
VILSTRUP SOGNS JAGTFORENING 
BUKKEJAGTEN 2020 

Område 
1 

Erling Haugaard 
Emil Smed 
Peter Stange 

(Paradis)  SKELPÅVISNING 
Der vil blive mulighed for at få vist skelgrænser. Vi går en 
tur i skoven søndag den 03.05.2020 og ser på område-
grænserne. Vi mødes kl. 10:00 ved indkørslen til 
grusgraven ved Vilstrup Strands Vandværk, Havvejen 78.  

BUKKEKAFFE 
Bukkekaffen serveres afholdes i år hos Jørg på 
Vilstrupgård. Det foregår kl. 0900. Tilmelding til 
bukkekaffe til Jørg eller et andet bestyrelsesmedlem. 

FOTO 
Alle har efterhånden gode fotoapparater i deres 
mobiltlf. Så tag et billede af bukken og læg billedet på 
facebook-gruppen ”VSJ bukkejagt” eller, hvis du ikke 
kan det, send det til Jørgen Lildholdt.  
 
NYE BUKKEJÆGERE 
Igen i år er der, som i kan se i skemaet til venstre, 
kommet  nye bukkejægere til. Det forventes at ”de 
gamle bukkejægere” naturligvis viser de nye hensyn og 
al mulig hjælp til at komme godt i gang. 

Område 
2 

Ove Breith 
Erik Gottfredsen 
Asbjørn Dyngby 

(Stykkelborgvej - 
Havvej) 

Område 
3 

Anker Kristensen 
Erik Hyldelund 
Jørgen Lildholdt 
Jakob Chr. Nielsen 

(Havvej -  
Tormajvej) 

Område 
4 

Lars Jørgensen 
Jan R. Nielsen 
Chr. C. Nielsen 

( Tormajvej - 
Knudtzen) 

Område 
5 

Niels Therkildsen 
Lars Nielsen 
Kaj K Nielsen 
Klaus Nielsen 

(Krogh-Hansen  -  
Lindhardt) 

Område 
6 

Chr. Scherrebeck 
Morten Jacobsen 
Georg Tr. Hansen 

(Vilstrupgaard) 

Område 
7 

Laurits Hansen 
Jørg Lassen 
Johann Lassen 

(Blokhus) 

Område 
8 

Jørgen Jensen 
Mathias Haugaard 
Bjarne Rasmussen 
Rasmus Haugaard 

(Kelstrup Øst) 

 

OM JAGTEN 
Områdeinddelingen for årets pürschjagt blev foretaget på bestyrelsesmødet den 23/4. Den er udarbejdet ud fra 
de tilmeldinger, der var i hænde på det tidspunkt. Startområder er anført i (). Deltagerne opfordres til at tage 
kontakt til holdkammerater for at lave en indbyrdes aftale.  
BEGRÆNSNINGER 
Der må afskydes 8 bukke - een pr. jæger. Der kan dog tillades fortsat jagt på yderligere een buk, såfremt den første 
ved bedømmelse anses for at være en afskudsbuk (opsats - krop). Bedømmelsen foretages af Jørg Lassen. 
SKUDAFGIVELSE 
Alle skud, der afgives, skal meldes til Jørg Lassen tlf. 40332216, sms eller e-mail: lassen@vilstrupgaard.dk, 
Dog ikke tidligere end kl. 0900. 
Forbiskud vil blive pålagt en bøde på kr. 100. Afgivne skud, der ikke meldes jfr. ovenstående, pålægges yderligere 
passende sanktioner, som vil blive vurderet i hvert enkelt tilfælde.  
Der må som udgangspunkt ikke iværksættes eftersøgninger af andre end godkendte schweisshundeførere. Kun 
godkendte schweisshundeførere har tilladelse til at eftersøge i områder, som ikke er i jagtforeningens regi.  
Iværksættes andre former for eftersøgning, kan det kun ske efter underretning og godkendelse af et 
bestyrelsesmedlem. 
BETALING 
Når man har skudt en buk forventes det, at man selv køber/afsætter dyret. Prisen er fastsat til 30 kr. pr. kg – dog 
mindstepris 300 kr. Kassereren sender en regning. 
 
Pfv. Jørgen Lildholdt 

 


