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Bestyrelsens beretning  ved Birgit Mortensen

Angående Karsten Paaskes fratræden som formand
Som det jo nok er de fleste bekendt resulterede længere tids uro og rygter i forhold til forenin-
gens nu tidligere formand Karsten Paaske i, at Karsten under noget urolige omstændigheder 
trak sig som formand i maj måned. Forud for dette var gået nogen tid med tiltagende mistillid 
mellem Karsten og den øvrige bestyrelse samlet. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at 
vi i bestyrelsen gerne havde set, at vi og foreningens medlemmer havde været dette foruden. 
En på godt jysk ”træls” situation og som man selvfølgelig altid kan spørge om blev taklet 
optimalt. Både den gang og set i bakspejlet var vi i den resterende bestyrelse ikke i tvivl om 
at Karstens udtræden, prisen til trods, var den eneste fornuftige udgang, for fortsat at kunne 
se os selv og hinanden i øjnene og kunne drive foreningen videre. Alternativet havde været, 
at hele den øvrige bestyrelse havde været nødt til at fratræde. Vi tilbageværende i bestyrelsen 
havde ikke og har aldrig haft et ønske om at ”kuppe” Karsten som formand. Derfor er der 
heller ingen af os, der har haft ønske om at overtage posten – for det kræver meget at løfte 
denne opgave. Der var, som vi også har prøvet at sige, rigtig mange af de ting Karsten gjorde 
og kunne som formand, vi var rigtig tilfredse med. Desværre var der bag dette, tale om så 
kompromitterende tillidsbrud, at vi kun så en udvej. 
Den undring, uro og frustration, som forløbet må have givet for jer som medlemmer, vil vi 
rigtig gerne beklage eftertrykkeligt. Samtidig vil vi understrege, at når forløbet blev mere 
uskønt og omfattende end ønskeligt, var det efter vores mening ikke bestyrelsen; men derimod 
hovedsageligt Karstens forskellige valg, der skubbede det i den retning. Vi siger ikke, at vi 
fik timet tingene perfekt eller, at vi ikke lavede fodfejl; men vi føler, vi gik efter bolden og ikke 
efter manden, som man siger i sportsverdenen. Bestyrelsen har igennem hele forløbet haft 
et stærkt ønske om for alles skyld at undgå offentlig mudderkastning. Det lykkedes desværre 
ikke helt, kan vi konstatere.
Da Karsten og med ham andre frustrerede medlemmer bl.a. på de sociale medier fortsat 
såede tvivl om det rigtige i forløbet, valgte vi, som mange ved at indkalde til et informations-
møde d. 18. juni, for at alle interesserede medlemmer kunne lytte og spørge ind til sagen, der 
jo som alle andre komplicerede sager kan anskues og vurderes fra flere vinkler. Der kom ca. 
65 medlemmer til mødet. 
Der har undervejs været en del beskyldninger og noget uklarhed om, hvad der har været op 
og ned i hele dette rygteprægede forløb. Noget af det, der jo klart har optaget flere folk, er 
det, at vi som bestyrelse valgte IKKE at indkalde til ekstraordinær generalforsamling og få 
valgt en ny formand straks efter Karsten Paaskes afgang. Vi valgte jo efter grundige overve-
jelser, at det var sundere og også driftsmæssigt holdbart at vente til her, hvor vi er nu - på den 
ordinære generalforsamling og så med tidsmæssig afstand og ro lade medlemmerne vælge en 
ny formand for i første omgang i det sidste år af den 2-årige periode som Karsten skulle have 
siddet. Alternativt skulle dette være foregået i den noget mere vilde og også følelsesprægede 
ramme, som et valg ville have haft i foråret. Vi håber at de fleste af jer sidder tilbage med en 
oplevelse af, at dette valg nok var OK. 
Men der skete heldigvis også rigtig mange andre ting i vores jagtforening i 2018. Et hurtigt 
blik på kalenderen, taler sit klare sprog. Det er kun juli måned, der ikke har aktiviteter. Vi 
har haft jagthornsblæsning og trofæaften. Om det kommer igen i 2019, det ved vi ikke end-
nu, men hvis nogen af jer tænker, at det skal vi da have så sig det. Så kan vi måske hjælpes 
med at arrangere det. Vi har afholdt det traditionsrige 16. maj, med fine bukke og hyggeligt 
samvær. Vi har haft riffelskydning, rigtig meget riffelskydning både i Ruskær og i Ørre.                                                                                                                      
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Vi har haft hundetræning, med vanlig succes. Resultaterne kan ses under hund på hjemme- 
siden og i bladet på side 12. Vi har haft bymatchen mod Gjellerup her i år, og dygtige flugt-
skytter mødte op og vi vandt, så vi håber på, at vi kan forsvare vinderpladsen, når vi skal til 
Gjellerup i år. Vi har deltaget i jægerrådsskydning, haft pokalskydning, ja - vi har faktisk haft 
ca. 60 skydedage. Derudover kommer alt den jagt, vi kan tilbyde.
Som noget nyt havde vi familiedag i år, og vi har besluttet at det skal blive en tradition. Så 
den kommer igen lørdag d. 22. juni 2019. Tanken er, at tiltrække så mange af vores medlem-
mer som muligt. Derfor forsøger vi at lave aktiviteter for hele familien og fællesspisning. Alle 
kan få lov til at skyde noget og hundene er velkomne til lidt sjov. Vi har allerede sikret os, at 
det bliver muligt at skyde bue igen, mini-jagtsti og hundehygge.
Der er intet, der tyder på at aktivitetsniveauet bliver mindre i 2019. Vores hjemmeside og 
kalenderen på hjemmesiden virker efterhånden rigtig godt og vi vil gøre alt for at kalenderen 
hele tiden er opdateret. Så hold øje med hjemmesiden, kalenderen, Facebook o.s.v. Så kan I 
hele tiden været opdateret på, hvad der foregår i vores jagtforening.
Til slut en stor tak til alle jer medlemmer. Vi er nu 502. Tak til vores udvalg og dem der hjælp-
er vores udvalg. Tak til dem, der hjælper med enkelte arrangementer, låner os terræner og 
ikke mindst en stor tak til vores sponsorer.

Mårhundregulering
Jeg er fortsat mårhundreguleringsjæger 
i Midtjylland. Der sker meget på dette område.
Hvis I har mistanke om mårhund 
på jeres ejendom eller jagtområde
kan jeg være behjælpelig med fælder o.s.v.

Kontakt: 
Michael V. Iversen, tlf. 20 83 54 30
mail: mogn.iversen@mail.tele.dk

I forbindelse med generalforsamlingen blev bestyrelsen kontaktet med henblik på at lave 
dedikeret Mårhunde regulering i foreningsregi.
Bestyrelsen er meget positiv og mener, at vi som jagtforening skal arbejde aktivt med 
mårhunderegulering. Der vil derfor senere på året komme et forslag fra bestyrelsen til 
hvorledes, det kan arrangeres.

Mårhund

Mårhund Hund Kat Odder Grævling Ræv
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Bestyrelsen 2019
Formand: Kirstein R. Henriksen  30 59 20 14  formanden@rujagt.dk 
Næstformand: Peter Hesel 30 42 15 61  peter.n.hesel@hotmail.com
Kasserer: Jens Chr. Hyldal  51 70 86 04  kasserer@rujagt.dk 
Sekretær: Erik Thykjær 21 47 45 36  erik.thykjaer@gmail.com
Ung- og nyjæger: Peter Hesel 30 42 15 61  peter.n.hesel@hotmail.com
Medlem: Svend Overby 20 31 30 32  svend@overbyklanen.dk
Medlem Lars Aaen Lindberg 40 93 58 02 aaen.lars@gmail.com
Medlem Allan Skjærbæk 22 95 17 93 allan@grauballe-bryghus.dk
Suppleant: Michael Iversen 20 83 54 30 mogm.iversen@mail.tele.dk
Suppleant: Leo Christensen 23 25 97 42 leobayc@hotmail.com

Ny formand i Ruskær JF
Nyvalgt formand for Ruskær Jagtforening på årets generalfor-
samling blev Kirstein Risvig Henriksen.
Præsentation: Jeg bor sammen med Ulla på en lille gård i 
Guldforhoved, hvor vi producerer lidt juletræer. Tidligere har jeg 
haft mange tillidsposter i jagtforeninger og Danmarks 
Jægerforbund. Jeg er uddannet dommer inden for de stående 
jagthunde.
Al jagt i ind- og udland har min store interesse. Ud over jagt 
bruger jeg meget tid på mine to ruhårede hønsehunde.
Da jeg ikke kunne være til stede på generalforsamlingen, har jeg fået lov til her at sige tak for 
valget. Jeg vil også indskyde en varm tanke og tak til alle foreningens medlemmer, der alle er 
med til, på hver sin måde at styrke vores jagtforening nu og i fremtiden.
Vi har haft de første bestyrelsesmøder og ud fra det, fornemmer jeg et godt samarbejde.
Glæder mig til opgaven som formand for Ruskær Jagtforening

Med jæger hilsen Kirstein

På generalforsamlingen blev også Allan Skjærbæk og Lars Aaen valgt som nye i bestyrelsen. 
Stort velkommen til dem og en tak til Rasmus Kramer og Birgit for deres tid i bestyrelsen. 
Særligt tak til Birgit, som har arbejdet i bestyrelse, som formand i Bording-Engesvang JF og 
udvalg i mere end 15 år. Birgit fortsætter i hundeudvalg og er som nævnt også foreningens 
kvinde i Jægerrådet IBK og i Grønt Råd. Tak til Allan Stær for en årrækkes engageret arbejde 
i Jægerrådet.

Bestyrelsen blev konstitueret som følger
Formand: Kirstein Henriksen, Kasserer: Valgt Jens Chr. Hyldal
Næstformand: Peter Hesel, sekretær: Erik Thykjær, medlemmer: Svend Overby, Lars Aaen  
og Allan Skjærbæk.
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 Medlemskategori Dj’s andel Jagtforeningens andel Kontingent i alt
  kr. kr. kr. 
 Ordinær  751,00 60,00 811,00  
 Junior 0-15 år 101,00 27,00 128,00 
 Ungdom 16-25 år 376,00 60,00 436,00 
 Senior (over 25 år) 453,00 60,00 513,00 
 Husstand 376,00 60,00 436,00 
 Ekstraordinær 51,00 125,00 176,00 
 Støttemedlem u/jagttegn 102,00 50,00 152,00 
 Kursister  0,00 0,00 0,00 

Kontingentsatser 2019
Bestyrelsen varsler forslag fremstilet på GF 2019 om små forhøjelser fra sæsonen 2020.
Kontingentsatserne for Ruskær JFs andel af opkrævningen har ikke været justeret i 
foreningens levetid...

Medlemsblad 2019
Nærværende medlemsblad er af besparelseshensyn kun udsendt i papirudgave de medlemmer, 
som ikke har e-mailadresse. Skulle I have brug for at have en hardcopy version, vil de kunne 
findes til fri afbenyttelse i klubhuset i Ruskær eller kan rekvireres fra bestyrelsen. Desuden 
ligger bladet i sin helhed også i en printvenlig version på hjemmesiden.

Copyright © Fotograf Robert Hæ. www.rhfoto.dk

Gule ærter og generalforsamling 2018
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Beretning riffeludvalget 2018
Vi har i 2018 haft 11 indskydningsaftner, hvor 234 har været forbi og har afgivet ca. 3500 
skud. Vi havde derud over en foredragsaften med godt fremmøde, hvor temaet var vedlige-
hold og optik. Sidst i august var vi på hjortebanen. Her var der et stort fremmøde, som gjorde, 
at flere ikke fik skudt så meget, som de ønskede. Dette var på grund af en misforståelse ved 
booking af banen. Vi havde også planlagt et skydekursus, men på grund af manglende  
tilmeldinger blev dette aflyst, og vi har derfor valgt ikke at udbyde det i den kommende  
sæson.
Vi har også afholdt kurser, som ikke direkte er kommet medlemmerne til gode. Vi har afholdt 
et komplet instruktørkursus. Det består af skydeleder, instruktør og undervisningsmodulet. 
Disse kurser har været med til, at vi i fremtiden kan bibeholde vores aktivitetsniveau.  
Desuden havde vi 2 af vores medlemmer med på disse kurser, som nu er klar til at hjælpe på 
banen.
Vi har også i den forgangne sæson haft riffelprøve, hvor der var 137 tilmeldte, hvilket var det 
3. højeste antal i hele landet. Der var en dumpeprocent på 13,1. De 3 prøver, som er afholdt 
indtil videre har været med prøvesagkyndige, som har været hentet ude fra. Nu er der andre 
end jer medlemmer, som har lagt mærke til det aktivitetsniveau, som vi har i det samlede  
riffeludvalg. Et aktivitetsniveau, som er grundlagt af det store arbejde, de folk som var i  
udvalget før os, der sidder der nu, har udført. Derfor er vi i udvalget stolte over, at vi nu selv 
kommer til at stå for riffelprøven med vores egen prøvesagkyndige, som skal stå for prøven.
Der vil i den kommende tid, blive 16 skydeaftener på banen i Ruskær og en tur til  
hjortebanen. Så der er rig mulighed for at komme ud og få skudt ind eller bare træne. Husk 
alle er velkomne.

Foto: Robert Hæ
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Härkila Power stretch fleecetrøje 
med foreningsRABAT
Med eller uden broderet logo 
Se model - Logo betales af RU-jagt

Ny smart power stretch fleece jakke
i 88% polyester og 12% spandex
Fin facon uden af sidde for snævert.
Brystlomme på venstre side med lynlås. 
Svarin fleecen har gennemgående lynlås 
med luk foroven, så der ingen gener er 
ved lynlåsen. Justerbar forneden og med 
2 lynlåssidelommer. Ærmerne kan bruges 
som halve handsker udover hænderne på 
de kolde dage.

Farve: Brændt orange og brun med flotte 
kontrast farver .
Herrestr. S - M - L - XL - XXL - 3XL
Damestr. XS - S - M - L - XL - XXL
Størrelse kan prøves i flugtskydningstiden 
i Ruskær.

Kontakt: Peter Hesel 30 42 15 61 eller skriv dig på sedlen i klubhuset.   

Ruskær JF
 foreningstrøje

Normalpris
1.299,- 

Gennem Ruskær JF

KUN  850,-

Ungjæger
 
Fra bestyrelsen
 
Ruskær Jagtforening vil fortsat gerne prioritere nye og unge jægere. Dette selvom det ikke er 
så let endda, at få idéer og projekter op at køre. Vi har annulleret vore pramjagtsprojekt p.g.a. 
for svag tilslutning og solgt grejet uden nævneværdigt tab. Vi har heldigvis stadigvæk stærke 
unge kræfter i udvalget og der laves året igennem mange aktiviteter for nye og unge jægere. 
Det handler både om riffel- og flugtskydning og jagter for de nyere og for de unge medlem-
mer. Se nærmere herunder. Der har til disse arrangementer været god tilslutning og der har 
også været åbent for ikke medlemmer. Vi håber og opfordrer til at de unge/nye gæster vil 
melde sig ind i RU-jagt. Ordinært medlemskab op til 26 år koster 436,- og er man medlem 
af anden forening i forvejen koster det kun 176,-. Bestyrelse og generalforsamlingen opfor-
drer til, at etablerede medlemmer af RU-jagt melder sig som mentorer og inviterer vores nye 
og unge medlemmer med på jagter i privat regi, når man har plads til en ekstra mand og har 
overskud til at lære fra sig. Kontakt gerne bestyrelsen med forslag, idéer og datoer. 
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Ungjægerudvalget
Ungjægerudvalget vil i år lave forskellige arrangementer med fokus på det sociale. Der vil 
der være muligheden for nye bekendtskaber. De forskellige arrangementer er med fokus på 
ungjægere. Der vil de dage, hvor der er skydning, være mulighed for vejledning og 
instruktioner fra kompetente folk, hvis dette ønskes.
Der vil komme opdateringer på hjemmesiden og Facebook - så følg gerne vores hjemmeside 
og Facebookgruppe, så du hele tiden er opdateret. Facebookgruppen hedder 
Nyjæger - Ruskær Jagtforening.

De forskellige arrangementer er som følger:
•  En dag med haglskydning kun for ungjægere, på Ruskær Skydebane.
• Der vil blive arrangeret en tur til Karup Flyvestation, hvor vi har reserveret 10 pladser.
• En tur til Sverige, hvor der vil være mulighed for småvildt, vildsvin og rådyr m.m. i 3 dage.
•  Der vil igen i år være mulighed for bukkejagt i Karup til en fordelagtig pris. Dette kan man 

læse mere om under jagtudvalget.
 
Aktivitetskalender 2019 for ungjæger i Ruskær Jagtforening
3. august 2019 fra klokken 09 til 12 på Flugtskydningsbanen Ruskær.
Tag gerne dine søskende eller venner med. Yderligere information vil bliver slået op på 
hjemmesiden og Facebook.
 
26. til 29. september 2019 jagttur til Sverige
Jagtweekend i september
Området er på ca 600 ha og er beliggende i Skåne; nærmere bestemt i området der hedder 
Verum. Der sker følgende: Foderpladsjagt på vildsvin og anstandsjagt morgen på dåvildt 
og buk. Agerhønsjagt, trækjagt på ænder og rough shooting.
30 stykker vildt indgår i prisen.
Tilberedning af kød.
Pris: 6000 sek. - ca. 4230 kr. (som kursen er nu).
Gruppestørrelse 5 pers. + Jonas Visholm.
Tilmelding til Jonas Visholm - senest 1. august .
Nærmere information kontakt Jonas Visholm.

3. november 2019
Drivjagt i Karup øst. 10 pladser reserveret 
som skytte. 
Ved hurtig tilmelding er der mulighed for at drive 
med hund, hvis man ønsker det. En hel dag på jagt 
koster 450 kr. Der bliver lavet suppe til middag,
som kan købes til en fordelagtige pris. 
Tilmelding til Peter Hesel senest 1. oktober.
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Jagtudvalget
Jagt i Ruskær og Klosterlund
Fællesjagterne i Ruskær og Klosterlund i samarbejde med MOJ fortsætter, som vi kender det. 
Datoerne er fastsat og kan ses i kalenderen.
Heldagsjagter
Mødested, klubhuset Ruskærvej 21a, 7441 Bording. Pris 250,-
Husk jagttegn, røde markeringsbånd/tøj, skovpatroner og klokke til hund samt madpakke.

Karupjagterne
Vi har, som bekendt, lejet de store og spændende arealer på ca. 800 ha omkring flycestationen 
på en 5 årig kontrakt. Vi har således 3 spændende år tilbage. Der afholdes 4 jagter i område 
øst og 4 jagter i område vest.
Jagterne er absolutte heldagsjagter på 8-10 velafdrevne såter.
Mødested, klubhuset Ruskærvej 21a, 7441 Bording. Pris 450,-
Husk jagttegn, røde markeringsbånd/tøj og klokke og rød markeringsbånd til hund samt  
madpakke.
Tilmelding på hjemmesiden: www.rujagt.dk

Bukkejagt for ungjægere 
Jagtudvalget har igen i år, haft nye/unge jægere i tankerne. 
De har fået muligheden for at komme på bukkejagt på Karup Flyvestation. 
Ungjægerne har fået tildelt område 2 (hjemmeværns gården), som bliver delt op i 4 perioder. 
(14 dage pr. mand) prisen for 14 dage er 400,- 
Til generalforsamlingen blev der igen i år trukket lod om bukkejagterne i Ruskær og Kloster-
lund.

Enkeltmandsjagter
Igen i år sælges enkeltmandsjagter i Karup. 4 mand og 2 hunde har rådighed over Karup 
Vest eller Karup øst en hel jagtdag, for kun 1.500 kr. Der må nedlægges et stykke råvildt 
(eget valg). Nedlægges råvildt koster det kr. 500 for et voksent dyr og 300 for et lam. Dette 
afregnes efter jagten, hvis det nedlægges. Den som køber jagten skal være medlem af enten 
Munklinde- eller Ruskær Jagtforening, og skal selv deltage i jagten.
 
Kalvejagt
Senere på året vil vi på hjemmesiden og Facebook oplyse, hvordan kalvejagten kommer til at 
foregå, så hold øje med det.
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Flugtskydning
Ruskær JF er en stor forening med mange aktive medlemmer. Bestyrelsen mener, at vi på det 
grundlag bør have muligheder for et stærkere ”konkurrencemiljø”, som en del af vores 
foreningsidentitet. I Ruskær JF, er der mange rigtig dygtige flugtskytter og derudover, er der 
mange med et stort potentiale. Dette vil bestyrelsen på forskellige måder prøve at fremme 
og støtte i de kommende år. Gode idéer og forslag modtages gerne. Allan Skjærbæk er vores 
kontaktperson på dette felt.

Skydetider fremgår af såvel Skydebanens som foreningens kalender. Vi opfordrer 
til, at man orienterer sig her, men alle spørgsmål og kommentarer er velkomne.

Vores Pokalskydning er, som skrevet andetsteds, flyttet væk fra vores familiedag og ligger i 
år alene lørdag d. 24. august kl. 10-14. Vi håber og ønsker, at flest muligt skytter kommer til 
denne dag. Dette er nemlig IKKE kun en ”elitedag"; for selvom der skal skydes om pokaler, 
kan alle være med og der vil være sjove makker-skydninger og andet hygge undervejs. 
Grillen er klar kl. 11.30.
Jægerrådsskydning lørdag d. 29. juni kl. 8.00-16.00 på Brande Skydebane. Alle kan deltage. 
Tilmelding til Allan Skjærbæk jo før jo bedre. Der skydes både hold og individuelt.
Husk vores bymatch mod Gjellerup JF d. 7. august kl. 18. Alle medlemmer er velkomne; 
også selvom man ikke er så rutineret. Jo flere desto bedre. Tilmelding ikke nødvendig. 
Nærmere på hjemmeside og FB.
Husk at anbefale vores bane rundt omkring og tag jagtvenner og bekendte med på besøg.
Compak-Sporting. Det store arbejde med at ombygge og klargøre vores snart kommende 
Compak-bane er stadig ikke helt færdigt. Men vi glæder os og det skal nok blive rigtig godt. 
Som ofte er det desværre de samme velvillige medlemmer, der bruger en masse af deres fritid 
til at gøre noget godt for fællesskabet.

Her vil bestyrelsen gerne komme med en appel: Kom og giv en hånd med, når der på 
hjemmesider og Facebook kaldes til arbejdsdage på skydebanen og på vores jagtterræner 
i øvrigt. ”Tordenskjolds soldater” er segnefærdige og enhver hjælp - om det bare er et par 
timer - er tiltrængt og velkommen. Man behøves ikke at have særlige forudsætninger, for 
der er altid nogen, som kan vejlede og igangsætte. Alting bliver meget lettere, når man 
løfter i flok og tillægsgevinsten er, at man bliver en del af et fællesskab – så kom endelig 
talstærkt til den slags fremover.
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Hunde 2019
Vi har, som vi plejer godt gang i vores hundetræning. Ca. 30 kursister. 12 hvalpe 
og unghunde og 15 i åben klasse. Vi mærker stadig sidste års tørke, vi mangler vand  
- svømmevand. Men heldigvis giver vores lodsejere os alternative muligheder. Så mon ikke 
alle kommer ud og svømme igen i år. Afslutning er d. 17. juni med præmier, pølser og hygge.

Foto: Robert Hæ

Beretning fra Hundeudvalget
Resultat fra afslutning på sommertræning 2018

Unghund: 
1. Jan Svarre og Alfred. 
2. Morten Bærentsen og Svend. 
3. Mathias Olesen og Maggi.

Hund og fører:  
Jeanet Pedersen og Alba

Åben klasse: 
1. Richard Pedersen og Tessie. 
2. Anker Holdgaard og Mille. 
3. Svend Overby og Balto.

Der var samme gode tilslutning, 
som der plejer at være. 
Tak til kursisterne for opbakningen. 
Tak til vores terrænværter 
og tak til vores sponsorer.

Foto: Robert Hæ
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Jægerråd og Grønt Råd
Ruskær Jagtforenings repræsentant i jægerrådet, blev udskiftet i år. Allan Stær fratrådte og 
Birgit Mortensen kom ind. Birgit er også blevet jægerrådets Grøntråds repræsentant i 
kommunens dialog forum. 
Jægerrådet havde årsmøde d. 20-2-19. Ud over Jægerrådets beretning om året arbejde, var 
der indlæg fra vores hovedbestyrelsesmedlem Norbert Ravnsbæk og vores nye kredsformand 
Torben Truelsen, samt indlæg om mårhunderegulering.
Repræsentanter for vores Jægerråd deltager i forskellige møder ang. hjortevildtforvaltningen, 
både lokalt og på landsplan. Hvis man har interesse i kommende jagttider på kron-, då- og 
råvildt, kan der kun opfordres til at komme til de møder, der annonceres i den sammenhæng. 
Der er også en stor strukturdebat i gang. Hele forbundets opbygning skal måske laves om. 
Den første tanke var, at det skulle være klar til vedtagelse til repræsentantskabsmødet 
d. 22. juni 2019, men det bliver muligvis udskudt.
Jægerrådets skydning blev i år afholdt på Gludsted Jagtforenings skydebane og Ruskær 
Jagtforening deltog med mange hold, men det var individualisterne, der vandt. Senior 1. 
og 3. blev Kim Henriksen og Michael Iversen. Super Veteran 3. Chr. Lund. Dame 1. var 
Connie Elmholt. 
Grønt Råd eller dialogforum, som det også hedder her i Ikast-Brande kommune, er 
jægernes mulighed for at komme i kontakt med kommunen/Teknisk Forvaltning og rigtig 
mange andre grønne organisationer i kommunen. Med kommunen har vi forskellige aftaler 
omkring jagtleje og regulering. 
Der er indberettet/skudt 175 råger i 2018. Kommunen har støttet et projekt i Skjern Enge om 
regulering af skarv. Vi arbejder på at få økonomisk støtte til mårhundereguleringen sammen 
med andre grønne organisationer, f.eks. DOF eller DNF. Dette er godt på vej.
Naturrådenes samlede rapport er udgivet for noget tid siden og i den er der nogle anbefalinger 
til, hvordan vi får mere natur. Mere natur = mere jagt, større og sammenhængende arealer 
og mere alsidig jagt. Jagten er en aktiv naturforvaltning.
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Flot hanræv skudt 
i Ruskær/Klosterlund
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Vores jagtterræner i Karup
Der var indkaldt til arbejdsdage i forbindelse med stiger og tårne på vores jagtarealer i Karup. 
Dette var i påskeperioden. Det endte desværre med at Peter Hesel fra bestyrelsen stod med 
det selv, sammen med et par familiemedlemmer. Der er nyopsat og tjekket i alt 27 stiger og 
tårne. Stort arbejde af Peter og CO. Som nævnt andetsteds går alting lettere, når man er flere 
om opgaven – så byd endelig til en anden gang.

Jagtudbytte Fællesjagter i Karup 
og i Ruskær/Klosterlund 2018-19

Vildtart Ruskær/Kl.lund Karup
Sneppe 3 56
Rådyr Buk 4 13 
Rådyr Bukkelam 1 0
Rådyr Rå 5 6
Rådyr Smaldyr 1 5 
Rådyr Rålam 1 1 
Ræv 1 2
Rævehvalp 0 1
Hare 2 4
Fasanhane 0 6
Fasanhøne 0 1
Bekasin  0 5
Gråand 0 4
Krikand 0 1

Foto: Robert Hæ
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Bukkepral
2019
Fotos: Robert Hæ
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Jagt i 
Karup 

Foto: Robert Hæ
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Familiehygge 
og skydedag 
i Ruskær 
Jagtforening
Lørdag den 22. juni kl. 10.00-15.00 
på Flugtskydningsbanen i Ruskær
Bestyrelsen har valgt at Pokalskydning IKKE bliver på familiedagen, men i stedet afvikles 
lørdag d. 24. august. Nærmere om dette senere.
Hele baneanlæget er dog åbent og der vil være forskellige sjove anderledes flugtskydnings-
aktiviteter og små konkurrencer for de fremmødte medlemmer.
Tag din kæreste / ægtefælle under armen og smid rigtig gerne dine børn i alle aldre ind i bilen 
og kom ud til en hyggelig dag med mange aktiviteter – også for dem uden jagttegn.
Hunde er også velkomne og der vil være hundehygge og forskellige aktiviteter. Husk snor.
Man behøver ikke være med hele dagen, men må komme og gå som man har lyst.

I løbet af dagen vil der være: 
GRATIS aktiviteter!!!
•  Mulighed for alle interesserede gæster kan prøve  

at skyde med JAGTGEVÆR med kyndige instruktører 

•  JAGTSTI med opgaver for dem uden jagttegn

•  Skydning med LUFTBØSSE til forskellige sjove mål

•  BUESKYDNING til skive og figurer

•   HUNDEHYGGE  
- tag hunden med til leg og sjov

•   SWEISSHUND  
- demonstration af eftersøgning.

Medbring gerne høreværn ellers kan ørepropper 
fås på kontoret. 

Vi håber på godt vejr og rigtig mange medlemmer 
og familier til en hyggelig dag

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Kl. 12.00-13.00 er der 
FÆLLESSPISNING:
Vikingeben eller pølser, kartoffelsalat, 

flûte og grøn salat.
Pris: 40,-. GRATIS kaffe/the, kage til alle 

og is til børnene. 
Tilmelding til spisning til Erik Thykjær 

senest mandag d. 17/6

- direkte, sms/opringning på 

+45 21 47 45 36
Hvis man ikke er tilmeldt spisning, 

vil der dog være mulighed for at få 

pølser og brød.

Mens vi spiser, holder vi pause 

med skydningen



19www.rujagt.dk2017 19www.rujagt.dk

Fotos: Robert HæFamiliedag  2018
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Vestergade 2 . 7430 Ikast . Tlf. 9715 6500 . ikast-tand.dk
IKAST TANDLÆGECENTER

TRYGHEDTRYGHED
- og tid til dig

Støt vore annoncører
- de støtter os
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Klosterlundvej 17b • 7442 Engesvang
Erik Birk, tlf. 2092 4705 • Tommy Sønderholm, tlf. 5136 4706

jorgenskovaps@gmail.com • www.jorgenskov.dk

KONTAKT OS  
20 92 47 05

Giv dit tag længere levetid!
Speciale i algerens til erhverv,

industri og landbrug

ALT i alge- og facaderens
Skyggevej 27, 7441 Bording

Helmuth - tlf. 4094 2726 . Michael - tlf. 2750 6012



22 2019www.rujagt.dk



232019 www.rujagt.dk

 Hedelandsvej 15 7400 Herning 
 97 12 37 57   kontakt@multiglas.dk  
 www.multiglas.dk 

DØGNVAGT 
97 12 37 57 Private      Erhverv
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Vi er godkendt til at forarbejde
vildtkød for private

Ellingvej 1 - 8600 Silkeborg - Tlf. 23 31 62 16 - info@tommyskoedsalg.dk

www.tommyskoedsalg.dk

•	 Opskæring	af	hele	dyr	
•	 Røgning	af	dyrekøller	
•	 Hakker	til	fars	
•	 Laver	spegepølser	
•	 	Laver	vildtpatéer	 

og postejer 
•	 Pålæg

Tommys Kødsalg

Vi forhandler
alt i knive

fra DICK
(kun mod bestilling)
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AutoPartner - for en sikkerheds skyld

AutoPartner – for en sikkerheds skyld

uto
ej 19 • 7451 Sunds

.: 97 14 44 42
.sundsauto.dk

Hos Sunds Auto lægger vi vægt på kvalitet og god service.
Vi er klar til at servicere dig og din bil!

v/ Allan Kristensen
Hanningvej 15 

Isenvad
7430 Ikast

Tlf. 97 14 02 76

AutoHuset
Hanningvej 15, Isenvad, 7430 Ikast
tlf. 97 14 02 76 // ak@autohuset-isenvad.dk

AutoHuset er beliggende i Isenvad ved Ikast og drives til daglig af 
Allan Kristensen, der er uddannet mekaniker.  AutoHuset er en del 
af AutoPartner værkstedskæden og har her igennem adgang til 
efteruddannelse og tekniske data, så din bil kan blive serviceret 
hos AutoHuset og samtidig beholde fabriksgarantien.

Vi tilbyder følgende service til vores kunder:  
• Reparation af alle bilmærker
• Serviceeftersyn – også i garantiperioden
• Fejlfi nding med moderne testudstyr
• Forsikringsskader
• Klargøring til syn
• Reparation og udskiftning af ruder
• Bremse- og koblingsservice
• Rensning af automatgearkasse
• Dæk og fælge

UNDERVOGNS-
BEHANDLING

AutoPartner – for en sikkerheds skyld

uto
ej 19 • 7451 Sunds

.: 97 14 44 42
.sundsauto.dk

Hos Sunds Auto lægger vi vægt på kvalitet og god service.
Vi er klar til at servicere dig og din bil!

v/ Allan Kristensen
Hanningvej 15 

Isenvad
7430 Ikast

Tlf. 97 14 02 76

AutoHuset
Hanningvej 15, Isenvad, 7430 Ikast
tlf. 97 14 02 76 // ak@autohuset-isenvad.dk

AutoHuset er beliggende i Isenvad ved Ikast og drives til daglig af 
Allan Kristensen, der er uddannet mekaniker.  AutoHuset er en del 
af AutoPartner værkstedskæden og har her igennem adgang til 
efteruddannelse og tekniske data, så din bil kan blive serviceret 
hos AutoHuset og samtidig beholde fabriksgarantien.

Vi tilbyder følgende service til vores kunder:  
• Reparation af alle bilmærker
• Serviceeftersyn – også i garantiperioden
• Fejlfi nding med moderne testudstyr
• Forsikringsskader
• Klargøring til syn
• Reparation og udskiftning af ruder
• Bremse- og koblingsservice
• Rensning af automatgearkasse
• Dæk og fælge

UNDERVOGNS-
BEHANDLING

NIELS J. PHILIPSEN TRANSPORT A/S
Rømersvej 40 . 7430 Ikast . Tlf. 97 15 28 44

e-mail: post@njp-transport.dk
Se vores hjemmeside: www.njp-transport.dk

MÅSKE KAN VI HJÆLPE!
løfte - transportere - opbevare - levere

◊  Kran rækker 15 m
◊  Containere,  

åbne- og lukkede

◊  Skibscontainere
◊  Sand/grus
◊  Knust beton

Et LOKALT FIRMA med engagement!
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Få styr på økonomi, lager, 
logistik og projekt
Erik Damgaard satte standarden
med verdens bedste økonomisystemer.
Med Uniconta har han gjort det igen.
 
Uniconta – lynhurtigt  
økonomisystem i skyen
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Østergade 16, 8600 Silkeborg . 86 80 08 88
www.jagtogfisk.dk
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Ikast Dyreklinik 
Vi hjælper de dejligste kæledyr på vores 
dyreklinik i Ikast. Små hunde. Store hunde. 
Killinger. Katte. Kaniner. Marsvin.  
Hamstere. Skal vi hjælpe dit? 
 
Vi har en svaghed for professionalisme, flid 
og ærlighed. 
Vi tror på, det er vigtigt at gøre sig umage. 
Faktisk viser vores erfaring, at det kan redde 
dyreliv! 
#KaldOsBareNørder 
 
Ikast Dyreklinik 
Østergade 68 
7430 Ikast 
T: 97 15 57 22 
E: ikastdyreklinik@midtvest.com 
www.ikast-dyreklinik.dk  
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Produkterne virker ved hjælp af strømmen fra det 
medfølgende genopladelige Lithium-Ion batteri. Varmen 
genereres af de indsyede kulfibertråde i de pågældende 
varmezoner. Varmen reguleres via knappen 
i 3 forskellige niveauer - høj, mellem og lav.
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E. Christensens Vej 7, 7430 Ikast 
Tlf. 97 15 34 23 - www.dyrenesbutik-ikast.dk

DYRENES
BUTIK

- viden til
forskel



332019 www.rujagt.dk

GENERALFORSAMLING
tirsdag den 28. januar 2020

Yderligere info se hjemmesiden
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VVS, blik, 
ventilation & 
serviceopgaver 
- vi klarer ALT!

Rømersvej 14   .   7430 Ikast  .   Tlf. 97151933  .   mail@aageandersenvvs.dk

AAge AndeRSen & SønneR A/S
Vi er et særdeles velrenommeret firma, der har eksisteret 
siden 1948. Det siger noget om kvalitet i arbejdet og 
kundetilfredshed!

Det er nu 3. generation, der har overtaget og firmaet ejes i 
dag af Poul Andersen og Ivan B. Pedersen.

Kunderne er private, erhverv og boligselskaber.  

Bare ring på  9715 1933, eller til Poul på 2073 1933 eller  
Ivan på 2217 2109 -  Vi er klar!
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Udvalg Rujagt - Kontaktpersoner
Hundeudvalg:  
Birgit Mortensen 61 67 23 46  sigten8@gmail.com 
Claus Henriksen  60 29 54 28  che@finansudd.dk 
Peer Bech Lauersen  26 75 16 14  peer.b.laursen@gmail.com
Bestyrelseskontakt Kirstein R. Henriksen, 30 59 20 14, mail: formanden@rujagt.dk 
Flugtskydning:
Allan Skjærbæk 22 95 17 93 allan@grauballe-bryghus.dk
Erik Thykjær  21 47 45 36 erik.thykjaer@gmail.com
Svend Overby  20 31 30 32  svend@overbyklanen.dk 
Bestyrelseskontakt Allan Skjærbæk,  22 95 17 93, mail: allan@grauballe-bryghus.dk
Skydebanen Ruskær: 
Jan Grønbæk 20 26 30 20 ure-guld@mail.dk
Tommy Klausen  20 13 11 60  tok@energimail.dk
Klaus Thor  60 52 55 01  kdthor44@gmail.com
Richard Pedersen 40 59 67 77 jrpe@ofir.dk
Kim Henriksen  20 45 85 21  kimskovhenriksen@gmail.com
Jesper Visby Pedersen 31 24 48 66 jespervisby@hotmail.com
Jagtudvalg: 
Flemming Overgaard  21 91 86 56  fdo@eucvest.dk
Klaus Thor  60 52 55 01  kdthor44@gmail.com
Lars Aaen Lindberg 40 93 58 02 aaen.lars@gmail.com
Peter Hesel  30 42 15 61 peter.n.hesel@hotmail.com
Jonas Visholm 30 49 69 25 jonas090@outlook.dk
Bestyrelseskontakt Lars Aaen Lindberg , 21 42 40 93, mail: aaen.lars@email.com
Foreningsbladet: 
Bonnie og Svend Overby  20 31 30 32  svend@overbyklanen.dk 
Erik Thykjær  21 47 45 36  erik.thykjaer@gmail.com 
Hjemmesiden:
Jens Chr. Hyldal  51 70 86 04  kasserer@rujagt.dk 
Bonnie og Svend Overby  20 31 30 32  svend@overbyklanen.dk
Riffelskydning: 
Arne Jørgensen  20 45 93 35  hamsjael@dlgmail.dk 
Allan Stær 25 57 51 31 allanstaer@gmail.com
Bestyrelseskontakt Jens Chr. Hyldal,  51 70 86 04, kasserer@rujagt.dk 
Nyjægerudvalg: 
Peter Hesel  30 42 15 61 peter.n.hesel@hotmail.com
Rasmus Kramer Sørensen 28 12 47 64 rasmus_ks@hotmail.com
Jonas Visholm 30 49 69 25 jonas090@outlook.dk
Bestyrelseskontakt Peter Hesel, 30 42 15 61, mail: peter.n.hesel@hotmail.com
Jægerrådet i Ikast-Brande Kommune:
Birgit Mortensen 61 67 23 46  sigten8@gmail.com

Flugtskydningsbanen Ruskær  - Firmaskydning m.m.
Ole Kristensen, tlf. 30 97 20 40


