
Medlemsinformation Ballum Jagtforening 2022 
 
 
Vildtplejeaften 

• Vildtplejeaften tirsdag den 24. maj kl. 18.30. Mødested Thorben Hansen, Harknag. 
Medbring gerne selv diverse haveredskaber, buskrydder, rygsprøjte og motorsav. 
Foreningen er vært ved grillpølser og forfriskning. 

 
Sportingskydning 

• Sportingskydning tirsdag den 21. juni kl. 19.00 på Bredebro Flugtskydningsbane på 
Galgemark, hvor jagtforeningen er vært ved en gang skydning. 

 
Jægeraften 

• Afholdes mandag den 25. juli kl. 18.30 på Ballum Flugtskydningsbane – alle er velkomne. 
Flugtskydningsforeningen er vært ved en gang skydning. 

 
Ballum Flugtskydningsbane 

• Der afholdes lokal pokalskydning på Ballum Flugtskydningsbane søndag den 4. september 
kl. 13.00. Fællesspisning kl. 18.00. 

 
Drivjagter 

• Lørdag den 12. november kl. 9.30. Mødested på Ballum Slusekro. 

• Lørdag den 26. november kl. 9.30. Mødested på Klægager, Østerende 13, Ballum.  

• Lørdag den 10. december kl. 9.30. Mødested på Klægager, Østerende 13, Ballum.  

• Torsdag den 29. december kl. 9.30. Mødested Ballum spejderhytte, Ballum Hede 4. 

• Af hensyn til spisningen er der tilmelding til jagterne den 12. nov., 26. nov. og 10. dec. 3 
dage før til Svend Erik Eichner 3013 6557.  

• Der spises ca. kl. 12 på de tre første jagter. Den 29. december kan der købes grillpølser og 
vand/øl efter jagten. 

• A, B og C-medlemmer kan frit invitere gæster med på de respektive jagter, dog opfordres 
til, at gæster fordeles nogenlunde ligeligt på jagterne. 

• Gæster koster 200 kr. på alle jagter. 

• Der skal forevises gyldigt jagttegn - hvis dette ikke er medbragt, deltager man som klapper. 

• Der opfordres til, at medlemmer medtager hund på foreningens jagter. Gæster kan evt. 
ved forespørgsel også få mulighed for at medbringe hund. 

 
Vildtaften 2023 

• Der afholdes vildtaften fredag den 10. februar 2023 kl. 18.30.  
 
Andejagt 

• Andekort kan hentes fra hjemmesiden 
www.ballumjagtforening.dk/information/dokumenter/ 

 
Regler 

• Der må ikke inviteres gæster med på Ballum Koldby diget. 

• B og C-medlemmer må ikke drive jagt på Ballum Koldby diget. 

• Lodsejere har lov til at gå på andejagt på egen jord uden at have andekort. 
 
 



Arealet 

• Der må drives andejagt i marker jf. udleveret kort. Desuden må der drives jagt på Ballum 
Koldby Diget (fra vejen ved Svend Jensen, Bunti 30 i syd til markeringspæl på diget i 
Vesterende i nord). 

 
Medlemskaber 
 
A-medlemskab 
 
Kriterier for medlemskab 

• Enhver der er født eller fastboende i Ballum Sogn samt lodsejer  
 
Muligheder 

• Ande- og gåsejagt kan erhverves til takst 1. 

• Kan gå på ande- og gåsejagt på de af Ballum Koldby Digelag lejere arealer 

• Der kan ansøges om bukkejagt 

• Der kan ansøges om hønsejagt i Ballum Enge 

• Kan deltage på foreningens årlige drivjagter 

• Kan invitere gæster med på foreningens årlige drivjagter 

• Kan indsætte et C-medlem 

• Kan indsætte et D-medlem 

• Har stemmeret og er valgbar på generalforsamlingen 
  

B-medlemskab 
 
Medlemmet er knyttet op på lodsejeren og det er denne, der afgør hvor længe eller om en person 
skiftes ud med en anden. B-medlemmer er ikke afhængige af at bo i nærheden, men kan være et 
familiemedlem, ven, medhjælper etc.  
 
Kriterier for medlemskab 

• Lodsejere med et areal på minimum 5 ha kan indsætte et B-medlem 
 
Muligheder 

• Ande- og gåsejagt kan erhverves til takst 1 eller evt. takst 2 *1)  

• Der kan ansøges om bukkejagt *1) 

• Der kan ansøges om hønsejagt i Ballum Enge *1) 

• Kan deltage på foreningen årlige drivjagter 

• Kan invitere gæster med på foreningens årlige drivjagter 

• Kan indsætte et D-medlem 

• Har stemmeret og er valgbare på generalforsamlingen 
 
*1) B-medlemmet har, såfremt lodsejeren afgiver dette mulighed for henholdsvis ande- og 
gåsejagt til takst 1, bukkejagt og hønsejagt. Afgiver lodsejeren ikke ande- og gåsejagt, kan dette 
erhverves til takst 2. 
 



C-medlemskab  
 
Kriterier for medlemskab 

• A-medlemmer kan indsætte et C-medlem 

• Personer, der har lejet jagtareal med fulde rettigheder indenfor foreningens grænser, hvor 
jagtretten afgives til foreningen 

• Lodsejere, der bidrager med arealer indenfor foreningens grænser, kan indsætte et C-
medlem. Ligeledes kan der indsættes et ekstra C-medlem for hver påbegyndt 50 ha  

 
Muligheder 

• Ande- og gåsejagt kan erhverves til takst 1 eller evt. takst 2 *2)  

• Kan deltage på foreningen årlige drivjagter 

• Kan invitere gæster med på foreningens drivjagter 

• Kan indsætte et D-medlem 

• Har stemmeret og er valgbare på generalforsamlingen 
 
*2) C-medlemmet har, såfremt lodsejeren afgiver dette mulighed for ande- og gåsejagt til takst 1. 
Afgiver lodsejeren ikke ande- og gåsejagt, kan dette erhverves til takst 2. 
 
 
D-medlemskab 
 
Kriterier for medlemskab 

• A-, B- og C-medlemmer samt lodsejere kan indsætte et medlem, der kan erhverve ande- og 
gåsejagt til takst 2  

 
Muligheder 

• Kan drive ande- og gåsejagt på foreningen arealer, dog ikke på de af Ballum Koldby Digelag 
lejede arealer 

 
Due- og kragejagt 

• Der må drives fri due-, og kragejagt på foreningens arealer. Der skal naturligvis tages 
hensyn til, at der ikke drives jagt nærmere end 300 meter til beboelse og i øvrigt ikke til 
gene for omkringliggende ejendomme. 

• Foreningen har indført en kragepokal og krageben kan i den forbindelse afleveres til 
formanden.  

• Sløringsnet og kragelokkere udlånes gerne til formålet. Dette kan afhentes hos formanden. 
 
Bukke- og hjortejagt 
For at få bukkejagt i Ballum Jagtforening, skal alle bukkejægere igennem indskydning på Ballum 
Skydebane med samme krav som til den rigtige riffelprøve. 

• Der skal afgives 6 skud, hvoraf de 5 skal placeres inden for den 20 cm store skive 
• Der skydes på 100 meter, hvor skydestillingen er fri 
• Hjælp til indskydning samt prøve er Svend Jensen ansvarlig for. Datoer meldes ud. Svend 

kan kontaktes på 2360 9816 
• Alle som vil indskyde er selvfølgelig velkommen 



Såfremt der nedlægges en hjort, deles kødet ligeligt mellem skytten og lodsejeren på hvis areal 
hjorten nedlægges. Omkostninger til slagtning og partering afholdes af skytten. Prisen for 
nedlæggelse en hjort er 1.500 kr.  
Det opfordres til at skyde ræve ifm. udøvelse af hjorte- og bukkejagt. 
 
Hønsejagt 

• Der kan købes kort til engen til kr. 400. 
 
Hundesport  

• A-medlemmer af Ballum Jagtforening har ret til årligt at købe 2 stk. gæstedagskort for 100 
kr. pr. stk. Disse købes hos og betales til hundekoordinator, Tonny Lønne 2425 3944 

• Marktræningen må foregå i perioden 16/10-14/4 og 16/7-31/8. Personer der har erhvervet 
kort til agerhønsejagt, har ligeledes træningsmulighed i perioden 1/9-15/9.  
Vejrforholdene skal tillade marktræning. 

• Apporteringstræning er åben for dem der ønsker at deltage. Dog skal der altid være et 
foreningsmedlem til stede, når der trænes apportering og slæb på foreningens areal. 

• Schweisstræning kræver medlemskab af Ballum Jagtforening.  
 
Se øvrige regler vedr. hundesport på foreningens hjemmeside. 
 
 
Praktiske oplysninger 

• Husk at tage tomme patronhylstre med hjem. 

• Husk indberetning af vildudbytteskema samt at indsende vinger til Kalø. Informationer om 
indsendelse af vinger til undersøgelse kan findes i jagtbladet eller ved at kontakte 
bestyrelsen. 

• Husk at meddele adresseændringer til kasserer, Keen Simonsen 
kasserer@ballumjagtforening.dk eller 3046 4101. 

 
Vi har brug for hjælpende hænder 

• Vi har altid brug for hjælp til f.eks. pasning af fodertønder, klargøring skovstier eller til 
hjælp ved arrangementer. Henvendelse kan ske til bestyrelsen. 

 
Bestyrelsen 

• Formand: Svend Erik Eichner, Vestervej 4, Ballum, 6261  Bredebro, tlf. 3013 6557  

• Næstformand: Jens W. Gjelstrup, Bunti 22, Ballum, 6261  Bredebro, tlf. 2194 5312 

• Kasserer: Keen Simonsen, Kildetoften 3, 6780  Skærbæk, tlf. 3046 4101 

• Niels Christian Thomsen, Skast 75, 6261  Bredebro, tlf. 5095 4333 

• Michael Von Rønne, Vinumvej 31, 6780 Skærbæk,  tlf. 2826 8601 

• Thorben Hansen, Brinkvej 13, Ballum, 6261  Bredebro, tlf. 2175 6010 

• Martin W. Gjelstrup, Byvej 32, Ballum, 6261  Bredebro, tlf. 2287 6547 
 

 
Hjemmeside 

• Ballum Jagtforenings hjemmeside findes på: www.ballumjagtforening.dk 
 
Elektronisk tilmelding 

• Elektronisk tilmelding af nyhedsbrev kan ske til kasserer@ballumjagtforening.dk 
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Øvrige oplysninger fås ved henvendelse til bestyrelsen eller på foreningens hjemmeside. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen Ballum Jagtforening 
 
 
 
 


