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Stilling Jagtforenings bestyrelse: 
 

Formand:  
Morten Jacobsen 
Bavnegårdsvej 142, 8361 Hasselager 
Tlf. 93 99 05 91 
E-mail: formandstillingjagtforening@gmail.com   
 
Næstformand & sekretær: 
Knud Johansen 
Bakkelyparken 13B, 8680 Ry 
Tlf. 20 43 75 91 
E-mail: knudjohansenry@gmail.com  
 
Kasserer: 
Charlotte Vissing  
Bavnegårdsvej 142, 8361 Hasselager  
Tlf. 52 30 33 18 
E-mail: kassererstillingjagtforening@gmail.com 
 
Bestyrelsesmedlemmer: 
Lars Hulsig Nielsen 
Chr. X’s vej 179, 8270 Højbjerg 
Tlf. 86 11 29 03/28 34 62 38 
E-mail: hulsig@mail123.dk 

 
Kristian Lejbøl 
Møllevej 14, 8362 Hørning 
Tlf. 23 71 99 51 
E-mail: lejboel@mail.dk   
 
Jan Gustavsen 
Christen Kolds Vej 33, 8660 Skanderborg 
Tlf. 20 83 96 69 
E-mail: jangustavsen@live.dk 
 
Anders Sørensen 
Hovedvejen 260, 8381 Hasselager 
Tlf. 40 56 66 60 
E-mail: acsnorholm@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Rekylens” redaktion: 
Susanne Rye Laursen 
Hybenvænget 25, 8362 Hørning 
Tlf. 40 36 59 98 
E-mail: susanneryelaursen@gmail.com 
 
Klubhus: 
“Jægerhuset”,  Teglgraven 1, Stilling,  
8660 Skanderborg 
 
“Rekylen”: 
Oplag: 400 stk.  
 Trykt hos: Nybæk Grafisk, Kongerslev 
 
Næste nr. udkommer 1. september 2022. 
Stof til næste nummer skal være  
redaktionen i hænde senest 1. august 2022. 
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Indhold: 
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Forside: Vinderne af Amanda pokalen ved 
apporteringsafslutning 
Bagside: På skydebanen til riffelskydeforløb.  
 
 
 
Stilling Jagtforenings hjemmeside: 
www.stilling-jagtforening.dk. 
Webmaster: Susanne Rye Laursen,  
e-mail:susanneryelaursen@gmail.com 
 
Bank:  
Danske Bank reg. 1551 konto 000 717 7208.  
Mobilepay 22499 – anfør hvad betalingen dækker.
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Efter en nu veloverstået jagtsæson, hvor vi dog igen skulle forholde os til de 
restriktioner og begrænsninger corona’en gav os, så står foråret og sommeren foran os 
med nye og gamle aktiviteter, herunder hundetræning, riffelskydning, haglskydning 
og diverse sociale arrangementer, uden vi skal forholde os til corona. 
  
Restriktionerne betyder også at vores arbejde med at forme fremtiden for Stilling 
Jagtforeningen er blevet skubbet lidt, da vi ikke mente det var forsvarligt at samle alle 
udvalg i januar, så vi skubbede det til ultimo februar.Når vores ideer og strategier 
begynder at tage form, så der vil komme mere information om dette på vores nye 
hjemmeside, så hold øje med den.  
Der er også kommet en aktivitetskalender på hjemmesiden, som vi opfodrer til I 
holder øje med.  
I kan også tilmelde jer vores SMS service og dermed modtage information om 
nyheder, dette kræver dog at i aktivtit går ind på hjemmesiden og tilmelder jer.  
 
Når dette er sagt, så er det vigtigt for jægersagen, og vigtigt for vores forenings 
fremtid, at der kommer nye og flere kræfter til da der desværre også forsvinder nogle 
af de eksisterende, så hvis du har ideer, eller interesse i at hjælpe til i et af udvalgene, 
så hører vi gerne fra jer. 
 
Derudover byder vi de nye jægere velkomne i vores fællesskab. 
 

Knæk og Bræk til jer alle 
Morten Jacobsen 

Formand Stilling Jagtforening 
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 Referat fra generalforsamling 2021 i Stilling Jagtforening 
Torsdag den 28. oktober 2021, kl. 19.30 i Jægerhuset 

 
 Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1.Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Udvalgenes beretning 
4. Regnskab 
5. Indkomne forslag  
6. Fastsættelse af kontingent 
7. Valg af formand (ikke på valg)  
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (På valg: Knud Johansen, Lars Hulsig Nielsen og 
Susanne Rye Laursen) 
9. Valg af bestyrelsessuppleanter (På valg: Dirk Andersen og Helle Hansen) 
10. Valg af revisor og revisorsuppleant (På valg: Ingvard Pedersen revisor, Gert 
Nielsen suppleant) 
11. Valg af udvalg 
12. Fighterpokalen  
13. Eventuelt 
 

I alt 22 medlemmer var mødt. 
 
Morten bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. 
 
Ad. 1.Valg af dirigent 
Hjalmar blev foreslået og valgt som dirigent. 
Hjalmar konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indvarslet iht. vedtægterne.  
 
2. Formandens beretning 
En beretning skal jo normalt være fra perioden fra sidste generalforsamling, men da 
corona jo desværre gjorde at generalforsamlingen 2020 først kunne afvikles i juni 2021, 
vil beretningen være lidt mere om visionerne med Stilling Jagtforening. 
 
Morten overtog formandskabet i en veldrevet og velkonsolideret jagtforening, og igen 
tak til Kristian for at springe til for at navigere os igennem corona perioden på bedste 
vis.   
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Med hensyn til corona, så lader det til der er kommer en bølge mere, Stilling 
Jagtforening vil til enhver tid vil efterleve de krav der kommer fra regeringen og 
sundhedsstyrelsen.  
Bestyrelsen har nået at afholde et par gode møder, og haft nogen gode dialoger 
omkring udviklingen i Stilling Jagtforening, men også omkring vilkårene for jagten i 
Skanderborg Kommune. 
Kigger vi på vores jagtforening først. 
Lidt tal, vi er 340 medlemmer i dag, (heraf 19 kvinder) dog formår vi ”kun” at der 
møder 5% op til generalforsamlingen, ca. 40% er fra 0-49 år, ca. 60% er fra 50-89 år  
Igen kigger vi rundt på forsamlingen, så ”burde” den ”yngre” dele af medlemmerne 
udgøre et større fremmøde.  
Kigger vi så på udvalgene og på de personer der ligger et kæmpe stykke arbejde i 
Stilling Jagtforening, så kan vi jo også se at det primært er den ”gamle” garde, og 
ingen tvivl om vi er utrolig glade for at I gider det, så en stor tak for det.  
MEN vi er nødsaget til at se hvordan vi kan få aktiveret de yngre kræfter noget mere i 
foreningen, både for at aflaste den ”gamle” garde, men også for vi kan udvikle 
foreningen. 
Derfor har vores ung-og nyjæger udvalg søsat tiltag, bl.a. ved målrettet at inviterer de 
unge til aften møde her i klubhuset, for at fortælle at det ikke er så farligt at involvere 
sig mere i foreningen. Så det håber vi meget på kommer til at bære frugt. 
 
Klubhuset – og arealerne. 
Der er ingen tvivl om vi skal have gjort noget ved vores klubhus, hvis det ikke bare 
skal gå til, derfor bliver der også nedsat et udvalg der specifikt tager hånd om det, der 
skal bl.a. søges nogen fonde, og så må se hvor meget vi kan komme afsted med at lave.  
Nu skal vi også lige have overstået kommunalvalget, da kommunen jo har stor 
indflydelse på hvad vi må hernede.  
 
Jagter i Skanderborg Kommune.   
Vi har fået nye arealer, hvor der har været afholdt et par jagter, og Kaj vil senere 
komme ind på hvordan det er gået på dem.  
Derudover kunne vi godt tænke os at vi fik en dialog med de øvrige jagtforeninger i 
Skanderborg Kommune, så vi i fællesskab kunne komme til kommunen, med ønsker 
om bedre vilkår for jagten og naturen i kommunen. For vi er mange foreninger der slås 
om de midler der er til rådighed. Men det er alt sammen noget formanden og den nye 
bestyrelse skal i gang med at arbejde på efter i aften. 
 
Morten håber dog stadig på at både unge og gamle, vil fremkomme med deres ønsker 
og ideer til hvad der kan gøre vores forening endnu bedre, og dermed være med til 
sikre vi er den mest attraktive jagtforening i Skanderborg Kommune.  
 
Til slut, skal der lyde en stor tak til Susanne, som har valgt at ”stoppe” som 
bestyrelsesmedlem i Stilling Jagtforening, Kasserer var vel din officielle titel, men 
derud over har du været inde over rigtig mange ting, og har bidraget med rigtig meget 
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andet til foreningen. Selv om Susanne tager en pause fra bestyrelsesarbejdet, så har 
hun indvilliget i stadig at være tovholder på nogle af vores igangværende projekter 
omkring web- og facebookside - tak for indsatsen igennem mange år. 
 
Morten sluttede af med et ”Knæk og Bræk” til alle i foreningen. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 
3. Udvalgenes beretning 
 
Hundeudvalg – Ole Kidmose 
Apporterings-træningen startede som sædvanlig omkring 1. august. 
Den var lidt tynd besat, men forløb uden de store gnidninger. 
Afslutningen var derimod godt besat. 
I åben klasse var der 9 der deltog og af dem var der 8 som bestod. 
I ung-hunde klassen var der kun 2 der deltog, hvoraf den ene bestod. 
Amanda pokalen tildeles til den hund over 7 år som opnår flest point. 
Den blev vundet af Kaj Rye med Morgan. 
Vores lille ekstra konkurrence med at apportere 7 forskellige emner på tid, 
blev vundet af Ole Kidmose med Hachi. 
Dagen sluttede med at Ida & Kirsten havde grillet pølser og der blev serveret 
en øl eller vand. En stor tak til alle. som har medvirket til, at vi har kunnet få det hele 
til at fungere. Der blev som tak, uddelt et par flasker vin til alle. 
 
Vores instruktør Uffe Jensen udtræder af vores udvalg pga. tidsnød. 
En stor tak til Uffe for indsatsen. 
 
Der arbejdes med nogle ændringer i vores points-system til vores afslutninger, 
samt vi ændrer nok systemet med drikkevarer efter træningen. 
Nyt om dette når forårsprogrammet foreligger straks i det nye år. 
 
Aktivitetsudvalg – Morten,  
Der er vildtspil den 21. november. De kommende klubaftner i det nye år vil komme til 
at indeholde indlæg om fx våben, kikkert valg, våben vedligehold etc. 
De seneste arrangementer: Sjov skydning hos Anders og Vildt og Vin var begge gode 
og velbesøgte. 
 
Flugtskydningsudvalg – Susanne 
Skydevognen har været udlejet 2 gange og ellers kun brugt til elevskydning og 
skydning hos Anders. Forslag til samarbejde med Skanderborg Jagtforening om at få 
noget fælles flugtskydning. Bestyrelsen arbejder med muligheden for et samarbejde. 
Vi er velkomne hos Anders flere gange hvis det ønskes. Kaj gør opmærksom på at Ry 
Jagtforening har en skydebane, hvor det måske er muligt at skyde eller lave et 
samarbejde.  
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Jagthornsudvalg – Kaj 
Der er for tiden 7 blæsere som spiller i Jægerhuset hver tirsdag fra kl. 19.00.  
Vi vil gerne have flere blæsere, så kom bare. 
I den forgangne sæson har vi ikke deltaget i arrangementer udenfor foreningen 
grundet corona.  
Til april 22 vil vi arbejde på at deltage i mærkeblæsningen i kreds 3. 
Der må gerne komme flere, horn kan lånes.  Jagthornsudvalget står for gløgg aften i 
december. 
 
Jagttegnsudvalg – Morten 
Knud er ved at gøre sidste del af uddannelsen til jagttegnslærer færdig og deltager 
derfor ikke i generalforsamlingen. Der er pt. 4 tilmeldte til kurset i 2022. 
 
Riffeludvalg – Gert 
Hjortepokalskydningen i marts blev aflyst pga. corona, vi prøvede at arrangere en 
skydning i september. Da der ingen tilmeldinger kom blev skydningen aflyst.  
Vi forventer at vende tilbage til 3. lørdag i marts 2022. 
Mærke og indskydninger i Nr. Snede, forløb fornuftigt, pæn tilslutning og godt vejr. 
Indskydninger i Skibby, der har været en pæn tilslutning alle aftner. Det forventes at 
der kommer ændringer omkring baneleje fra 2022. 
Alle jagtforeninger i Skanderborg Kommunes medlemmer kan deltage.  
Fremtiden afklares af riffeludvalg og bestyrelsen. 
Lars Hulsig Nielsen afløser Karl Bjerregaard i riffeludvalget. 
 
Jagtudvalg – Kaj 
Vi har haft 3 andejagter i september, 1 andejagt i oktober samt en ande- og skovjagt i 
oktober. 
Resultatet er 1 gråand i Hylke, 1 gråand i Junges, 1 gråand og 1 måge ved Vestermølle. 
Der har været pæn tilslutning til jagterne, mellem 8 og 18 deltagere pr. jagt. 
Vi var for første gang på vores nye areal ved golfbanen i Hylke, som vi har fået som 
erstatning for den mistede jagt i Dyrehaven og Sorte Sø. Vi har også i Jægerrådet fået 
et nyt område i Hørning, som for nuværende administreres af Hørning Jagtforening. 
Kaj stopper i jagtudvalget efter denne sæson, både i Stilling Jagtforening og i 
Jagtfællesudvalget. Der skal derfor findes nye folk til at stå for det fremover.  
Kaj har også varetaget kassereposten i Jagtfællesudvalget samt kontakten til 
kommunen vedr. fællesjagterne og rågereguleringen. 
Der skal også findes et nyt medlem til Jægerrådet i Skanderborg. 
 
Ungdom- og nyjæger udvalg – Jan 
Et aftenarrangement var planlagt den 21.10, da det var efterårsferie. Arrangementet 
blev rykket til 4.11. Udvalget vil gerne fastholde de nye og unge i foreningen. Hvad 
kan man bruge foreningen til efter at have bestået jagttegnsprøven, haglskydeprøven, 
riffelskydeprøven, jagtetik, praktisk jagt, fællesjagter? 
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Blad/Web/kommunikations udvalg – Susanne 
Susanne overtager posten med hjemmeside, Facebook, Rekylen mv. Der arbejdes i 
øjeblikket på at få flyttet vores hjemmeside over på Danmark Jægerforbunds portal, da 
de tilbyder gratis hjemmeside til foreninger, og vores nuværende side koster godt 
6.000 kr. årligt. 
 
Susanne sørger for at materiale sættes på hjemmesiden og at der oprettes 
foreningsmeddelelser i tillægget til Jæger og på forbundets hjemmeside. 
Det er kun tilsendt materiale der behandles, udvalg kontaktes ikke, men er selv 
ansvarlige for at indsende materialet. Alle udvalg bliver kontaktet med tidsfrister mv. 
 
4. Regnskab 
Susanne Rye gennemgik regnskabet, der udviser et overskud på 10.713 kr. 
Regnskabet afspejler et corona ramt år med færre arrangementer. Særligt 
jagttegnsundervisningen har kørt på fuld blus med 20 elever, og har bidraget meget til 
årets overskud. 
Det fremlagte reviderede regnskab blev enstemmigt godkendt. 
 
5. Indkomne forslag  
Der er ikke indkommet forslag. 
 
6. Fastsættelse af kontingent 
Kassereren foreslår kontingentet til lokalforeningen uændret på 175 kr. 
Forslaget blev godkendt uden kommentarer. 
 
7. Valg af formand (ikke på valg)  
Formanden er ikke på valg. 
 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (På valg: Knud Johansen, Lars Nielsen og Susanne 
Rye Laursen) 
Knud Johansen og Lars Hulsig Nielsen blev genvalgt. 
Charlotte Vissing blev foreslået og nyvalgt til bestyrelsen. 
 
9. Valg af bestyrelsessuppleanter (På valg: Dirk Andersen og Helle Hansen) 
Dirk Andersen og Helle Hansen blev genvalgt som suppleanter. 
 
10. Valg af revisor og revisorsuppleant (På valg: Ingvard Pedersen revisor, Gert 
Nielsen suppleant) 
Ingvard Pedersen blev genvalgt som revisor og Gert Nielsen blev genvalgt som 
revisorsuppleant. 
 
11. Valg af udvalg  
Bestyrelsen ønsker flugtskydningsudvalg og riffeludvalg sammenlagt til ét udvalg 
med ansvar for al skydning også gerne bueskydning. 
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Bestyrelsen ønsker nedsat et husudvalg. Anders Sørensen er formand for udvalget, 
yderligere medlemmer skal findes. 
I det nye år mødes bestyrelsen med alle udvalg, hvor ovennævnte vil blive diskuteret. 
 
Øvrige udvalg supplerer sig selv efter behov i årets løb. 
 
12. Fighterpokalen  
Da Kaj kun har haft den siden juni beholder han den yderligere et år. 
 
13. Eventuelt   
Anders spørger efter medlemmer der kan hjælpe i forbindelse med opretning af huset. 
Kontakt til Anders. 
 
Jagtforeningen er ikke politisk, men der er kommunalvalg. Da vi havde forhandlinger 
med kommunen omkring jagten, var konservative og venstre de eneste der støttede 
jagten. Vi har et medlem der opstiller for venstre. 
 
Dirigenten afsluttede mødet og Morten takkede for fremmødet samt god ro og orden. 
 
Herefter var der kaffe og småkager. 
 
Referent: Susanne Rye Laursen 
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                         Udvalget arrangerer klubaftener udflugter og lignende aktiviteter. 

Da der ikke er valgt nogen til udvalget varetages det af bestyrelsen. 
 

 

Klubaften torsdag den 24. februar 2022 kl. 19.00–21.30 i Jægerhuset. 
Skydeudvalget inviterer til intro aften til Riffelskydeforløb. 
Aftenen er for alle der vil gennemføre det obligatoriske riffelskydeforløb for at 
kunne gå op til riffelprøven. Indhold i det obligatoriske forløb gennemgås og vi 
aftaler på aftenen hvornår og hvor forløbet gennemføres. 
 
Klubaften torsdag den 17. marts 2022 kl. 19.30 i Jægerhuset BEMÆRK NY DATO 
Så er der Trofæaften 2021, kom med dine trofæer skudt i den just afsluttede 
jagtsæson i ind- eller udland. Der er som vanligt præmier til vinderne i de 
forskellige kategorier. Medbring også benene fra dine skudte krager, den der 
medbringer flest par krage ben, vinder Kragepokalen plus en kontant præmie. 
 
Klubaften, hundeudvalget torsdag den 7. april 2022 kl. 19.30-21.00 i Jægerhuset. 
Kom og hør om regler for jagt med- og uden hund, forskellige racer og deres 
anvendelse.  
Planerne for hundeaktiviteter den kommende sæson gennemgås og vi får en snak 
om træning af gravgående hunde. 
Der er besøg af en schweisshundefører som vil fortælle om sit arbejde. 
 
Klubaften torsdag den 5. maj 2022 kl. 19.00-21.00 i Jægerhuset. 
Ny-og ungjæger aften. Emnerne for denne aften fastlægges ved arrangementet den 
10. februar 2022. Nærmere info på hjemmesiden og Facebook gruppen. 
 
Skydning hos Anders lørdag den 7. maj 2022 kl. 10.00-14.00 
Foreningen inviterer dig til lerdueskydning, godt vejr og pølser på grill hos Anders 
Vore skydeinstruktører vil være til stede med hjælp og vejledning. Husk høreværn. 
Under og efter skydningen vil der være fadøl og div. vand til rådighed. Ca. kl. 12.30 
er der gang i grillen med pølser og hygge.  
Vi vil som noget nyt, lave nogle perioder under skydningen, hvor der er mulighed 
for instruktion, så mindre rutinerede skytter, får mulighed for at få hjælp til de 
udfordrende lerduer. 
Adressen er: Hovedvejen 260, 8361 Hasselager, det er lige før byskiltet ved 
Hørning.  
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Skydning: Medbring haglgevær, patroner cal. 12 købes i teltet.  
Patroner: 400 kr. for en kartron med 250 stk., 40 kr. pr. æske, så længe lager haves. 
Herefter anvendes miljøpatroner og prisen er 650 kr. pr. karton og 65 kr. pr. æske. 
Prisen for deltagelse inkl. duer, pølser, øl og vand er 100 kr. pr. person.  
Tilmelding til Knud Johansen, tlf. 23 33 88 39 eller på e-mail 
knudjohansenry@gmail.com senest 23. april 2022.  
 
Bukkemorgenkaffe torsdag den 16. maj 2022 kl. 8.30-11.00 i Jægerhuset. 
Så er det atter den 16. maj og vi skal mødes i Jægerhuset til kaffe og rundstykker og 
lidt til halsen. Man kan også købe øl og vand i rimeligt omfang. Kom og vær med, 
vis din buk og se de andres og lad os høre hvordan det gik til. 
 
Familiedag lørdag den 4. juni 2022 kl. 11.00-17.00 ved Jægerhuset. 
Da vi pt. er i gang med planlægningen, vil program og aktiviteter blive annonceret 
på hjemmesiden www.stilling-jagtforening.dk. 
 
Klubaften torsdag den 11. august 2022 kl. 19.00-21.00 i Jægerhuset. 
Ny- og ungjæger aften. Emnerne for denne aften fastlægges ved arrangementet den 
10. februar 2022. Nærmere info på hjemmesiden og Facebook gruppen. 
 
Skydning hos Anders lørdag den 13. august 2022 kl. 10.00-14.00 
Se beskrivelse under den 7. maj. Sidste tilmelding er den 30. juli 2022. 
 
Klubaften torsdag den 8. september 2022 kl. 19.00-21.00 i Jægerhuset. 
Vedligehold dine våben. Anders Hatting Larsen, Harlev kommer forbi og giver 
håndværksmæssige vejledning i hvordan du vedligeholder dit haglgevær og din 
riffel. Tag dit gevær, din riffel og dit rengøringsgrej med og bliv vejledt i hvordan 
du bedst kan sikre at dit udstyr er i orden og virker når du skal på jagt. 
 
Vildt & vin torsdag den 6. oktober 2022 kl. 19.00-22.00 i Jægerhuset. 
Så er der igen lidt om mad og vildt, der bliver mulighed for både at se  
og smage noget af det naturen kan byde på. Man skal ikke spise for meget 
hjemmefra. Deltagerpris kr. 100.00 for maden. Drikkevarer kan købes til 
rimelige priser. Tag gerne ægtefælle og måske nabo med. Info om tilmelding 
kommer på hjemmesiden og i næste nummer af Rekylen. 
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Stilling Jagtforenings skydevogn og kastemaskiner. 
Vi råder over en skydevogn med en 
nikkedukke og 2 transportable 
kastemaskiner, som kan lejes af 
foreningens medlemmer.  
Foreningens næstformand, Knud 
Johansen, tlf. 20 43 75 91, står for 
udlejningen og interesserede kan 
kontakte ham. Du kan også sende en  
e-mail: knudjohansenry@gmail.com. 
 

Afhentning/aflevering: 
Skydevognen og kastemaskinerne 
afhentes og afleveres ved Jægerhuset i Teglgraven, ved leje af kastemaskinerne skal 
egen trailer medbringes til transporten. I lejeperioden er det lejers ansvar at udstyret 
opbevares forsvarligt og ikke udsættes for unødig belastning. Afhentning normalt 
aftenen før brug, aflevering efter brug aften/næste morgen eller efter aftale. 
 

Lerduer: 
Stilling Jagtforening leverer alle lerduer. Der anvendes kun sorte lerduer. 
Pris 1,40 kr. pr. stk. Der sælges kun hele kasser med 120/150/200 stk. Ved afhentning 
er magasinet tomt og ikke brugte duer refunderes ikke. Ved bestilling aftales hvor 
mange lerduer der forventes brugt, og disse modtages sammen med skydevognen.  
 

Priser: 
Ved afhentning betales 500 kr. i depositum. Leje af skydevogn pr. aften 100 kr. /pr. 
dag 200 kr. Kastemaskinerne koster 100 kr. pr. stk. uanset om det er dag eller aften.  
 

Ansvar: 
Skydevognen og kastemaskinerne skal afleveres i samme stand som den er lejet i, er 
dette ikke tilfældet vil depositum blive helt eller delvist inddraget. Det er bestyrelsens 
håb, at de vil blive brugt flittigt og af mange af foreningens medlemmer. 
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Februar 
24 Klubaften intro riffelskydeforløb Jægerhuset 19.00-21.30 
 
Marts 
17 Trofæaften – BEMÆRK NY DATO Jægerhuset 19.30-> 
19 Hjortepokalskydning Ørre 9.00-13.00 
21 Indskrivning og intro til hundetræning Jægerhuset 19.00-> 
28 Hundetræning Jægerhuset 19.00-> 
 
April 
04 Hundetræning Jægerhuset 19.00-> 
07 Klubaften hundeudvalget Jægerhuset 19.30-21.00 
11 Hundetræning Jægerhuset 19.00-> 
13 Indskydning Skibby 16.30-20.00 
19 Hundetræning (tirsdag) Jægerhuset 19.00-> 
20 Indskydning Skibby 16.30-20.00 
23 Indskydning og mærkeskydning Nr. Snede 9.00-15.00 
25 Hundetræning Jægerhuset 19.00-> 
27 Indskydning Skibby 16.30-20.00 
 
Rågeregulering fra 1. maj til 15. juni 
Søndage, tirsdage og torsdage fra 19.00 til 21.00  
samt lørdage fra 8.00 til 10.30. 
 
Maj 
02 Hundetræning Jægerhuset 19.00-> 
04 Indskydning Skibby 16.30-20.00 
05 Ny- og ungjægeraften Jægerhuset 19.00-21.00 
07 Skydning hos Anders Hovedvejen 260 10.00-14.00 
08 Indskydning, mærke, bukkepokal Nr. Snede 9.00-15.00 
09 Hundetræning Jægerhuset 19.00-> 
11 Indskydning Skibby 16.30-20.00 
16 Bukkemorgenkaffe Jægerhuset 8.30-11.00 
16 Hundetræning Jægerhuset 19.00-> 
23 Hundetræning Jægerhuset 19.00-> 
30 Hundetræning Jægerhuset 19.00-> 
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Juni 
04 Familiedag Jægerhuset 11.00-17.00 
07 Hundeafslutning (tirsdag) Jægerhuset 18.00-> 
13 Sommertræning Jægerhuset 19.00-> 
20 Sommertræning Jægerhuset 19.00-> 
27 Sommertræning Jægerhuset 19.00-> 
 
Juli 
04 Sommertræning Jægerhuset 19.00-> 
11 Sommertræning Jægerhuset 19.00-> 
18 Sommertræning Jægerhuset 19.00-> 
25 Apporteringstræning Jægerhuset 19.00-> 
 
August 
01 Apporteringstræning Jægerhuset 19.00-> 
08 Apporteringstræning Jægerhuset 19.00-> 
11 Ny- og ungjægeraften Jægerhuset 19.00-21.00 
13 Skydning hos Anders Hovedvejen 260 10.00-14.00 
15 Apporteringstræning Jægerhuset 19.00-> 
22 Apporteringstræning Jægerhuset 19.00-> 
29 Apporteringsafslutning Jægerhuset 18.00-> 
 
September 
08 Klubaften, våbenvedligeholdelse Jægerhuset 19.00-21.00 
 
Oktober 
06 Vildt og vin Jægerhuset 19.00-22.00 
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Om Stilling Jagtforenings Hjemmeside 
 
Hjemmesiden er en vigtig kilde til information af foreningens medlemmer, da 
Rekylen kun udkommer 2 gange om året, i marts og september. 
 
På hjemmesiden vil indlæg med de nyeste informationer fra de enkelte udvalg kunne 
læses, og der vil være en opdateret kalender. 
På forsiden er en oversigt over kommende arrangementer. 
 
Hele Rekylen kan læses og downloades fra hjemmesiden som pdf-fil. 
 
Er der noget du gerne vil have med på hjemmesiden, indlæg eller billeder eller andet, 
kontakt vores redaktør Susanne Rye Laursen på tlf. 40 36 59 98 eller e-mail: 
susanneryelaursen@gmail.dk. 
 
 

Kik ind på Stilling Jagtforenings Hjemmeside 
www.stilling-jagtforening.dk  

eller følg os på Facebook - Stilling Jagtforening. 
 
 

Adresseændringer mv. 
 

Hvis du vil være sikker på at få Rekylen på den rigtige adresse, skal dine 
adresseoplysninger hos Danmarks Jægerforbunds være opdaterede/korrekte da disse 
bliver brugt ved udsendelsen af Rekylen. Er du i tvivl er du velkommen til at 
kontakte foreningens kasserer. 

 
Nyhedsmail/SMS 

 
Vi vil gerne kunne kontakte vores medlemmer og fortælle om nyheder og 
arrangementer der ikke er kommet med i Rekylen, eller erindre om tidligere 
annoncerede aktiviteter, der er aktuelle nu. Du skal selv tilmelde dig til Nyhedsbrev 
og SMS på hjemmesiden https://stilling-jagtforening.dk/index.php/om-
foreningen/tilmeld-afmeld-nyhedsbrev. 
 

Køb og salg 
 

På hjemmesiden har foreningen en køb og salg side, så ligger du inde med noget jagt 
udstyr du ikke bruger mere, kan du evt. sælge det her, eller mangler du et eller andet 
kan du måske få det her. 
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Jagthundetræning for alle racer i Stilling Jagtforening i 2022  
Man skal være medlem af Stilling Jagtforening for at deltage i hundetræning. 
Har du spørgsmål, så kontakt Preben K. Thomsen, tlf. 20 26 17 89, mail: pkt-
il@webspeed.dk. 
 
Dressurtræning: 
Hvalpe:   8 uger til og med ca. 6 mdr.   450 kr.*  
Unghunde:  6 mdr. til og med 24 mdr.    500 kr.* 
Åben klasse:  24 mdr. til………………     550 kr.* 
 
*Som det ses i oversigten, har vi hævet trænings-gebyret med 100 kr. Da de fleste 
af kursisterne alligevel får en øl/vand efter træningen, er det indeholdt i prisen. 
Det dækker også fortæringen ved afslutningen (drikkevarer og pølser). 
På den måde sparer vi gebyret til MobilePay på 0,75 kr. pr. betaling.  
 
Tilmelding: 
Tilmelding skal ske inden første træning til: Susanne Rye Laursen, tlf. 40 36 59 98,  
e-mail: susanneryelaursen@gmail.com eller den 21. marts kl. 19.00-20.00 i klubhuset. 
Vi har brug for disse oplysninger: dit navn, tlf.nr. og mailadresse, hundens navn, race 
og fødselsdato. Tilmelding senest den 21. marts 2022. 
Betal til Danske Bank, reg. nr.: 1551 konto: 0007177208 eller MobilePay 22499.  
Husk at anføre ’’hundetræning’’ i bemærkningsfeltet. 
Inden træningsstart skal du have tegnet udvidet forsikring på hunden. Forsikring og 
vaccinationsattest skal fremvises. 
 
Træningsdage: 
Træning mandag den 28. marts, herefter den 4., 11., tirsdag den 19. (pga. påske) og 
25. april, 2., 9., 16., 23. og 30 maj.  
Tirsdag den 7. juni (pga. pinse) er der afslutning. Der serveres et lille traktement. 
Træningen starter alle dage kl. 19.00.  
Til afslutningen må du gerne møde ind kl. 18.00. 
 
Harlev dysten afholdes ikke i år, da foreningen er inde i strukturelle overvejelser. 
 

 Preben K. Thomsen, tlf. 20 26 17 89, e-mail: pkt-il@webspeed.dk  
Ole Kidmose Jensen, tlf. 22 87 73 58, e-mail: kidmose@c.dk 
Anders Sørensen, tlf. 40 56 66 60, e-mail: acsnorholm@gmail.com,  
Susanne Rye Laursen, tlf. 40 36 59 98, e-mail: susanneryelaursen@gmail.com 
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OBS! For at give nye hvalpe den bedste start på livet som jagthunde, afholder 
vi et introduktionsmøde, for ”at klæde hundeførerne bedre på’’, så de kan give  
den nye hund den bedste undervisning. 
Introduktionen vil blive afholdt den 21. marts 2022 kl. 19.00 i Jægerhuset og 
vil blive ledet af Ole Kidmose. 
 
Sommertræning:    
Åben for alle – Pris 50 kr. pr. gang*. 
Foregår på følgende mandage:  13., 20., 27. juni og 4., 11. og 18. juli, alle dage kl. 19.00. 
*Øl/vand er med i prisen. 
Sommertræningen ledes i år af Anders Sørensen. 
 
Apporteringstræning:   
Åben for alle. Pris 400 kr.* 
Foregår på følgende mandage: 25. juli 1., 8., 15., 22. og 29. august, alle dage kl. 19.00. 
Til afslutningen den 29. august er der prøver og et lille traktement. 
Du må der gerne møde ind kl. 18.00. 
*Øl/vand/traktement er med i prisen.  
 
Instruktør teamet består i år af:  
Ole Kidmose, Henrik Clausen og Hjalmer Nielsen. 
Sommertræningen ledes af Anders Sørensen. 
 
Niels Christian sørger for vildtet. Anders Sørensen sørger for banerne og  
Susanne Rye Laursen sørger for økonomien. 
Eventuelt ris, ros, ideer og klager rettes til Preben K. Thomsen, tlf. 20 26 17 89,  
e-mail: pkt-il@webspeed.dk. 
 
Vi udarbejder retningslinjer til brug ved træningen, hvis vi stadig er ramt af 
CORONA, når træningen starter den 21. marts. 
 

 
De ænder er lidt farlige 
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DYREHOSPITAL 
 & LANDPRAKSIS 

 

Godk. af Den danske Dyrlægeforening 
 

Hans Højgaard & Finn Sabroe 
 Fagdyrlæger, vedr. Hunde, katte og kvæg 

Ass. dyrlæger Merete Herholdt og Britt 
Ingvertsen.  

Al kirurgisk og medicinsk beh.. af hunde , 
katte og andre smådyr  

 Røntgen incl HD/Penn – Hip 

 Scanning smådyr/hest 

 Tandbehandling 

 Hudundersøgelse og allergitest 

 Laboratorieundersøgelser 

 Rådgivning vedr. avl, fodring og sundhed 
 

Konsultation efter tidsbestilling 
Sygebesøg efter aftale 

 

Telefonkonsultation bedst 8-9 
Tidsbestilling 8-17 

Salg af foder m.m 8-17 
 

86 52 08 55 
Danmarksvej 13 8660 Skanderborg 

Døgnvagt (ring først) 
 

Fax 86 52 06 50 
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Har du lyst til at blæse jagthorn? 
 
Så mød op i Jægerhuset, i Teglgraven 1, i Motorvejslommen, i Stilling. 
Her mødes vi hver tirsdag kl. 19.00 fra sidst i august til juni.  
 
Vi vil meget gerne have nye blæsere med, så mød endelig op!  
Jagthorn kan eventuelt lånes i begyndelsen.  
 
Vi forventer at deltage i duelighedsprøven i 2022. 
 
Har I et arrangement hvortil i ønsker Jagthornsblæsning ring endelig til os.  
 
Vi glæder os til at høre fra jer.  
 
P.u.v. Lars og Kaj 
 

 
 

Randersvej 397, 8380 Trige 
Tlf. 86232201 

mail@nkjagt.dk 
www.nystromkrabbe.dk 

 Kaj Rye Petersen, Hybenvænget 25, 8362 Hørning, Tlf. 86 92 32 22.  
E-mail: ryepeter7@gmail.com 
Lars Balle, Iversvej 4, 8660 Skanderborg. Tlf. 86 52 32 92.          
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Jagttegnskursus i april Stilling Jagtforening 
 

Kurset henvender sig til alle der ønsker et jagttegn og gode oplevelser i forbindelse 
med jagt på land og på havet. 

Målet er: 
- at du har mulighed for at få et jagttegn allerede i foråret - undervisningen er planlagt 

så du sidst i april kan gå til prøve 
- at du får en grundig uddannelse med fokus på dyr- og fuglekending, naturkendskab, 

våbenkendskab, sikkerhed med våben, afstandsbedømmelse mv. 
- at du bliver i stand til at håndtere et jagtvåben på en sikker og forsvarlig måde via 

træning på skydebanen. 
- at du får et indblik i jagttraditioner og at du bliver i stand til, at begå dig i et 

jagtselskab 
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Kurset er et intensivt kursus på 40 lektioner, fordelt på to weekender samt to aftener. 
Indimellem skal du være forberedt på en del hjemmearbejde. 
Undervisningsdatoer: weekenderne d. 2.-3. april 2022 samt 23.-24. april 2022, kl. 10.00- 
17.00.  
Derudover to aftener med online undervisning tirsdage: 12. april og 19. april 2022 fra 
kl. 18.30-21.30. 

Undervisningssted:  

Stilling Jagtforenings klublokale, Teglgraven 1, 8660 Skanderborg og på midlertidig 
skydebane ved Hørning. 
Kursuspris er 3.800 kr. Derudover skal der påregnes udgifter til ndervisningsmateriale 
og prøveafgift.  

Betaling til Stilling Jagtforening på Mobilepay nr. 22499 med oplysning om navn, 
adresse og fødselsdato og ”Jagttegn april 2022” i bemærkningsfeltet. Bemærk: vi 
forbeholder os retten til at aflyse/flytte kurset hvis der er mindre end 8 deltagere. 
 
Tilmelding og spørgsmål på tlf. eller mail til undervisere og kursusansvarlige:  
Knud Johansen, e-mail: knudjohansenry@gmail.com , tlf. 20 43 75 91 eller 23 33 88 39 
eller Max Nielsen, e-mail: max8240@icloud.com, tlf. 51 17 14 30. 
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Hjortepokalskydning lørdag den 19. marts 2022 kl. 9.00-13.00. 
Adresse:  Herning Jagtcenter, Ørre, Bredvigvej 8, 7400 Herning. 
Pris: som vanligt kr. 125 pr skytte. 
Tilmelding til Gert senest 15. marts 2022 på tlf. 40 11 25 92 efter først til mølle. 
 
Indskydning og mærkeskydning i Nr. Snede 
Lørdag den 23. april 2022 kl. 9.00-15.00 
Adresse: Nr. Snede Skytteforening, Silkeborgvej 7, 8766 Nr. Snede. 
 
Indskydning, mærkeskydning og bukkepokal i Nr. Snede 
Søndag den 8. maj 2022 kl. 9.00-15.00 
 
Kontakt: Gert Nielsen 
 
Indskydning af jagtriffel i Skibby 
Så er der igen mulighed for indskydning af riflen til bukkejagten. 
Der kan skydes på 100 og 200 meter banerne og det er tilladt at anvende 
rifler med en max. cal. på 8 mm. Der må ikke anvendes mundingsbremse. 
Alle medlemmer i Skanderborg Kommunes jagtforeninger er velkomne. 
Skydebanen er booket fem onsdage; 
den 13., 20. april og d. 27. april samt 4., og 11. maj.  
Alle dage fra kl. 16.30–20.00. Ingen tilmelding, bare mød op i løbet af aftenen. 
 
Det koster 50 kr. at deltage, betales kontant på stedet. 
 
Adressen er; Skydebanen Skibby, Højbyhus 1A, 8462 Harlev. 
 
I tilfælde af at arrangementet ikke kan gennemføres pga. covid-19, 
vil det blive slået op på foreningens hjemmeside. 
Kontakt: Dirk Andersen, tlf. 22 89 50 91, e-mail: mettedirk@gmail.com. 

 
 

Gert Nielsen Bjørnkærvej 19, 8471 Sabro, tlf. 40 11 25 92, 
e-mail: gnielsen0857@gmail.com 

Lars H. Nielsen, Chr. X’s Vej 179, 8270 Højbjerg, tlf. 86 11 29 03/28 34 62 38,  
Dirk. B. Andersen, Vroldvej 143, 8660 Skanderborg, tlf. 22 89 50 91 
Knud Johansen, Bakkelyparken 13B, 8680 Ry, tlf. 20 43 75 91 
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Jagtudvalget står sammen med Skanderborg Jagtforening for jagterne på Skanderborg kommunes arealer iflg. Jagtaftalen 
fra 2021. Vi driver andejagter ved Skanderborg sø ud for golfbanen, Vester Mølle og Junges Skov og Vester Mose. 
Skovjagter driver vi i Junges Skov, Vester Mose, og Vester Mølle Skoven.  
Alle medlemmer af de 9 jagtforeninger i Skanderborg Kommune kan tilmelde sig til Jagterne. 
Vi står for regulering af rågeunger på de fleste af kolonierne på kommunens arealer. 

 
Vedrørende regulering af rågeunger har vi endnu ikke fået at vide, hvordan vi skal 
regulere i år, men vi forventer det forløber som vanligt. Inden fremmøde kontakt 
Jagtudvalget eller se hjemmesiden og Jæger for nærmere oplysninger. 
 
Der forventes regulering fra søndag den 1. maj til tirsdag den 12. juni på følgende 
dage: 

Søndage, tirsdage og torsdage fra kl.19.00 til 21.00 
samt lørdage fra kl. 8.00 til 10.30. 

 
Rågereguleringen foregår fortrinsvis med salonrifler cal. LR22. Som sidste år skal en 
bestemt ammunition anvendes iflg. krav fra kommunen: RWS Z lang 1,9g 29 gr., eller 
CCI Stinger 32 gr.  
Ammunitionen vil blive udleveret på reguleringsdagene.   
Der kan indskydes på skydebanen i Skårup torsdag den 28. april 2022 fra kl. 13.00 til 
18.00. Det koster 25 kr. 
På få af lokaliteterne må kun reguleres med luftvåben min. 5,5 mm.  
Skyd kun med dit luftvåben såfremt det sikkert afliver fuglen med 1 træffer.  
Deltagerne opfordres til at skyde så lodret som muligt, ingen lave skud! Der skal vises 
hensyn til arealernes øvrige brugere.  
Det skal indskærpes, at man møder og slutter på de fastlagte tidspunkter. 
 
Mødested ved parkeringspladsen ved Skvæt Mølle. 
 
Betaling 20 kr. pr. deltager pr. gang erlægges sammen med visning af gyldigt jagttegn 
til jagtlederen før parolen, først herefter påbegyndes reguleringen.  
Aflevering og indrapportering af skudte fugle til jagtlederen sker inden paraden, først 
herefter er reguleringen slut. 
 

Dirk B. Andersen, Vroldvej 143, 8660 Skanderborg, tlf. 22 89 50 91, e-mail:           
mettedirk@gmail.com 

Stefan Bjerregaard, Eskebækparken 22, 1. th., 8660 Skanderborg, tlf. 60 65 80 91 
Hans Mortensen, Gimlevej 2, 8660 Skanderborg tlf. 25 54 25 56, e-mail: hbmgulve@mail.dk 
Kristian Lejbøl, Møllevej 14, 8362 Hørning, tlf. 23 71 99 51, e-mail: lejboel@mail.dk 
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Bukkejagt sommeren 2022 
Vi kan igen i år tilbyde bukkejagt på Skanderborg Kommunes arealer sammen med de 
øvrige jagtforeninger i kommunen.  
Tilbuddet er til nyjægere (5 år) og ungjægere (til og med 25 år) med bestået riffelprøve,  
du må ikke have egen bukkejagt og ikke før have skudt buk.  
Du skal have følgeskab af en fra vort jagtudvalg som kan lære om bukkejagten. 
I vore tårne er der plads til 2 mand, og inden bukkejagten mødes vi og ser på terrænet. 
Det er gratis at deltage, men er du så heldig at skyde en buk må du af med 25 kr. pr kg.  
Hvis du er bue jæger kan du på samme betingelser komme på bukkejagt, det er på 
området I Hørning. 
 
Tilmelding til Dirk B. Andersen på tlf. 22 89 50 91 
 
Efterårsjagter 
Vedrørende efterårsjagterne er endelig program ikke lavet og aftalt med kommunen. 
Vi forventer andejagter i september, ande- og skovjagter i oktober, november, 
december og skovjagter i januar. 
Vi vil også i år fra Stilling Jagtforening foreslå, at vi får nogle rene skovjagter, hvor vi 
mødes til morgenkaffe, parole, frokost og parade gerne i Jægerhuset i Teglgraven, 
hvorfra vi vil køre ud til såterne. 
For nærmere program se Rekylen i september 2022, hjemmesiden og i Jæger. 
 
På udvalgets vegne Dirk B. Andersen 
 
Jagtstatistik 2021-2022 
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Udvalget laver arrangementer specielt for ungjægere, dvs. jægere under 26 år, samt 
nye jægere som har fået jagttegn inden for de sidste 2 år. 
 
Hvis I har en ide, eller et ønske til et en aktivitet kan jeg kun opfordre foreningens 
ungjægere til at melde sig på banen. Ungdomsafdelingen er til for jer, og hvis I har 
nogle ønsker til aktiviteter, skal I bare komme frem med dem, så skal vi nok prøve at 
hjælpe jer med at realisere dem. I skal være meget velkomne i Ungdomsudvalget, hold 
jer ikke tilbage. 
 
Der vil også blive holdt nogle spændende klubaftener som jeg varmt kan anbefale. 
Dem kan I se nærmere om under Aktivitetsudvalget.     
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Kristian Lejbøl, Møllevej 14, 8362 Hørning, Tlf. 23 71 99 51, e-mail: 
lejboel@mail.dk 
Jan Gustavsen, Christen Kolds Vej 33, 8660 Skanderborg, tlf. 20 83 
96 69, e-mail: jangustavsen@live.dk 
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Jagt: 
1. Jagt på småvildt 
2. Salven 
3. Eftersøgsjagt 
4.  Snefuglen 
5.  Storvildt 
6.  Jægeren 
7.  Jagtlykke 
8.  Svensk elgjagt 1-2 dvd 
9. Jagt på råvildt 
10. Jægernes Polen 
11. Svenske eventyr 
12.  Højlandsfeber 
13. Riffeljagt 
14. Jagtfeber i New Zealand 
15. Bukkejagt 
16. Bøffel 
17. Masailand 1-2 
18. The big four 
19. Helt på toppen i Norge 
20. De blå dage 
21. The Mac Nab 
22. Afrikanske eventyr 
23.  Abnorme bukke 
24. Jagt for stående hønsehund dvd 
25. Fuldbrugsprøven 
26. Kunsten at ramme på klapjagt 
28. Råvildt 
29. Bukkejagt 
30. Jagt i Polen 
31. Gordon Setteren 
32.  Knæk og Bræk 
33. Eftersøgsjagt 
34. Jagtens prøver 
35. Sommerbukke 
36. In the Blood 
37. Limpopo 1-2 
38.  Vådeskud 
39. Vildtkendskab 1-2 
40. Mit livs buk 
41. Honecker og Göring  
42.  Storvild 
43. Bjørne dvd 
44. Småvildtjagt 

45. Bukkejagt JD 
46. Bukkejagt 5 lande 
47.  Trofæjagt i England dvd 
48.  Gåsejagt dvd 
49. Bukkefeber dvd 
50. Jagten på medaljebukken dvd 
51. Vildsvinefeber 3 dvd 
52. Kapitale bukke i brunst dvd 
53. Vildsvinefeber 4 dvd 
54. Jagt i Danmark dvd 
55. Death by the double rifle dvd 
56. Sikajagt dvd 
57. Sibirisk buk og urfugl dvd 
58. Drømmetrofæer fra Ungarn dvd 
59. Vildsvinefeber 5 dvd 
60. Kapitale kronhjorte dvd 
61. Storvildt i Tanzania dvd 
62. Vildsvinejagt og hunde dvd 
63. Lokkejagt på ræv dvd 
64. The Big Five blu-ray 
65. Hunting Ibex blu-ray 
66. Hunting at Berleburg blu-ray 
67. Hunting in Spain blu-ray 
68. Lodges Safari blu-ray 
69. Buffalo Hunt Australia blu-ray 
70. Mixed Bag in Poland blu-ray 
71. Adventure in Alaska blu-ray 
72. Tindernes Konger dvd 
73. Svenske eventyr dvd 
74. Serengeti Afrikas Juvel 1 dvd 
75. Argentina Recold dvd 
76. Etosha Safari 1 dvd 
77. Etosha Safari 2 dvd 
78.  Safari Adventure Nab. 1 dvd 
79.  Safari Adventure Nab. 2 dvd 
80.  African Experiences dvd 
81.  Limpopo Safaris dvd 
 
Fiskeri: 
1.  Sportsfiskeren 
2. Medefiskeri med flåd 
3. Geddefiskeri 
4. Laksefiskeri 
5.  How To Fish Rapala Lures

 
 

Filmene vil være til rådighed for udlån på klubaftnerne. 
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Afsender: Stilling Jagtforening, v/ Susanne Rye Laursen, Hybenvænget 25, 8362 Hørning. 
 

 
 
 

 

B 


