SØNDAGE
Hvalpe/junior/trin 1
Hele hundeprogrammet kan downloades
på www.strandagerjagtforening.dk
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Ræveregulering
Lørdag den 1. februar kl. 8.30
Mødested: jagthytten Egehoved Skovgyden 88. Jagten foregår i Ørritslev skov ved Otterup.
Vi starter med medbragt kaffe og vi giver morgenbrød. Efter jagten – kl. ca. 13.00, vil der
være tændt op i brændeovnen 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 på dagen til jagten. Foreningen er vært med
øl/vand og en lille en til halsen.
Nærmere information:
Carsten Lau – tlf. 53 50 27 50

Generalforsamling
Fredag 7. februar kl. 18.30
Strandager Jagtcenter
Vi håber at mange medlemmer møder op. Husk madpakken - vi spiser sammen efter
generalforsamlingen. Er der nogle forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal disse fremsendes til formand Leif R. Nørgaard, senest fredag den 24. januar.

Kragepokalen 2020
Tag alle dine krageben med til generalforsamlingen. Jægeren med flest krageben modtager
årets pokal.
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Vildtsygdomme og hygiejne
Marts / april
Jægere får på dette kursus udvidet deres horisont omkring vildtets anatomi, sygdomme
og korrekt håndtering ift. hygiejne.
Husk: at medbringe dit jagttegn til kurset - ellers kan du ikke få bevis for kurset!
Formål: Kurset opfylder lovkravene i EU forordning 853-2004, og giver autorisation til
videresalg af større vildtmængder til vildthåndteringsvirksomheder. Efter kurset skal
kursisten have kendskab til følgende områder:
Indhold:

 Vildtlevende vildts normale anatomi, fysiologi og adfærd.
 Unormal adfærd og patologiske ændringer som følge af sygdomme,
miljøforurening eller andre faktorer, der kan påvirke menneskers sundhed, hvis
vildtet spises.

 Hygiejnebestemmelser og korrekte metoder til håndtering, transport og udtagning
af organer m.v. efter aflivning af vildtlevende vildt.

 Lovgivning og administrative bestemmelser om dyre- og folkesundhed og
hygiejne i forbindelse med afsætning af levende vildt.
Pris 500 kr. inklusiv kage og kaffe/te.
Nærmere information:
Lars Nyholm – tlf. 40 21 99 58
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Odense Jagt & Fritid
Gode tilbud til Strandagers medlemmer
Odense Jagt & Fritid vil i 2020 arrangere forskellige foreningsaktiviteter – åbent hus,
temaften mv. Disse aktiviteter er ikke fastlagt i skrivende stund, men vi vil holde dig
orienteret på www.strandagerjagtforening.dk og på vores Facebook side.

Krage regulering
Marts / april 2020
Nærmere information: Annonceres i JÆGER januar/februar 2020 og på
www.strandager jagtforening.dk.
Yderligere information: Thorbjørn Stegelmann – tlf. 24 67 58 10

Hjortebanetur til Lejbølle
Lørdag den 28. 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 vores 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 22. marts:
Leif R. Nørgaard – tlf. 42 60 88 49

Frivillig jagtprøve
Lørdag den 4. april kl. 10:00
Husk tilmelding.
Nærmere information: Annonceres i JÆGER marts/april 2020 og på www.strandager
jagtforening.dk.
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Bue fællesskab på Strandager
Tirsdag den 14. april kl. 18.30
Strandager Jagtcenter.
Vi prøver at samle interesseret bue jæger på Strandager for at samles vores fælles interesse
i bue jagten.
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 14. april 2020 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

Bukketræf
Lørdag den 16. maj kl. 9.00-12.00
Strandager Jagtcenter.
Strandager Jagtforening er vært med brunch/ta’-selv-bord fra start med efterfølgende kåring
af årets buk kl. 10.30, 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 / Børge Hansen– tlf. 41 63 54 10

Vildt og Biotop forbedring
Juni 2020
På et tidspunkt omkring juni 2020 vil vi lave 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 blandt andet vil fortælle om perspektiverne i Vildt og Biotop pleje – for
jægeren, for lodsejere og ikke mindst for vores fælles natur og fauna.
Nærmere information og tilmelding:
Leif R. Nørgaard – tlf. 42 60 88 49
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Kommunemesterskab
Nordfyn
Lørdag den 27. juni kl. 10.00-15.00
Strandager Jagtcenter kl. 10.00-15.00
Mere information i JÆGER i april og maj måned under foreningsmeddelelser, og på
www.strandagerskydecenter.dk
Nærmere information:
Jørgen Kallesøe – tlf. 26 70 64 87
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Strandager Jagtforenings
Pokalskydning
Mandag den 6. 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. 23 43 62 31
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Besøg Hverringe Gods
Onsdag den 19. august kl. 17.30
I år går udflugten til Hverringe Gods ved Kerteminde.
Hverringevej 206, 5300 Kerteminde
Her kommer vi rundt og ser deres biotoppleje og udsætningssteder. Måske kan vi komme
ind og se noget af godset. 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
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Åbent Hus på Strandager
Lørdag den 29. 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 2020 tilrettelagt et program hvor der er aktiviteter
for et bredt publikum. Programmet indeholder blandt andet:
•
•
•
•

Luftgeværskydning
Skyde simulator
Hundearbejde
Jagtsti

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

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
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Fjordens Dag
Søndag den 13. 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 Sebjerggaard
Lørdag den 3. oktober kl. 9.00
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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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. 41 63 54 10

Klubaften – Trofæer mv.
Onsdag den 21. oktober kl. 19.00
Strandager Jagtcenter.
Trofæaftenen vil i 2020 blive suppleret med en eller flere andre aktiviteter. Der arbejdes
med forskellige forslag, men der er i skrivende stund ikke besluttet endeligt program for
aftenen. Det endelige program vil blive annonceret på www.starndagerjagtforening.dk og
på Facebook.
Nærmere information:
Leif R. Nørgaard – tlf. 42 60 88 49
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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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Kom med til Strandagers
hyggelige julefrokost
Lørdag den 14. november kl. 18.30
Pris 150,- kr.
Nærmere information og tilmelding senest 6. november:
John Jacobsen – Tlf. 30 74 88 06

Bankospil
Onsdag den 18. 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. 30 74 88 06

Jagttegnskursus
Indskrivning tirsdag den 8. december kl. 19.00
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
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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 mail til vores kasserer på:
kasserer@strandagerjagtforening.dk
med følgende nødvendig information:
Navn:
Efternavn:
Adresse:
Postnr:
By:
Fødselsdato:
E-mail:
Og angive om du vil være:
Ordinær
Ekstarordinær
Hustand
Kursist
Vi glæder os til at modatge den anmodning om medlemskab.
Knæk og bræk.
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