Beretning om foreningens virke siden sidste generalforsamling
I det sidste år har Nørre Snede Jagtforening har gang i mange forskellige ting. Noget
med mere succes end andet.
Vi har først og fremmest holdt vores traditioner i hævd, med de arrangementer som
vi altid har haft.
Det er vores jagttegnskursus, som vi som sædvanlig har haft sammen med Ejstrup
og Gludsted jagtforeninger. Jeg har ikke helt klarhed over hvor mange der har
bestået og hvor mange der har været til skydeprøve? I år har vi været heldige at de
fleste jagttegns aspiranter har valgt at blive medlem hos os.
Ivan har taget kursus til jagttegns lærer, så nu kan vi bidrage med en underviser fra
Nørre Snede Jagtforening til næste kursus der starter i januar.
Vores traditioner omfatter også vores rævejagt, hvor der oftest ikke skydes ræv,
men vi har en hyggelig dag.
Af faste programpunkter er vores dyst med skytteforeningen, hvor vi desværre ikke
vandt i år. Jeg kan kun opfordre til at deltage, så vi igen kan blive de bedste!
Vildduebanen er også hvert år et sikkert hit. I år blev det Søren og Lars der blev
vindere af parskydning og Søren der vandt individuelt.
Vi har selvfølgelig også altid bukkepral. I år var der 2 bukke på paraden. -<<Der er jo
altid plads til flere.
Vi har i de sidste år fået en ny tradition, hvor vi holder geddefiske dag ude hos Ivan.
det er et socialt arrangement hvor der fiskes lidt for dem der vil og andre hygger sig
bare og vi slutter med at spise noget grillmad sammen. Vi har en pokal for største
fisk, den gik for andet år i træk til Verner.
Vi har i år igen haft 2 madlavningsarrangementer i februar og i august. Vi har været
nogle stykker der har lavet maden af forskelligt vildt, hvor medlemmer så har
kunnet invitere deres familie og venner med til spisning for en billig pris.
Det er ikke arrangementer der giver overskud, tvært imod, men vi vil gerne give
vores medlemmer nogle gode tilbud til en rimelig pris og det er så en af de ting vi
har valgt at gøre billigt for medlemmer.

I januar havde vi en havjagt, hvor vi i år havde valgt at sejle ud fra Grenå i stedet for
fra Middelfart. Det har vi ikke fortrudt. Vi havde en rigtig god tur, selvom det i første
omgang var svært at finde fuglene, lykkes det at skyde en pæn mængde fugle. det er
et arrangement hvor vi også har inviteret medlemmer fra Gludsted og Ejstrup. Vi var
dog kun 7 jægere, så vi kunne godt have været lidt flere.
Med hensyn til riffelskydningsarrangementer, havde vi hjortebanen i Brande d 23
april og I september var vi oppe i Ulfborg skydecenter, hvor vi havde en hyggelig dag
med feltskydning på skovbanen. Vi var ikke så mange som vi kunne have været der.
Måske var det en fejl at vi var kommet ind i september måned, hvor der står krondyr
i hovedet på mange jægere, så vi prøver igen i det kommende år, hvor vi vil prøve
om vi kan få banen i foråret i stedet.
Vi har også haft 2 arrangementer hvor vi stort set har inviteret hele byen med. Det
har været vores Morten DD arrangement, hvor Morten i år havde inviteret os på
besøg på Molslaboratoriet, der var 28 tilmeldinger. Det andet er vores
hjortebrølstur med skovfoged Hans Jensen. vi siger tak til både Hans Jensen og
Morten DD fordi de vil bruge deres tid på os.
I januar havde foreningen nogle stykker afsted på trykjagt i Wredenhagenområdet i
Tyskland og i maj måned havde vi igen et tilbud om bukkejagt i Tyskland. Der var 4
jægere afsted i 3 dage, og der blev både skudt bukke og vildsvin. Det er billig jagt,
men man skal være klar på at det er helt på egen hånd, hvor man både selv brækker
dyrene og kører dem i kølehus.
I september var vi 3 afsted på en uges jagt i samme område i Tyskland. Vi havde
desværre en ledig plads som vi ikke kunne få besat. Det har foreningen desværre
måttet betale for. Der blev skudt en kronhind, samt bukke og råer.
Hvert år har vi haft en jagt i oktober, hvilket vi også har haft i år. Det kan vi kun fordi
der er nogen der vil ”låne” os noget jagt. I år var det igen Jytte Marie Rasmussen der
lagde jord til, men også Jens Skødt Christensen og Tage Breinbjerg. Tak til alle 3. der
blev skudt et stykke råvildt, en fasan og en sneppe.

Vi er en af foreningerne bag ved præriefesten. Det er med til at sikre vores økonomi
at vi kan tjene nogen penge ved frivilligt arbejde både ved Hærvejsløbet og ved
præriefesten, men det kræver mange hjælpere. Vi har hvert år brug for hjælpere, og
det kan ikke nytte, at det altid er de samme der skal trække læsset, så jeg kan kun

opfordre til at man som medlem tager en vagt. Hvis vi kunne få flere til at tage bare
en enkelt vagt, ville det ikke blive så hårdt. Det er faktisk ret sjovt at være med.
Hvert år repræsenterer vi Nørre Snede jagtforening og Danmarks Jægerforbund på
de lokale markeder. Vi har en velbesøgt stand på Økodagen på Gyvelborg og også på
sensommermarked ved Brugsen og på Vester Palsgård skovmuseum, hvor det i år
hed #skæg i Skoven”. Vi stiller med smagsprøver på vildtkød og pjecer fra Danmarks
jægerforbund, samt en udstilling af vores udstoppede fugle og dyr. Det koster os lidt
hver gang, men det vi får ud af det er at vi er synlige i lokalsamfundet og det er med
til at skabe en forståelse for jagt og nogle gange får vi også nye medlemmer.

Vores sidste nye tiltag er et samarbejde med Nørre Snede skole. I dag har Ivan og
Dagmar haft den første af 2 undervisnings dage af 5 og 6 klasses elever fra skolen.
De har fået både teoretisk og praktisk indføring i jagt og vildt. De fik bl.a. mulighed
for at undersøge hvad der er inden i en fasan, og fik derefter mulighed for at grille
fasanbrystet. Der var også en hare der blev forlagt og stegt på grillen.
Den sidste dag bliver den 3 december, der har vi lejet DJ lasersport skydeanlæg,
hvor børnene kan prøve at skyde til plastik lerduer med lasergevær.
Måske de får lyst til at blive jægere når de bliver 16??

I forhold til arbejdet på skydebanerne vil jeg overlade det til vores repræsentanter
fra Højderyggens skydecenter at fortælle om det store arbejde der lægges der. Det
eneste jeg lige kan bidrage med er, at sige at vi jo også deltog i kommune
skydningen i juni. Der havde vi 3 hold med. Eneste medalje var 3 pladsen i
superveteranklassen.
Noget af det vi kan være stolte af er, at vi er en af de få foreninger der har fremgang
i vores medlemstal. Jeg har lige fået de officielle tal fra de forskellige foreninger i
Ikast Brande kommune. De fleste andre foreninger har tilbagegang i medlemstallet.
Vi har kun fremgang og har nu 30 flere medlemmer end for 3 år siden. Vi er 164
medlemmer på optællingstidspunktet og vi har fået et par nye siden.
Det bedste er at vi ikke stjæler dem fra andre foreninger, men vi er også gode til at
få folk som slet ikke har været medlem i DJ til at melde sig ind. Og så er har vi

selvfølgelig også en masse ekstraordinære medlemmer. Hos os er de at regne som
fuldgyldige medlemmer med samme rettigheder. Vi har ikke et A og et B hold.
Til slut vil jeg gerne sige tak til alle dem der har bidraget til at hjælpe Nørre Snede
Jagtforening i det sidste år. Tak til bestyrelsen for en stor indsats ved alle vores
arrangementer og for engagement på bestyrelsesmøderne. Tak til alle dem der har
hjulpet på skydebanerne og ved præriefest og hærvejsløb.

