
Information fra bestyrelsen

Bestyrelsen er klar til at tage fat på et nyt jagtår. 2016 var 
et godt jagtår, med fremgang for alle vildtarter. Vi har 
sendt et forslag ind til vildtforvaltningsrådet om de nye 
jagttider for Als og det øvrige Land  
Miljø-og fødevareministeren har nu lavet en plan for den 
fremtidige kronvildtforvaltning. Den strækker sig over 3 år 
og griber ikke ind i ejendoms- og jagtretten. Vi vil kæmpe 
for så meget jagt til jer medlemmer som muligt. Vi følger 
debatten løbende og sender jævnligt høringssvar til 
vildtforvaltningsrådet.
Debatten kan følges på vores hjemmeside. 

Aktiviteter

Riffelskydning på Kær Vestermark
Søndag den 7.5.2017   kl. 9.00-13.00
Fredag  den 12.5.2017 kl. 9.00-13.00
Søndag den 24.9.2017 kl. 9.00-13.00
Der er åben skydning – ALLE kan deltage

NY storskive af hjortevildt.

Riffelprøve afholdes Søndag den 14. maj
Tilmelding på naturstyrelsens hjemmeside.

Lerdueskydning på Kær Vestermark
Søndag den 23.4.2017, kl. 12.00-15.00  
Lørdag den 6.5.2017, kl. 12.00-15.00
Lørdag den 12.8.2017, kl. 12.00-15.30

Lerdueskydning er for alle. Vi vil vejlede dig, så du er godt 
klædt på, til at starte jagten eller til haglskydeprøven 
Patroner kan købes.
Kontaktperson: Erik Clausen

Besøg hos Ecco’s nye jagtbutik i Bredebro
Torsdag den 11.5.2017. Vi kører fra Humlehøj-Hallen 
kl. 16.45. Der vil være demonstration af forskellige 
jagtvåben og mulighed for prøveskydning. Mulighed for at 
handle til gode priser.
Tilmelding senest 6.5.2017 til Erik Clausen.

Afbudsjagter
Der vil igen i år være mulighed for at deltage i afbudsjagter.
Har du interesse i at deltage ved afbud, kontakt Erik Clausen. 
Pris for deltagelse kr. 100,00 – også for nyjægere. 
Du kan blive en del af jagtudvalget, hvis der bliver en ledig 
plads. Vi planlægger at udvide udvalget det kommende år – 
Først til mølle princippet.

Efter stor succes de sidste par år deltager vi igen på, Gram 
Slots Jagt & Naturmesse den 19.-20. august 2017. Begge 
dage kl. 10.00-17.00. 
Har du effekter til loppemarkedet, kontakt da bestyrelsen.

Vildtaften mandag den 6.11.2017, kl. 19.00 Kirke Allé 9, 
Sønderborg. Der vises hvordan et rådyr og andet vildt 
forlægges, der holdes efterfølgende auktion over kødet. 
Der serveres kaffe. Kom og deltag til en hyggelig aften.
Der vil blandt deltagerne blive trukket lod om en jagtdag.

Generalforsamling mandag den 19. februar 2018, kl. 19.30 
Kirke Allé 9, Sønderborg. Mød op og kom med gode ideer.
Årets bedste trofæ kåres denne aften – HUSK at medbringe 
trofæet.

Tur til Tyskland
Skydebiograf i Tellingstedt. Vi forsøger at samle et hold.
Kontakt Tue Lorenzen 61 46 75 32/tue-lorenzen@mail.tele.dk

Programmet kan også findes på www.dls.dk

Slut op om foreningen – vi er til for jer.
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Bestyrelsen

Formand
Erik Clausen
Telefon 74 42 62 78 el. 40 58 62 78
Mail: erik.clausen@familie.tele.dk

Kasserer
Tue Lorenzen
Telefon 61 46 75 32
Mail: tue-lorenzen@mail.tele.dk

Sekretær
Hans Andresen
Telefon 74 48 60 46 el. 20 41 80 20
Mail: quisonne@bbsyd.dk

Bestyrelsesmedlem
Frede Schmidt
Telefon 21 74 90 70
Mail: frede@afrugt.dk

Martin Rahbek Jensen
Telefon 29 64 41 46
Mail: rahbekjensen@gmail.com

Bestyrelsessuppleant
Christian Hansen
Telefon 23 66 71 24
Mail: as.kedde@gmail.com

Arne Laue Petersen
Telefon 29 48 70 03
Mail: arnelaue@gmail.com

Revisor
Tina Lund  
Telefon 28 98 65 75
Mail: tinal5890@gmail.com 

Revisorsuppleant
Kim Petersen
Telefon 23 41 41 19
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