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Vigtig information til alle
I forbindelse med Corona situationen i Danmark så er det
muligt at nogle af foreningens arrangementerne vil blive
berørt.
Det er derfor vigtigt at holde sig orienteret på foreningens
Facebook side eller på foreningen hjemmeside.
Hvis dette ikke er muligt kan man kontakte
Formand Anders Jakobsen på 26 89 60 30
Sekretær Birthe M Laursen på 20 63 19 78
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BESTYRELSEN I RINGIVE JAGTFORENING
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Medlemmer

Suppleanter

Anders Jakobsen
26 89 60 30
a.jakobsen2@gmail.com
Kim A. Petersen
40 52 81 53
k.ankerstjerne@live.dk
Birthe M. Laursen
20 63 19 78
laursen7@hotmail.com
Birthe M. Laursen
20 63 19 78
laursen7@hotmail.com
Niels Otto Hansen
50 99 48 70
nielsottobhansen@gmail.com
Esben Nissen
28 15 23 17
Esben.nissen@hotmail.com
Søren P. Madsen
22 99 99 47
Spmadsen85@gmail.com
Frede Nørregård
20 24 02 91
frede@lnorregaard.dk
Peter Ankerstjerne
Bent Laursen

Revisor

Thomas Smedemark
Anne-Mette Æbelø

Flugtskydningsudvalg

Erik Kristensen
Ejvind Jørgensen
Thorkild Nørregård
Thure Krarup

Blad udvalg og web

Birthe M. Laursen

Repr. Vejle Jægerråd

Søren P. Madsen
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FORMANDENS BERETNING 2020
Medlemstallet pr. 1/1 2021 er 132 medlemmer.
Vildtstatistik for sæsonen der er gået:
Der blev nedlagt 2 sommerbukke.
Og på efterårsjagterne:
Råvildt: 1
Hare: 1
Snepper: 1

Fasaner: 0
Duer: 0
Ænder: 0

Krager: 0
Skade: 0

Året begyndte med en stor renovering af pavillonen, penge som
vi havde fået bevilget af Danmarks Jægerforbund kun til det
formål. Der er kommet nye vinduer og dør i, samt beklædning
som er blevet malet, der var blevet lagt en kæmpe indsats fra
vores frivillige i at blive færdig til vores første foreningsjagt i
oktober, men desværre kom Corona og satte en stopper for
processen, men de ting der mangler er heldigvis ikke så
omfattende, men der skal i hvert fald lyde et stort TAK til de
frivillige der har hjulpet til. Danmark blev ramt af Corona-Virus,
og det fik sat en stopper for den hverdag som vi kender, det
gjaldt også foreningslivet, hvor vi fik aflyst bukkepral, havjagt,
samt skydning i Vingsted, og vores store fælles trykjagt på
kronvildt i Karlskov/Ringive. Vi har formået at afholde en del af
vores foreningsjagter, men med en del restriktioner og en stor
omgang hånssprit og afstand til hinanden, alt sammen ting som
vi ikke er vant til i vores lille jagtforening, men noget vi er blevet
nød til for at passe på hinanden. Jeg vil også tillade mig at række
ud til alle vores medlemmer, om at støtte op om VORES
jagtforening, da vi i bestyrelsen udmærket godt er klar over at I
ikke har fået det som I forventede da sæsonen startede, hverken
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jagtlig set eller økonomisk set, og derfor håber jeg også at dem
som har haft årskort og dem som er kommet som almene
medlemmer i vores forening, kan forstå at vi som forening af haft
et hårdt år, rent økonomisk, og derfor vil jeg også appeller til en
stor forståelse fra alle medlemmer og kommende medlemmer, til
at støtte op og VORES jagtforening, kom til arrangementerne og
jagterne, hvis i har muligheden, så køb et årskort, og bak op om
fællesskabet. Da i skal huske på at I alle sammen er med til at
betale for de privileger og muligheder som vi er så heldige at
have i Ringive Jagtforening.
Anders Jakobsen
Formand
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JUBILARER 2020
2020 bød på 9 jubilarer. Tillykke til alle.
Grundet Corona er der desværre ikke billeder af jubilarer i 2020
men blot deres hædres beviser.

55 års Jubilæum
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25 års Jubilæum

9

ÅRETS JÆGER 2020
Grundet Corona har bestyrelsen valgt ikke at udnævne
Årets jæger 2020

Husk:
Med Årskort til Ringive jagtforening har du adgang til bukkejagt.
Se mere om årskort på side 19

10

FLUGTSKYDNING
Ringive Jagtforening er stadig en del af Blåhøj Skydebane.
Der skydes på Blåhøj Skydebane:
• Fra starten af april og til og med september
skydes der torsdag aften kl 18 -21.
• I august skydes både tirsdage og torsdage.
På hjemmesiden blåhøjskydebane.dk samt på Blåhøj Skydebanes
Facebookside, kan man finde information om åbningstider,
arrangementer etc.
Så kom afsted!
Få skudt alle de skæve skud af på lerduebanen, så der kun er de
gode tilbage til jagterne.

Husk:
Med Årskort til Ringive jagtforening har du fri adgang til alle
fælles jagter samt to gratis gæste pladser pr sæson. Se mere om
årskort på side 19
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AKTIVITETSDAG
I år vil der kun blive afholdt 1 aktivitets dag.
Søndag d. 22. august 2020 kl. 10.00
vi mødes ved skurvognen til et rundstykke. De som ønsker
rundstykker bedes melde til dagen inden til Birthe på 20 63 19
78.
Medbring selv kaffe – eller te.
Aktiviteterne vil dreje sig om klargøring til Bukkejagt,
efterårsjagterne, med klipning, beskæring og markering ved
posterne, anden naturpleje og kærlig behandling af Jagthytten i
Præsteskoven (skurvognen) herunder maling og rengøring.
Medbring meget gerne høgenæb, sav og andet relevant udstyr.

Med lidt maling og
knofedt…
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Husk foreningsjagten med Gule Ærter! Se side 24.
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RIFFELSKYDNING
Ringive Jagtforening vil desværre ikke arrangere riffelskydning i
år grundet manglende muligheder for tilstrækkelig med baner i
Vingsted.
MEN Husk at du kan benytte banen i Sdr. omme.

Husk, at der også er mulighed for at få skudt med riflen på Omme
Landevej følgende dage;
Lørdag d. 1/5, 8/5 og 15/5
Alle dage klokken 9-11.
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BUKKEPRAL
AFLYST - ved skurvognen i Præsteskoven. Vær opmærksom på
at vi evt. ikke kan benytte skurvognen grundet forsamling
restriktioner.
Jagtforeningen
giver som
sædvanlig
rundstykker og
du medbringer
selv kaffen.
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SAMARBEJDE MELLEM DE 4
JAGTFORENINGER I GL. GIVE KOMMUNE
Trofæaften i Ikær Hallen afholdes i 2022 tirsdag d. 1. februar
kl. 19.30 og arrangeres af Give Jagtforening.

En hyggelig aften med mulighed for at prale med resultatet af
årets jagt og vinde gode præmier. Du er velkomme om du
kommer med dit trofæ eller kom blot for at beundre.
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SMS SERVICE
Har du endnu ikke fået tilmeldt dig SMS-service??

Muligheden er der stadig. Det er gratis. Du kan slippe ud af det
igen, hvis du bliver træt af ikke at glemme noget mere.
Kontakt Birthe M Laursen på 20 63 19 78 eller et andet
bestyrelsesmedlem.

ELEKTRONISK MEDLEMSBLAD
Hvis du fremover ønsker at modtage medlemsbladet som PDF
via e-mail i stedet for med posten kan det nu lade sig gøre.

Det eneste du skal er at sende din e-mail adresse til Birthe M
Laursen på 20 63 19 78 eller Laursen7@hotmail.com
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ÅRSKORT, KORT TIL ANDEJAGT OG
TRÆKJAGT OG PRISER I ØVRIGT
Årskort koster 2200 kr. og skal være indbetalt til foreningen
senest d. 15. juli 2021. Kontakt kasserer Birthe M Laursen på
telefon 20 693 19 78 for betaling. Da bestyrelsen har besluttet en
øvre grænse på 20 årskort vil en for sen betaling betyde, at
pladsen går den første på ventelisten. Årskort holdere fra 2020
har første ret til årskort i 2021.
Men hold dig ikke tilbage der er stadige ledige kort.
Årskortet giver adgang til:
•
•
•
•
•
•
•

Alle foreningsjagter og retten til at invitere to gæster,
om året, uden yderligere beregning.
Pürsch på hjortevildt
Bukkejagt 2022
Andejagt
Trækjagt
Markjagt
Trykjagt med riffel i januar

Årskort holdere vil modtage en SMS vedr. 2. lodtrækning til
bukkejagt i 2021.
Lodtrækning til hjortevildtjagten gennemføres i forbindelse med
aktivitetsdagen søndag den 22. august 2021.
Lodtrækning til bukkejagt 2022, afholdes ved
generalforsamlingen 2022. De der ikke har mulighed for at møde
op til de to lodtrækninger, kan aftale nærmere med Kim A
Petersen 40 52 81 53
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Fælles trykjagten januar 2022 i Ringive, Karlskov og Langelund.
Yderligere informationer via SMS til årskort holdere. Der
serveres Pølser med brød for 40,-. Husk selv drikkevare.
Nedlagt bukke i bukke sæsonen skal rapporteres til Kim Petersen
40 52 81 53 på dagen.
Afregning for nedlagt vildt, afregnes til Kasseren senest 7 dage
efter dyret er nedlagt. Betaling kan se via Mobil Pay 366536 eller
kontakt Kasser Birthe M Laursen på 20 63 19 78
Priserne er som følger:
•
•
•
•

Seksender
Gaffelbuk
Spidsbuk
Hjortevildt

800 kr.
1000 kr.
1200 kr.
20 kr./kg brækket vægt.

Bemærk:
Medlemmer der ikke køber årskort, er selvfølgelig stadig meget
velkomne på alle foreningens jagter og er også velkomne til at
medtage gæster. Ligeledes kan der også købes kort til trækjagt
som tidligere.
•
•
•

Foreningsjagt medlemmer/gæster
Ung-jægere/gæst til og med 25 år
Kort til andejagt / trækjagt

250 kr.
150 kr.
250 kr.

Vildt der nedlægges på ande- eller trækjagt skal rapporteres til
Anders Jakobsen, af hensyn til vildtstatistik.
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REGELSÆT FOR BUKKE- OG
HJORTEVILDTJAGTEN
Med det stigende antal medlemmer af jagtforeningen, og
ligeledes årskortholdere, er det efterhånden på sin plads, at der
nedfældes et fælles regelsæt for hvordan bukke- og
hjortevildtjagten afvikles.
Det er ikke fordi bestyrelsen er blevet besat af jurister, men for
at den enkelte jæger skal undgå usikkerhed om overtrædelse af
uskrevne regler, eller forsøger at overholde uskrevne regler der
ikke eksisterer, har vi samlet et regelsæt som, så kort som muligt,
fortæller hvordan vi gør, hvad man må og hvad man ikke må.
Bestyrelsen håber, at det falder i god jord blandt alle.
Regler for riffeljagt på bukke og hjortevildt i Ringive Jagtforening
kan læses på hjemmesiden ringivesognsjagtforening.dk via
menuen. Hvis man ikke har adgang til internet, udleverer vi
gerne en papirudgave. Bare sig til.
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SCHWEISS
Kan findes på schweiss.dk/hunters-map
Praktiske numre i nærområdet:
Give
Sdr. omme
Sdr. Omme
Jelling
Brande

Tommy K. Kristiansen
Heine Tirsbæk Jørgensen
Olaf Grøn Lyngby
Henrik Korsholm
Hans Nørgaard Bank
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22 25 01 59
40 79 49 44
23 48 19 76
20 91 25 00
40 58 00 12

FORENINGSJAGTER 2021/2022
Der afholdes foreningsjagter følgende dage:
•

Lørdag d. 16. oktober 2021

•

Lørdag d. 13. november 2021 – med efterfølgende gule
ærter på Bakkevænget 23 i Farre. Tilmelding til spisning
til Birthe på 20 63 19 78 senest 30. oktober 2021. Pris for
spisning er 75 kr., husk drikkevare.

•

Lørdag d. 4. december 2021

•

Mandag d. 29. december 2021

•

Lørdag d. 29. januar 2022 - Efterfølgende med suppe til
afslutning i skurvognen. Ingen tilmelding nødvendig.

Mødetid og sted; Lyngparken i Langelund by kl. 9.30.
Der er mulighed for at bemande riffelpost; husk indskudt riffel.
Der stilles ikke krav om særlige skovpatroner til de glatløbede.
Som medlem af foreningen er du velkommen til at invitere en
gæst med på foreningsjagterne, mod almindelig betaling.
•
•

Medlemmer/gæster – 250 kr.
Ung jægere/gæster til og med 25 år – 150 kr.

Nedlagt vildt sælges på auktion ved parade. Skytten afgiver det
første bud på råvildt, med 300 kr. for lam og 400 kr. for voksne
dyr, og på kronvildt med 20 kr./kg brækket vægt.
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MARKJAGTER 2021
Til markjagter mødes vi ved skurvognen kl. 9.30.
HUSK tilmelding til Birthe Mary Laursen på 20 63 19 78.
Pris 100 kr. eller årskort.
•

Lørdag d. 2. oktober 2020

Husk:
Med Årskort til Ringive jagtforening har du adgang til Pürsch på
hjorte vildt. Se mere om årskort på side 19
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GENERALFORSAMLING 2022
Generalforsamlingen afholdes fredag d. 4. februar 2022 kl.
19.00 i Elkjær Hallen, Gammelbyvej 43, Grønbjerg, 7323 Give.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og skriftfører.
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden
sidste ordinære generalforsamling.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til
godkendelse.
4. Flugtskydningsudvalgets beretning.
5. Indkomne forslag.
Bemærk: Forslag skal være bestyrelsen i hænde seneste
fredag d. 21. januar 2022.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er Niels Otto Hansen
8. Valg af medlemmer til flugtskydningsudvalget.
9. Årets jæger.
10. Eventuelt.
11. Valg af suppleanter.
12. Valg af revisor.
Efter generalforsamlingen er der en let anretning.
Derefter vil der være lodtrækning til bukkejagt 2022.
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