
Tilsyneladende var jagten i Englandskjær, på det tidspunkt gledet foreningen af hånde, grunden til 

dette er der ingen oplysninger om som man kan finde, men på et bestyrelsesmøde den 18-11-1975, 

besluttes det at formand Kresten Pedersen skulle kontakte alle lodsejere, om en mulig 

genovertagelse af jagten, eller i det mindste overtage rævejagten og regulering af rovvildtet, eller 

eventuel frede hele mosen, Kresten Pedersen undersøger mulighederne, og på bestyrelsesmøde den 

18-1-77 kunne han berette at foreningen måtte afholde rævejagt i mosen, der havde været nogle få 

som ikke ville afgive den øvrige jagt. 

Bestyrelsesmøde den 30-6-1976, her besluttede man, at man for at bekæmpe krager og skade skulle 

have en præmie, (af en eller anden grund var man stoppet med at give 1 kr. pr par ben), man skulle 

nu aflevere 10 par ben, og så fik man en æske Hawk patroner, man enes også om at foreningen 

skulle give kaffen til generalforsamlingen, vores Kreds som nu hedder 40A havde indkøbt en ny 

lerduekastemaskine, derfor enes man om at foreningen, skulle afholde udgiften til opsætning af 

denne, man skaffede en 200 L tønde, og Jørgen Thuesen lovede at blande den beton som skulle 

fyldes i, Jørgen Thuesen var i øvrigt valgt ind i bestyrelse, på generalforsamlingen den 23-3-1976 i 

stedet for Hugo Sørensen, som ønskede at udtræde.  

Generalforsamling den 9-3-1977, der var mødt 20 af foreningens nu 71 medlemmer. Formanden 

kunne berette om en god og stabil vildtbestand, og at der var afleveret 80 par ben til Vagn Elkjær, 

som derfor havde udleveret 8 æsker Hawk patroner, kasseren berettede om en omsætning på 15.215 

kr. og en kassebeholdning på 4.714 kr. Nyvalgt til bestyrelsen blev Jens Falster Nielsen og Torben 

Andersen, efter kaffen fortalte Langvad Jensen om Dansk Jagtforening og dens virke og gøren, han 

omtalte den nye jagtprøve som var på vej, den blev på nuværende tidspunkt afviklet som en frivillig 

prøve, og sandsynligvis ville blive obligatorisk, til slut viste han filmen Samsø, en fantastisk flot 

film, som gav et godt og bredt indtryk af øen og dens fugle og dyreliv. 

Bestyrelsesmøde den 16-3-1977, bestyrelsen fortsatte som hidtil, og det blev besluttet, at sekretær 

Peter E. Andersen skulle lave og udsende skrivelse til alle medlemmer, skrivelsen skulle indeholde 

navn, tlf. nr. samt funktion på bestyrelsen, derudover skulle den indeholde datoer, og en kort 

beskrivelse at de arrangementer der var fastlagt, nye hoveder, nye ideer og tanker. PÅ mødet blev 

det også besluttet at flugtskydningen skulle afsluttes med en skydning, kun for foreningens 

medlemmer. Skydningen blev afviklet den 24-7-1977, med deltagelse af 32 medlemmer, alle 

deltagere var enige om, at denne skydning måtte foreningen meget gerne gentage det følgende år 

(har nu været afholdt i over 30 år). 

Generalforsamling den 9-3-1978, i sin beretning kom formanden ind på bekæmpelse af rovvildt, 

Vagn Elkjær havde i år udleveret 12 Æsker Hawk patroner for krage og skadeben, bestyrelsen 

havde undersøgt, hvordan det var gået med de i alt 9 kunstgrave, som der var givet tilskud til, der 

var i Årenes løb skudt 9 ræve og 5 grævlinger, Kresten Pedersen ønskede ikke genvalg, i stedet blev 

valgt Villy Aslak, Sigfred Poulsen blev genvalgt som revisor. Herefter viste Langvad Jensen 

lysbilleder om beplantning, og om hvilke planter der kunne trives, og være til gavn for vildtet på de 

forskellige biotoper, efter kaffen viste han filmen Vore moser og mergelgrave, en film som måske 

kunne give inspiration til beplantninger. PÅ bestyrelsesmøde den 15-3-1978, blev Villy Aslak valgt 

som formand, 

 



 
 

På billedet ses: Asger Holst Sørensen, Villy Aslak, Holger Hansen, Kaj Schou, Ejnar Ydning og 

Hans Kristensen. 

 

Øvrige poster uændret.  

Generalforsamling den 26-3-1979, der blev fra bestyrelsen fremlagt planer for, at holde en fest, i 

forbindelse med den årlige præmieskydning for foreningens medlemmer, der var fra de 35 

fremmødte medlemmer, god opbakning til det, og det blev også vedtaget, at præmier skulle uddeles 

under festen. Efter kaffen var det Svend Lindved Sørensen, som viste sin film om kronvildt, og om 

udsætning af fasaner, filmen viste bla. en god 16 ender, fra tidlig forår og til den blev skudt i 

efteråret, senere så vi hvordan han opdrættede og udsatte fasaner, han brugte udelukkende 

skrukhøns til udrugning, og disse blev så sat ud sammen med fasankyllingerne, hønen blev sat i et 

bur, og på den måde kunne den holde styr på kyllingerne, som ved udsætning er 7-8 uger gamle. 

Præmieskydningen blev afviklet den 28-7-1979 med 34 skytter, og festen på Gramrodehus, med 

deltagelse af 43 personer, som fik en god og fornøjelig aften, der blev uddelt i alt 69 præmier, og 2 

mesternåle, 6 guldnåle og 12 sølvnåle, aftenen slutte med dans, leveret af Svend og hans 

musikanlæg. 

Generalforsamling 26-3-1980, der mødte 36 medlemmer, det blev godkendt, at man valgte nogle 

personer til hjælp på skydebanen, da der efterhånden var 50 til 70 deltagere til skydningerne hver 

aften, der blev valgt 5 personer, nemlig Erik Hansen, Arne Sørensen, Anders Peter Nielsen, Jesper 

Olesen og Gregers Hjerrild. Der blev orienteret om en tur til Lindenborg og Lille Vildmose, den 12. 

april samt en aftentur til Barritskov i juni måned. Efter kaffen viste Steen Breith sin film fra en 



jagttur til Namibia i Afrika, en god film og en god fortæller. PÅ bestyrelsesmøde den 8-4-1980, 

blev Jens F. Nielsen valgt til sekretær, og man enes om at gentage festen efter præmieskydningen 

for medlemmerne, dog ville man skyde om onsdagen, og så holde festen om lørdagen den 6-8-1980, 

der mødte 46 medlemmer til skydningen, og der deltog 56 personer i festen på Gramrodehus. 

Generalforsamling den 24-2-1981, i formandens beretning blev det nævnt, at råvildt bestanden var i 

god fremgang, der blev fra medlemmerne fremsat ønske om, at foreningen skulle prøve om det 

kunne lade sig gøre, at komme på en harefangst på en af Øerne, og man ville også gerne have en 

fisketur med skipper Claus Clausen, for at fange torsk og fladfisk, bestyrelsen ville undersøge om 

det var muligt. Efter kaffen havde man fået Conny Nielsen Haslev på Sjælland, (formand for Haslev 

jagtforening), til at fortælle og vise film. Han startede med en film om bukkejagt i Polen, som han 

og nogle venner havde været på i 1978, han fortalte at der er nogle ting som skal være i orden, når 

man drager på bukkejagt i Polen, Man skal have et godt helbred, man skal have en god riffel, man 

skal have masser af myggebalsam med, man skal have rigeligt med drikkepenge til ens jæger, og 

ikke mindst en mave som kan tale alt. Filmen var optaget på et Kollektiv med 28 000 ha skov, og 

14 000 ha landbrugsjord, man anslog at der var ca. 1000 bukke på arealet, de 5 jægere skød 25 

bukke og 3 vildsvin, hvor den største var en so på 110 kg. Herefter viste han en film, som han 

kaldte Gæs optaget på godset Gissegaard på midt Sjælland, han havde fulgt gæssene fra tidlig forår, 

da de ankom, hvordan de byggede reder, lagde æg, rugede, og fik gæslinger, til slut så man gæssene 

flokkes, for at drage sydpå for vinteren. 

Bestyrelsesmøde den 1-7-1981, Villy Aslak havde undersøgt muligheden for at komme på 

harefangst, det var lykkedes ham at få arrangeret en tur til Lyø den 6-12-1981, der måtte stilles med 

45 deltagere, man enes om at leje en bus til turen, man kontaktede Gudmund, som mente han kunne 

køre turen for ca. 40 kr. pr næse. Turen startede i klart frostvejr fra Yding i Bråskov kl. 5.30, færgen 

sejlede fra Fåborg kl. 8.00, der var yderligere 2 jagtforeninger med, så der var i alt ca. 125 personer 

med færgen over, vel ankommet til øen, fik man et oplæg for dagen, der blev udtaget et hold, som 

gik med ud for at opsætte nettene, og være fangere i første omgang, resten gik til startstedet, hvor 

man blev stillet op i en lang-lang række, man skulle klappe og heppe, for drive harerne frem til 

fangerne, det blev til i alt 7 drev den dag, og der blev fanget 67 hare, som blev puttet i kasser, for at 

blive sendt til Frankrig, vel ankommet tilbage og anbragt i bussen, blev der snakket om dagens 

oplevelser, en tur som godt kunne tåle en gentagelse. Det blev så den 10-12-1983, hvor der var 39 

deltagere, turen startede med sne og rusk, så der blev nok bedt en stille bøn om bedre vejr, heldigvis 

klarede det noget op da man nåede Lyø, det blev til 68 hare ved den lejlighed, igen en rigtig god tur, 

med oplevelser som hænger ved i lang tid. 

 



 
 

PÅ billedet ses: Jens F. Nielsen, Kresten Pedersen, Vagn Elkær og muligvis Asger H. Sørensen. 

 

Den 11-8-1981, Poul Calludan Urlevgaard indkalder formand Villy Aslak og formand for Kredsens 

flugtskydningsudvalg Kaj Schou til møde, med en times varsel kl. 9, han havde været i gang med at 

høste frøgræs, på marken op mod bagdue maskinerne, og havde fået en håndfuld hagl i skærebordet 

på maskinen, og han var nu bange for at få kasseret hele høsten af græs (dagen før havde Kredsen 

haft præmieskydning, i helt stille vejr), samtidig udstedte han forbud mod at skyde ud over hans 

mark, dette gav foreningen et problem, da man ikke var færdig med at skyde det år, bestyrelsen blev 

derfor indkaldt samme aften, så man kunne finde en løsning på problemet, man løste problemet ved 

at benytte en af sidedue maskinerne til bagduer, ingen god løsning men dog brugbar. Det betød så 

også at der skulle findes ny placering af banen for det kommende år, så der var en opgave at gå i 

gang med. Efter forhandlinger med Bråskovgård lykkedes det, at få tilladelse til fortsat at skyde 

flugtskydning, på den ændrede bane. I løbet af sommeren gik man så i gang med at anlægge en helt 

ny skydebane, denne blev indviet ved foreningens skydning for medlemmer den 11-9-1982, der var 

mødt 50 af foreningens medlemmer, alle roste den nye skydebane, og der blev skudt rigtigt flittigt, 

(til ca. 3000 lerduer), præmieoverrækkelse ved festen om aftenen på Gramrodehus. 

Bestyrelsesmøde 15-11-1982, kontingent blev fastlagt således, ordinære 120 kr. senior 70 kr. junior 

60 kr. og B medlemmer 50 kr. Efter forslag fra medlemmerne blev det på mødet besluttet at afholde 

en juleskydning, deltagerne skulle møde med en indpakket gave, til en værdi af mellem 10 og 50 kr. 

bedste resultat ved hovedskydning gav ret at vælge gave først, derefter nr. 2 o. s. v. pris for kort 15 

kr. som til træning, der kunne også skydes vinskydning, med en flaske vin til hver anden deltager, 



skydningen blev afviklet 2. juledag med 40 deltagere, Anna Nielsen og Kirsten Andersen sørgede 

for varm gløgg og pølser, et indslag som alle nød med velbehag, deltagerne opfordrede til, at man 

gentog denne skydning hvert år, (det skal nævnes, at juleskydningen stadig er et fast arrangement). 

Bestyrelsesmøde den 4-8-1983, på mødet enes man om, at i anledning af foreningens 40 Års 

jubilæum, skulle der arrangeres en form for fest, der skulle i den anledning også laves en sang, om 

foreningen og dens virke, man ville også hædre nogle medlemmer som havde gjort en særlig indsats 

i løbet af de 40 år, Holger Hansen havde været med i alle Årene, Ejner Yding havde været revisor i 

25 år, Kaj Schou har været formand i 19 år, Hans Christensen i bestyrelsen i 22 år, heraf 2 år som 

formand. Jagtfesten blev afholdt på Gramrodehus den 8-10-1983, der mødte 79 deltagere, de 

tidligere nævnte personer, var indbudt med koner til festen, og blev på behørig vis hædret for deres 

indsats, aftenen sluttede med dans til levende musik. 

20-8-1983, foreningen havde på opfordring arrangeret en tur til vilddue banen i Nr. Snede, der 

mødte 13 skytter, som virkeligt fik prøvet kræfter med Arne’s vilde duer, en form for skydning efter 

lerduer, som kommer utrolig tæt på virkeligheden, men som dagen gik, lærte man fidusen 

(nogenlunde) inden turen gik hjem igen, man var enige om at det måtte Asger godt arrangere igen. 

Generalforsamling den 20-3-1984, valg af bestyrelse, Vagn Elkjær ønskede, at trække sig tilbage 

efter 17 år i bestyrelsen, som hans afløser blev valgt Palle Reedtz, det blev bekendtgjort, at 

foreningen ville prøve at arrangere en præmieskydning med jagtrifler på banen i Urlev Bakker, den 

var fastsat til den 8-7-1983, endvidere havde Asger fremlagt et album med billeder fra foreningens 

arrangementer, og opfordrede alle til at bidrage med flere billeder. 

Bestyrelsesmøde den 28-11-1984, bestyrelsen var langt om længe blevet indkaldt til møde med 

Bråskovgård, et møde hvor man enes om betingelser og betaling for arealet, betingelserne var, at 

der skulle foregå oprydning efter hver skydning, og en til to gange årligt, en total oprydning på 

arealet, prisen der skal betales, var fastsat til 10 kr. pr medlem af foreningen, da det var foreningen 

der skulle betale for leje af arealet, blev der foreslået, at foreningen også overtog ansvaret for banen, 

det havde været Kredsen indtil dato, det var også fra starten Kredsen som havde etableret banen, og 

Urlev-Stenderup havde kun lånt banen til deres skydninger, det var dog et spørgsmål som skulle 

forelægges Kredsen. Da den nye bane også havde nedfald af hagl på et areal tilhørende Hans 

Christensen, skulle der også foreligge en aftale med ham, dette blev aftalt til 500 kr. årligt. 

Generalforsamling den 22-2-1985, på mødet blev det oplyst, at der havde været 58 af medlemmerne 

på skydebanen det forløbne år, et antal der lå meget stabilt på mellem 50 og 70 personer år efter år, 

det blev også nævnt at gennemsnit af solgte kort til træning havde været på 56 pr aften. PÅ valget 

havde Villy Aslak bedt om at måtte udtræde skønt han ikke var på valg, så i stedet blev Ellen 

Nielsen valgt, dog kun for et år så man ikke kom ud af rytmen, mødet sluttede med kaffebord, og 

Villy takkede for godt samarbejde, både med bestyrelsen men ikke mindst for de mange hjælpende 

hænder der altid var, når noget skulle laves eller repareres. 

Bestyrelsesmøde den 12-3-1985, på mødet blev Peter E. Andersen valgt til formand, øvrige poster 

uændret, herefter blev der snakket om den skurvogn, som vi havde lånt af Poul Anker skulle sælges, 

man enes om at købe den for 2500 kr. og at vi nu kunne indrette den efter vore formål, for salg af 

kort og opbevaring af maskiner og lerduer. Det blev vedtaget at vi fremover, skulle købe lerduer hos 

P. V. Steffensen i Tvingstrup, på den måde kunne vi nøjes med at hente duer efter behov. 

Formanden kunne berette, at der ulmede et forslag, som skulle forbyde skydning med blyhagl på 

alle flugtskydnings baner, et forslag som regeringen skulle tage stilling til, engang i det nye år. 

30-8-1985 jagtfest, den afgåede formand Villy Aslak med frue var indbudt som gæster, Peter 

Andersen takkede Villy for de 7 år i bestyrelsen som formand, og overrakte Villy Dansk 



Jagtforenings krus og nål, de 35 deltagere fik noget godt mad, og sluttede først dansen kl. 2.30, kun 

lidt synd at der ikke var flere med til festen. 

Generalforsamling den 27-2-1986, under valg til bestyrelsen ønskede Jørgen Thuesen ikke genvalg, 

i hans sted blev Arne Sørensen valgt, aftenen sluttede med kaffebord og visning af to film, Dyrene 

om Vinteren og Hvad højen fortalte, begge et par rigtig flotte naturfilm. 


