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Vårager 12

7120 Vejle
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M.m.
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harresoeholm@gmail.com
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Poul Eriksen
Hesselkær 6
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Administrator Facebook

Lonnie Hirtz Nielsen
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6870 Ølgod.
Mobil. 22518785

lonniehirtz@hotmail.com



Formanden har ordet
I 2014 havde jagtforeningen mange aktiviteter at byde på.

Jeg vil gerne sig tak for den store opbakning til vores vinter arrangementer. Jeg kan blandt andet
nævne vildtaftenen, hvor der var 110 deltagere til spisning, der kunne ikke være flere i
Borgergården.

Ølsmagning var også godt besøgt.

Vores feltskydning i Borris blev det bedst besøgte år, hvor der var 40 skytter med. Det er ved at
været et fornuftigt antal deltagere, som kommer og skyder i forhold til arbejdet, der ligger i at
arrangere skydningen. Vejret var rigtig godt, lidt skyet og lidt blæsende, men perfekt til at afholde
terræn skydning. Vi fik uddelt vores mærker, 6 sølv og 7 bronze.

Vingstedskydningerne kører stille og roligt, der kommer flere og flere, så det er rigtig godt.

Pigeskydningen er ved at være en tradition, og der kommer 6 – 10 og skyder hver gang.

Vi er i fuld gang med at spille jagthorn. Vi har været ude at spille til forskellige fester, guldbryllup,
vildtaften og til jagtgudstjeneste i Grejs.

Vores dejlige lokaler i Fælleshuset bliver benyttet meget til møder og jagtegnsundervisning om
aftenen, og om formiddagen er der edb-kurser, hvor ældre underviser ældre fra lokalområdet.

Jagttegnsundervisningen som Christin kører, er i fuld gang. Det er andet år at den nye jagtprøve
kører.

Når man har taget sit jagttegn, skal man bestå en haglprøve for at gå på jagt. Man skal kunne
ramme et vist antal duer, før man kan få lov til at gå på jagt. Sidste år dumpede 50 %
(landsgennemsnit). Så det er vigtig, at de nye jagttegns aspiranter øver sig på skydebanen.

Vi vil i 2015 opretholde vores høje aktivitetsniveau, og derved styrke vores medlemstilgang. Vi
sender nu nyheds brev ud 5 til 7 gange om året med, hvad der sker i Gejs-Holtum Jagtforening,

Vi har også fået en Facebook gruppe som Lonnie Nielsen er administrator for. Så meld jer ind i
Grejs-Holtum Jagtforenings gruppe.

Vi er også startet med at skyde i Vingsted med hagl, og det går rimelig godt. Vi kunne godt ønske
os, at der kom lidt flere til skydning.

Som noget nyt har vi i sidste år haft 4 hygiejnekurser, det har været stor tilslutning til.

Vi havde Naturens dag på Brandbjerg Højskole med skydning, jagtsti og børne jagtsti.

Så havde vi en kæmpe succes med jagt gudstjeneste i Grejs Kirke, hvor kirken blev pyntet op, og
der blev holdt gudstjeneste af Annemette Ramsgaard, og blæsergruppen truttede, og derefter
blev der serveret gule ærter.

Vi vil gerne opfordre vores medlemmer til at deltage i de aktiviteter, som vi laver i 2015.

Jeg vil gerne takke for det store arbejde, som bestyrelsen, suppleanterne og andre frivillige har
gjort i 2014.

Knæk og bræk for den kommende sæson.

Rasmus Palmelund
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Jagten i mosen
Vi vil gerne fortælle en historie, hvor vi er
med vores far på jagt, lørdag d.1.-11.-2014.
Vi startede med rundstykker, og så skulle vi
på jagt.
Vi gik ned imod mosen, over en majs mark,
der lige var blevet høstet.
Solen skinnede, og det var rigtig godt vejr.
Vi skulle stå for sammen med vores far og
Mikka, som var med på jagt for første gang
i år.
Hun havde haft hvalpe indtil sidst i oktober.
Så hun var glad.
Jeg og min lillebror Andreas havde taget
stole med, for vi skulle nok stå noget tid.
Andreas havde også taget sit gevær med.
Vi satte os forenden af et hegn, som endte
næsten nede ved mosen.
Så kunne vi høre hundene inde i mosen, og
det var rigtig sjovt.

Så råber de inde fra mosen: “dyr til venstre”
og pludselig springer et rådyr ud i engen.
Den løber lige ned til en af de andre jægere,
som skyder på dyret, men han rammer det
ikke.
Så løber det lige ned til os, og vores far
siger, at nu skal vi være helt stille.
Rådyret kommer tættere og tættere på, og
pludselig er det så tæt på, at far løfter
geværet
og skyder. Han skyder to skud, og rådyret
falder død om. Det spræller, og far går
derhen.
Så kalder han på os, og vi løber hen til ham.
Vi hjælper med at trække dyret hen til der,
hvor vi sad.
Vi snakker lidt om, hvad der skete, og vi
synes det er sejt.
Så skal vi brække det, og vi holder i benene,
så far kan skære i det.
Han viser os hjerte, lunger, lever og tarme,
og der er meget blod, men vi har set det før.
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Andreas tager leveren, den er dejlig varm,
for han fryser lidt om fingerne.
Da vi er færdige, trækker jeg og far, dyret
op til gården, og Andreas går hele vejen
med den varme lever.
Da vi kommer op til bilen, spørger far om,
vi skal gå på hare tramp.
Det vil vi gerne, og vi skal gå på en
stubmark. Vores far siger, at her kan der
sagtens sidde en hare,
men vi tror nu ikke, at der er nogen. Vi skal
gå på linje ved siden af far, og Mikka løber
rundt, og den er glad. Vi går op af marken,
og det er lidt varmt nu, fordi solen skinner
meget.
Pludselig er der en hare, og far skyder, og
den slår en kolbøtte og er død. Mikka er
henne ved den
rigtig hurtigt. Den er stor og meget blød.
Den brækker vi også, og vi ser hjertet.
Min lillebror og jeg bærer også den hjem til
gården.
Det var en rigtig god dag på jagt med Mikka
og vores far.

Hilsen
Magnus Secher Sørensen 10 år og Andreas

Secher Sørensen 6 år
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Følg vores
Facebook side

Grejs-Holtum Jagtforening

– her er der hurtig

opdatering på seneste nyt

fra foreningen.
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Vi har i år startet et nyhedsbrev,

hvor vi sender nyheder ud

og hvad der sker i foreningen.

Vi vil gerne have at I opdaterer jeres mail adresser og telefonnummer.

Det kan ske på vores hjemmeside

www.grejsholtumjagtforening.dk

Til meld nyhedsbrev.

Nyhedsbrev jagtforening



Feltskydning i Borris
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God rådgivning - Effektiv projektledelse - Omhyggelighed -

Kvalitet - Konkurrencedygtig - God service  - Respekt og

hensyn - Kun én kontaktperson - Hård kvalitetsstyring - Godt

håndværk - 30 års erfaring - Gode ideer  - Opfølgning

Bjarne Steen
& Chika

Skovvænget 21 - 7100 Vejle - Mobil 2250 4448
Telefon 75 85 3068 - Fax7585 4600
www.bjarne-steen.dk - mail@bjarne-steen.dk

I solskin og lidt blæs, stillede 33 skytter op
t i l  jagtforeningens år l ige fel tskydning i

Lørdag den 14. juni holdt Grejs-Holtum Jagtforening feltskydning i Borris

Borris. Bestyrelsen startede hjemmefra kl.
5 .30  og  kør te  t i l  Borr i s  og  s t i l l ede
campingvogn og 5 feltbaner op. Camping-
vognen tjente til kontor og køkken for de
fremmødte skytter. Der var 5 poster, hvor der
blev skudt til forskelligt vildt på afstande
mellem 25 – 130 meter. Skytterne udviste en
utrolig god skydning, og der blev uddelt 6
sølv. Efter skydningen kunne man nyde pølser,
frikadeller, kartoffelsalat m.v.
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Der er mærkeprøveblæsning og Danmarks-
mesterskab.
Man kan også spille til fester, hvilket er rigtig
spændende at glæde andre mennesker.
Alle kan lære at spille jagthorn, man skal
hverken være musiker eller kunne læse noder,
blot man kan høre, når man spiller forkert.
Men øvelse gør mester, og selv en mester skal
øve hver dag.
Jagthornet er r igtig gammelt og kommer
oprindeligt fra Tyskland, man styrede jagten
med horn, Det var inden mobiltelefonens tid.
Jeg husker fra mine drengedage, som klapper
på godsjagter på Wedelsborg og Fønsskov på
Fyn, at overjægeren gik med klapperne og
blæste jagt begynd, og skytten svarede tilbage.
Vi fik seks kroner og en sodavand for sådan
en dag.
I dag er vi seks i vores blæsergruppe, og vi
arbejder mest med de signaler, der hører til

Jagthorn

en almindelig jagt, der er nemlig rigtig mange,
og signalerne er delt op i tre grupper. Der er
anvisningssignaler, hvad folk skal gøre - døds-
s ignaler  for  det  enkel te  s tykke vi ldt  t i l
vildtparaden - og hyldestsignaler til fester.
Det er dog langtfra alle jægere, der kender
jagtsignalerne, men tre af dem gør de – det er
jagt begynd, frokost og jagt forbi.
Til slut vil jeg gerne sige tak til jagtforeningen
og medlemmerne af gruppen, det er rigtig
hyggeligt.

Jagthornslærer

Poul Eriksen

Glæden ved at spille jagthorn er rigtig stor, og når man kan styre det,
kan man blive rigtig bidt af det.
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Bjørn Johansen, 90 point af 90

Paw Sørensen 90 point af 90, til højre efter

omskydning mod Bjørn

Michael Mikkelsen 88 point af 90 til venstre

Pokalskydning med riffel i Vingsted den
7. september 2014

Vinder af pokalskydningen 2014 blev følgende:

Nr. 1 Michael Mikkelsen i midten

Nr. 2 Paw Sørensen til højre

Nr. 3 Rasmus Palmelund til venstre.

Vinder af lukket bagduer 2014 blev  følgende:

Nr. 1 Michael Mikkelsen til højre

Nr. 2 Bjørn Johansen til venstre, efter omskydning

med Michal

Vinder af åben bagduer 2014 blev følgende:

Nr. 1 Rasmus Palmelund til højre

Nr. 2 Paw Sørensen til venstre

Pokalskydning den
28. august  2014
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Vildtspisning
i Grejs Borgergård

Grejs-Holtum Jagtforening laver igen mad i Grejs Borgergård

fredag den 5. februar 2016
fra kl. 18.30 - 23.00

Pris for hovedret, dessert og kaffe med kage 150 kr.
Hovedretten består af en ret med krondyrkød og tilbehør.

Der var en utrolig god opbakning både fra medlemmer i Jagtforeningen

og fra mange Grejsborgere,

faktisk har der aldrig været så mange til fællesspisning

i Grejs Borgergård, og vi måtte desværre sige nej til flere.

Så husk at melde jer til i god tid.

Borgergården stod for borddækning og Jagtforeningen for maden.

Tilmeldinger til Rasmus Palmelund

75853792 / 28102754

palmelund@privat.dk
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Medlemspriser for
Grejs-Holtum Jagtforening 2015

Ordinært medlem: 825 kr.

Junior op til 15 år 190 kr.

Ungdom 16 til 25 år 460 kr.

Senior 535 kr.

Hustand 360 kr.

Ekstraordinær 155 kr.

Kursister 100 kr.

Støttemedlem u/Jagttegn 200 kr.

Flegmade 9 C • 7100 Vejle
7583 1703 - Fax 7572 7302
tommy@autoexperten-vejle.dk

Centralforeningen

af Autoreparatører

i Danmarkv/ mekaniker Tommy R. Hansen

Vi servicerer og reparerer alle biler, uanset mærke
og årgang - også i garantiperioden på helt nye biler.

Vi sørger for altid at overholde aftalte betingelser
og leveringstider.

Vi passer godt
på din bil
Reparation af person-

og varevogne
Alt i reparationer og reservedele

Klargøring til syn
Auto-elektronik - Aircon

Speciale: Diesel
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Boliger på Grejs Mølle

Regionskontoret
Pakhusvej 4
6000 Kolding
70 12 13 10

Hovgårdsvej

Mandag den 18. maj
fra kl.18.00 til 21.00

Vi følger op på et tiltag fra de sidste 5
år. Kom og prøv at skyde med haglgevær,
der vil være instruktører til hjælp. Få
mod på at skyde og måske lyst til at tage
jagttegn.
Helaftens arrangement med forplejning
og skydning for 125,00 kr.

Tilmeldinger til
Rasmus Palmelund
75853792 / 28102754

Piger/ kvinder
kom og prøv at skyde med haglbøsse

på Brandbjerg Højskole
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Dejligt sommerhus med nye møbler fra 2013, beliggende på naturgrund ved Østerby Havn.

500 m fra det hyggelige havnemiljø, spise og indkøbsmuligheder og kun 200 m fra vandet.

Der er læ på grunden.

Til huset hører der åbne terrasser med havemøbler.

Indvendig er gulvene belagt med træ og klinker. Vægge og lofter er hvidmalede.

Pænt badeværelse med bruseniche, skabsarrangement og gulvvarme. Køkken og stue er i et.

Køkken med opvaskemaskine, mikrobølgeovn, varmluftovn og keramiske kogeplader.

Hyggelig stue med bl.a. fladskærms-TV, DVD-afspiller og stereoanlæg med CD-afspiller.

I stuen er der spisebord til 8, 3- og 2-personers sofa samt 2 lænestole. Brændeovn.

Sovepladserne er fordelt på 2 værelser. Det ene værelse har en seng på 140x200 cm, det andet

har 2 køjer / 4 sengepladser (90x200) samt hems. I udhuset findes rum med ekstra køleskab,

fryser, vaskemaskine og tørretumbler.

Lej sommerhus på Læsø

wwwwwwwwwwwwwww.palmelund-gr.palmelund-gr.palmelund-gr.palmelund-gr.palmelund-grejs.dkejs.dkejs.dkejs.dkejs.dk

Udsigtgrund til salg, udsigt ud over Tipperne i Bork.

Grænser op til Falen å.

Grund til salg Bork Hytteby 34Grund til salg Bork Hytteby 34Grund til salg Bork Hytteby 34Grund til salg Bork Hytteby 34Grund til salg Bork Hytteby 34
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Brøndsted Teknik
Hørrevej 21 - Brøndsted - 7000 Fredericia - Tlf. 288 900 80

brteknik@teknik.dk

Alt i glasfiber

Vi leverer emner i såvel små som store størrelser.
Vi er fleksible, leverings- og kvalitetsbevidste

I er velkommen til at kontakte os for et uforpligtende tilbud.

Murermester Ove Rasmussen ApS er et alsidigt byggefirma med en kundekreds,
der omfatter alt fra store virksomheder til private husejere. Har mere end 39 års
erfaring indenfor branchen og 7 ansatte.
Vi udfører små som store opgaver indenfor reparation, nybyggeri, kloakarbejde og
rende/minigraver.
Vi løser alle typer opgaver inden for murerfaget. Fra modernisering af badeværelser
til pudsning af facader, fra isolering af gamle huse til opførsel af nye bygninger.
Vi lægger vægt på det gode håndværk. Det betyder, at vi kvalitetssikrer alt arbejde,
vi udfører, og det betyder, at vi er omhyggelige med at vælge de rette materialer.

Mindstrupvej 3 - 7300 Jelling - Tlf.: 75 87 30 16
Ove 20 45 40 28 - Lasse 29 64 67 69

Murer- & Entreprenørfirma
Aut. Kloakmester

OVE RASMUSSEN ApS
www.murermesterove.dk

Bjørn Johansen



Årskalender for Grejs-Holtum Jagtforening 2015-16

A P R I L

Søndag den 5., 12., 19., og 26.
fra kl.10.00 til 12.00
Riffelskydning i Vingsted
Der er mulighed for at skyde på 200 og 300 m.
bane.

M A J

Søndage 3. og 10.  fra kl.10.00 til 12.00
Riffelskydning i Vingsted
Der er mulighed for at skyde
på 200 og 300 m. bane.

J U N I

Søndag den 7. juni.
Feltskydning med riffel,
Sted: Ved Borris lejren
Borrislejren
Borriskrogvej 4
Borris
6900 Skjern

A U G U S T

S E P T E M B E R

Torsdag 20. og 27. kl. 18.00-20.00
Flugtskydning i Vingsted
Den første time er der mulighed for, at
jagttegnsaspiranter og andre kan få hjælp til
skydning

Søndag den 5. og 12.
Til alle junior jægere
Kom og prøv riffel skydning i Vingsted.
Der er 10 gratis skud med en 17 Hmr. riffel.

Tirsdag den 21. kl. 18.00-20.00
Skydning for Ny jægere i Vingsted
Alle ny jægere og kommende jægere er
velkommen.

Tirsdag den 28. kl. 18.00-20.00
Flugtskydning på Vingsted jagtbane
Den første time er der mulighed for, at
jagttegnsaspiranter og andre kan få hjælp til
skydning.

Torsdag den 7. og tirsdag den 21.
kl. 18.00-20.00
Flugtskydning i Vingsted.
Den første time er der mulighed for, at
jagttegnsaspiranter og andre kan få hjælp til
skydning.

Mandag den 18. maj fra kl. 18.00 til 21.00
Piger / kvinder kom og prøv at skyde med
haglbøsse.
Helaftens arrangement med forplejning og
skydning for 125,00 kr.
Skydning foregår på Brandbjerg Højskole.

Torsdag den 4. og tirsdag den 23.
kl. 18.00-21.00
Flugtskydning i Vingsted
Den første time er der mulighed for, at
jagttegnsaspiranter og andre kan få hjælp til
skydning

Tilmeldinger til
Michael Mikkelsen
Tlf. 75712754 / 51786607 eller
Rasmus Palmelund.
75853792 palmelund@privat.dk

Torsdag den 11. kl. 18.00-21.00
Flugtskydning i Vindelev
Vi skyder mod Vindelev, alle er velkommen

Lørdag den 29. august fra kl. 9.00-12.00
Hjortebane i Ørre
Der skydes på elg
Tilmeldinger til Paw Sørensen
Mobil. 20633291 harresoeholm@gmail.com

Søndag den 23. og 30. fra kl.10.00-12.00
Riffelskydning i Vingsted
Der er mulighed for at skyde på 200 og 300 m.
bane begge dage.

Søndag den 6. fra kl.10.00-12.00
Riffelskydning i Vingsted
Der er mulighed for at skyde på 200 og 300 m.
bane.
Pokalskydning den 6. september.

Torsdag den 18. kl. 18.00-21.00

Flugtskydning på Brandbjerg Højskole
Vi skyder mod Vindelev, alle er velkommen

Torsdag den 27. vil der blive afholdt
pokalskydning fra kl. 18.00
Pokaler i hovedskydning, lukket bagduer og
åbne bagduer.

Søndag den 13. Naturens Dag
Brandbjerg Højskole
Find vej ud i Brandbjergs forunderlige natur.
Kom og oplev Grejsdalens vilde og smukke
natur og nyd dagen i det fri i masser af godt
selskab. Og bliv inspireret til masser af skønt
udeliv.



N O V E M B E R

Jagttegnskursus i Fælleshuset,
Sønder Bygade 9, Grejs
Første aften er mandag den 2. november
kl. 19.00.
Tilmeldinger til Jagttegnslærer Christian Juhl,
mobil 20 29 33 99. cjuhl@hotmail.com eller
Rasmus Palmelund 28102754.
palmelund@privat.dk

Søndag den 3. fra kl.10.00 til 12.00
Riffelskydning i Vingsted 2016
Nytårsskydning med mange præmier.

J A N U A R 2016

Kurset er tirsdag den 22 september
fra kl. 18-22. i Fælleshuset i Grejs.
Vildtsygdomme og hygiejne
Formål: Kurset opfylder lovkravene i EU
forordning 853/2004, og giver autorisation til
videresalg af større vildtmængder til
vildthåndteringsvirksomhed.
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.

Målgruppe: Jægere, der ønsker at videresælge
større mængder vildt til
vildthåndteringsvirksomheder.
Efter kurset udsteder underviseren kursusbevis
på dansk, engelsk og tysk. Deltagere skal
medbringe jagttegn, da jagttegnsnummeret
bruges som registrering af kursusdeltagelse.
Underviser: Mariann Chriél, Dyrlæge og leder af
Center for Vildtsundhed, DTU-
Veterinærinstituttet.
Pris: 450 kr. pr deltager Prisen er inkl.
undervisning og materialer, der vil bliver let
forplejning midt på aften.
Deltagerantal: Maks. 25 personer, så det er først
til mølle princippet. Husk at medbring jagttegn.

Tilmelding til
Rasmus Palmelund
Tlf. 28102754
palmelund@privat.dk

Onsdag den 4. november kl. 19.00
i Fælleshuset, Sønderbygade 9, Grejs.
Kursus i Jagthornsblæsning.
Kurset kører fra november til marts.
Det er ingen krav om, at man skal kunne noder,
bare man har lyst til at spille på jagthorn
Tilmeldinger til Rasmus Palmelund 28102754.
palmelund@privat.dk

Jagttegnskursus
starter igen den 4. januar
Sønder Bygade 9, Grejs.
Hver mandag fra kl. 19.00.
Tilmeldinger til Jagttegnslærer Christian Juhl,
mobil 20 29 33 99.
Eller Rasmus Palmelund 28102754.

Kursus i Jagthornsblæsning.
Vi begynder igen den 13. Januar.
Kurset kører i januar og februar.
Kl. 19.00 i Fælleshuset, Sønderbygade 9, Grejs.

F E B R U A R

Generalforsamling
Tirsdag den 19. januar. kl. 19.00 i Fælleshuset
efter vedtægterne.

Fredag den 5 februar fra kl. 18.30 - 23.00
Vildtspisning i Grejs Borgergård
Pris for hovedret, dessert, kaffe med kage 130kr.
Hovedretten består af en ret med krondyr kød og
tilbehør.
Der var en utrolig god opbakning både fra
medlemmer af Jagtforeningen og
fra mange Grejsborgere sidste år, faktisk har der
aldrig været så mange til fællesspisning i Grejs.
 Så husk at melde jer til i god tid.
Tilmeldinger til Rasmus Palmelund 75853792 /
28102754 palmelund@privat.dk

M A R T S

Fredag den 11. marts kl. 17.45 For 11. gang.
Øl smagning i Grejs Borgergård.
Der vil være underholdning med musik og
fællessang.
Tilmeldinger til Rasmus Palelund
på tlf. 75853792 / 28102754

Hele dagen: Vi tænder bål i parken, leger i
skoven, byder på smagsprøver fra lokale
producenter, laver snobrød og pandekager,
bygger tømmerflåde, byder på snitteværksted,
mostpresseri samt sang og musik med mere.
Grejs-Holtum Jagtforening deltager med vores
blæsergruppe og jagthorns signaler
Laver flugtskydning for alle og børnejagtsti.
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Jagttegnskursus
Grejs-Holtum Jagtforening arrangerer igen i år jagttegnskursus i Fælleshuset,

Sønder Bygade 9, Grejs.

Vil du gerne være jæger
– så starter det med et kursus

Jagtforeningen udbyder i vinterhalvåret jagttegnskursus. På kurset gennemgås i teori

og praksis det pensum, som prøves ved den obligatoriske jagtprøve. I kurset indgår

ligeledes det obligatoriske våbenkursus. I undervisningen vil der være indlagt ture ud

i terrænet, hvor man vil få indblik i praktisk jagt samt hunde arbejde. Der vil

ligeledes være ture til våbenmekaniker (Bøssemager)

Undervisningen foregår i
Grejs–Holtum Jagtforenings lokaler på

Sønder Bygade 9 i Grejs

Kurset indeholder undervisning obligatorisk skydebane inkl. patroner mm. samt et

medlemskab af Grejs – Holtum Jagtforening for året 2015/2016 og dermed også 11

numre af Danmarks Jægerforbunds medlemsblad “Jæger”.

Ydeligere oplysninger og tilmelding kontakt

Christian Juhl på

20 293 399 / 75 851 306

c-juhl@hotmail.com

Hver anden mandag kl. 19.00

Vel mødt

Jagttegnslærer

Christian Juhl

Ørumskovvej 8

7100 Vejle

Tlf.20293399/

75851306
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Formål:
Kurset opfylder lovkravene i EU forordning
853/2004, og giver autorisation til
videresalg af større vildtmængder til
vildthåndteringsvirksomhed. 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.

Underviser: Mariann Chriél, Dyrlæge og
leder af Center for Vildtsundhed, DTU-

Veterinærinstituttet.
Pris: 450 kr. pr deltager Prisen er inkl.

undervisning og materialer, der vil bliver let
forplejning midt på aftenen.

Deltagerantal: Maks. 25 personer, så det er
først til mølle princippet

Tilmelding til
Rasmus Palmelund

Tlf. 28102754
palmelund@privat.dk

- Lovgivning og administrative
bestemmelser om dyre- og folkesundhed
og hygiejne i forbindelse med afsætning af
levende vildt.

Målgruppe:
Jægere, der ønsker at videresælge større
mængder vildt til
vildthåndteringsvirksomheder.
Kurset afholdes tirsdag den 22. september
fra kl. 18-22. i Fælleshuset Grejs.
Efter kurset udsteder underviseren
kursusbevis på dansk, engelsk og tysk.
Deltagere skal medbringe jagttegn, da
jagttegnsnummeret bruges som registrering
af kursusdeltagelse.

Kurserne har været en stor succes, og vi har haft mange deltagere igennem. Folk er kommet
fra nær og fjern, fordi vores jagtlokaler åbenbart ligger meget centralt i landet, og ikke langt

fra motorvejen. Vi gentager succesen igen i september. Nedenfor kan læses, hvad kurset
indeholder.

NYT KURSUS 22. september 2015  - tilmeld dig nu!
Formål: Kurset opfylder lovkravene i EU forordning 853/2004, og giver autorisation til

videresalg af større vildtmængder til vildthåndteringsvirksomhed. Efter kurset skal kursisten
have kendskab til følgende områder:

De første 4
”Vildtsydomme og hygiejne”

kurser er nu overstået
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Jagt gudstjeneste
i Grejs kirke søndag den 9. november 2014

Grejs-Holtum Jagtforeningen pyntede op i kirken
med efterårets farver og udstoppede dyr.

Anne Mette Ramsgaard holdt gudstjeneste over Kaj Munk og
skabelsesberetningen.

Grejs-Holtum Jagtforenings blæsergruppe blæste 12 jagtsignaler i kirken.
Ved gudstjenesten var der omkring 100 deltagere.

Efter gudstjeneste blev der serveret gule ærter i Grejs Borgergård.
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Få det bedste ud af dine
jagtfotos

Det er altid dejligt at forevige gode oplevelser
med et foto, og mulighederne er mange. I dag
har de fleste et kamera i mobiltelefonen, og
endda et kamera af rigtig god kvalitet. Og via
de sociale medier kan man lynhurtigt dele sine
oplevelser med hele omgangskredsen. Men
uanset om man bruger telefonen eller et
avancere t  spej l ref leks  kamera  så  b l iver
billederne ikke bedre en man selv gør dem til,
og det er faktisk kun småting der mange gange
skelner et godt foto fra et dårligt.
Har  man nogle  enke l te  grundregler  i
baghovedet bliver resultatet næsten altid godt.

Lyset: Når man fotograferer skal fotografen
helst hav lyset i ryggen. Er dette ikke muligt
forsøg da at anvende blitz. Er man lidt mere
krea t iv  kan  fo tos  i  modlys  være  meget
smukke.

Lys og skygge
gør at billedet
bliver rodet, her
havde blitzen
været gavnlig

Modlysfoto taget
en tidlig morgen

i oktober.
Fortæller lidt om

hvorfor det er
værd at stå

tideligt op for at
gå på jagt.

Baggrunden: Er meget vigtig for at øjet synes
a t  e t  b i l l ede  e r  værd  a t  k igge  på .  Er
baggrunden god, vil man også mange år senere

kunne huske den jagtdag.

Beskidt og rodet bagrund, fortæller ikke noget
om oplevelsen på en god måde.

Her gør
baggrunden at

dagens
opleveler altid

vil huskes på
bedste vis.

Billedet havde
været helt

perfekt, hvis
ikke ænderne

lå delvis i
skygge.

Her fortæller baggrunden lidt om området hvor
disse smukke hjorte er skudt og også hvem der
hjalp til med at få dem drevet frem til skytterne.
Sne kan være lidt svært da det ofte kommer til at
fremstå en anelse blåt.
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Åben hver
fredag 9 -17 og lørdag 9-13

Arne Rasmussen
Højgårdvej 5, 7100 Vejle

Vinklen
Er også meget vigtig for et godt foto, og lidt leg og kreative tanker på

vinklen kan give nogle anderledes fotos.

Forkert:
Hinden ligger som den er faldet og

skytten sidder helt tæt på dyret. Desuden
står fotografen op og peger kameraet

ned mod motivet, og derved bliver
vinklen ikke som den skal være.

Korrekt:
Her er hjorten lagt flot op og skytten placeret bag
hjorten, ca. 2 meter fra denne. Fotografen ligger
på maven da billedet tages. Det giver de rette
vinkler i billedet og både hjort og skytte bliver
fremhævet

Vildtparaden
behøver ikke altid

ligge på jorden.
Her er vildtet

hængt på kroge og
fotografen har

holdt kameraet i
samme højde som

vildtet.
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Fang øjeblikket:
Gode jagtbilleder skal fortælle en historie, action og liv i billederne giver
altid lidt ekstra. Her vil de lidt mere avancerede kameraer klare sig bedre
end f.eks. mobiltelefonen. Lidt efterbehandling i f.eks. Picassa eller Photo
shop som regel gøre underværker. Billedserien her under er taget med et
Nikon D3, der kan tage 6 billeder i sekundet.
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Men anderledes gode og
spændene billeder kan
også tages med mobil

telefonen eller et mindre
pocket kamera. Her en

ung Bornholmer buk, der
“kun” blev skudt med

mobiltelefonen gennem
kikkertsigtet.

At fotografere kan blive lige så vanedannende som at gå på jagt. Nu bliver det bare jagten på det
perfekte, og lidt specielle foto, der går i gang.Og kombinationen jagt og foto er faktisk rigtig
god. Vi oplever jo alle masser af spændene ting når vi sidder og venter på bukken eller står på
post om efterårt når såterne drives af. Men det allerbedste ved at fotografere er, at det er tilladt
at “skyde” på alt hele året rundt. Og uanset hvor mange “skud” man fyrer af med kameraet så
kan motivet genbruges. Og som sidegevinst, så kan “anskydninger” med kameraet, enten slettes,
eller redigeres i Photoshop.

Knæk og bræk
med kameraet

Annette Laursen
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JKF Vejle laver riffelskydning
i Riisbjerg ved Brande lørdag den 11. april

fra kl. 11 - 14

Kommune flugtskydning
i Randbøl lørdag den 25. april

Kommune mesterskaber med hunde
Dato ikke fastsat

JKF Vejle.
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G R E J S - H O L T U M   J A G T F O R E N I N G

Feltskydning med riffel
Søndag den 7. juni

Grejs-Holtum Jagtforening indbyder herved til feltskydning i Borris.

Stævnets formål er at bidrage til højnelse af jagtkultur, bl.a. ved at stimulere interessen

for større kendskab til natur, vildt og jagt samt sikker betjening af og skydefærdighed

med jagtvåben.

Der er 5 skydninger med to forskellige vildtarter og på forskellige afstande.

Der skydes på tid. - Der skal medbringes min. 50 skud pr. deltager.

Der kan deltage 3 personer pr. hold.

Pris pr. deltager er 200 kr.

Sted: Ved Borris lejren

Borrislejren, Borriskrogvej 4, Borris, 6900 Skjern

Der må kun benyttes jagtrifler.

Der skal forevises jagttegn, riffeltegn og

medlemskort fra Danmarks Jægerforbund

Ring eller mail og tilmeld jer.

Starttidspunkt vil blive sendt til jer.

Med jæger hilsen Grejs-Holtum Jagtforening.

Tilmeldinger til:

Michael Mikkelsen
Tlf. 51786607
eller
Rasmus Palmelund
28102754
palmelund@privat.dk
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Dagli'Brugsen Lindved
ÅBENT

Alle ugensdagekl. 8.00til20.00

Agersbølvej 5 - Lindved
Telefon 7585 1144
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Øl smagning i Grejs Borgergård 10 års jubilæum.
Vi var endnu engang heldige at få en aftale med TORBEN MATHEWS

Torben fortalte om øl fra den store verden,
krydret med sjove historier.
Vi begyndte med en god middag, hvortil der
var mulighed for at købe interessante speciel
øl. Torben fortalte om 10 slags øl, da det var
10 års jubilæum

Der bliver en smagning i Grejs Borgergård den 11. marts 2016.
Der vil vi finde en ny til at fortælle om øllets glæder.



Arne Buch.dk a/s

Kontakt Arne Buch for yderligere
oplysninger og jeg vil grave et
helt specielt tilbud frem til netop
dig.
ab@arnebuch.dk

Entreprenør
Udlejning med fører,
5 tons bæltegravemaskine
Kloakarbejde
Belægning: terrasse,

indkørsel
m.m.

Rugbakken 2  7100 Vejle
Tlf. 40 87 50 12

www.arnebuch.dk
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Er det ikke imponerende
Ved Grejs-Holtum Jagtforening

generalforsamling blev der delt diplomer ud

for mange års medlemskab af

Jagtforeninger / Grejs-Holtum Jagtforening

P S !
Desværre har vi ikke oplysninger på alle vores medlemmer.

Så hvis du ved, at du har været medlem af landsjagtforeningen i så mange år, at du nærmer dig
et jubilæum, så giv os besked.

Bagerst fra venstre:
Bjarne Tang 40 år – Thorkild Bech 40 år – Poul Kristensen 40 år - Jens Sørensen 30 år –

Bjørn Johansen 30 år – Jørgen Tønder 30 år
Forreste række:

Niels Mikkelsen 40 år – Hans Johansen 50 år – Bent Poulsen 50 år – Poul Eriksen 40 år.
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Lej den mobile kastemaskine
med instruktører

Vi er begyndt at tage ud med vores mobile kastemaskine
til forskellige arrangementer.

Der er altid en instruktør med fra jagtforeningen.
Hvis du skal have en privat skydning, polterabend eller et

Teambuildings arrangement stiller

Grejs-Holtum Jagtforening
sig til rådighed  med instruktør og kastemaskine.

Ring eller mail og aftal en pris med os.
Prisen vil variere fra

kr. 100,- – 150,- pr. deltager.



VVS Installatør Jens Palmelund

Søkærvej 8 - 8722 Hedensted
Tlf.: 75 89 07 30 - Mobil: 40 58 06 12

Vi udfører alle former for specialopgaver
Der er ikke en serviceopgave, der er for stor eller for lille

for Hedensted VVS Service A/S!
Herunder kan ses et udsnit af vores specialer:

Vand - Varme - Sanitet - Fjernvarme - Solvarme - Naturgas -
Stokeranlæg - Varmepumper - Rørskader

Firmaprofil
Hedensted VVS Service A/S

er et VVS firma med 15 medarbejdere der yder høj service og leverer ærligt håndværk
efter gamle håndværksmæssige traditioner, kombineret med moderne materialer og

teknik.
Vi udfører alle former for serviceopgaver indenfor VVS faget.

Vort speciale er naturgasservice, reparation,
installation samt rørskader.

Historie og mission
Hedensted VVS Service A/S blev startet i 2000.

God service og højt kvalitetsniveau har været nøgleordene siden firmaets start, så De
kan trygt overlade Deres næste opgave til os.

Ring venligst for en uforpligtende snak,
om netop Deres ønske eller problem. TEKNIQ

iNSTALLATØRERNES

ORGANISATION


