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Sevel Jagtforening har afholdt generalforsamling for 2021 og 2022. 
Med specielle corona foranstaltninger og uden den traditionsrige fællessang blev de fremmødte 
medlemmer budt velkommen af formanden Rasmus Jacobsen. Han gav ordet videre til den valgte 
ordstyrer Mogens Jacobsen, som kunne konstatere at generalforasmlingen var lovligt indkaldt. Han 
præsenterede dagsordenen, og gav straks ordet tilbage til formanden så han kunne give sin 
beretning. Rasmus Jacobsen, som skulle fortælle om foreningens virke for hele 2 år, startede med at 
sige, Corona pandemien selvfølgelig har trukket dybe spor i foreningen. Især i 2020 var der store 
restriktioner. Først var vi begrænset til 10 mand af gangen på skydebanen. Siden blev 
Femkantskydning og de andre store konkurencer aflyst. Og også alle jagter med undtagelse af 1.
I 2020 var vi tilbage til lidt mere normale forhold, og alle skydninger blev afholdt med undtagelse 
af Femkantskydning. 

Formanden kunne fortælle at vores nye skydehuse var blevet færdige. Og han ville i den 
forbindelse sige en stor tak til alle de frivillge som har lagt en kæmpe indsats for at få projektet til at
blive en succes. Og en en kæmpe succes er det blevet. Folk der har besøgt banen fra nær og fjern 
roser husene til skyerne, og siger at det er de flotteste i Danmark. Og også vores naboer er yderst 
tilfredse. For hele årsagen til byggeriet af husene var for at minimere støj. Og her har husene haft 
den ønskede effekt. Naboerne udtaler at de næsten ikke kan høre skud længere og det er lige før de 
må forbi og se om flaget et hejst for at vide om der er skydning. Også Hjerl Hede er yderst tilfredse 
med det nye støjniveau. 

Formanden kunne fortælle at med vores nye miljøgodkendelse måtte vi ikke bruge vores 
trapbane som den var indrettet nu. Så arbejdet er gået i gang med at lave en ny bane deroppe. Det 
bliver med 5 fliser og overdækket skydehus. Vores først ide var at lave en sportingbane, men sådan 
en bane koster minimum 700.000 kroner, og det er økonomien ikke til lige nu. Men vi laver en bane
deroppe med de maskiner vi allerede har. Nemlig vores nikkedukke fra den galme trapbane, og så 
de 2 maskiner fra spids. De bliver sat op så det bliver en udfordrende sjov bane med mulighed for at
at nybegyndere og polterabend mm. kan skyde noget der minder om nordisk trap. Og der vil kunne 
laves makkerskydning med 3 duer af gangen, og andre sjove setups som vi ikke helt har på plads 
endnu. Og der er mulighed for at kunne udvide med flere maskiner i fremtiden, så banen kommer til
at minde mere og mere om en rigtig sportingbane, når økonomien er til det. 

Trods Coronaen blev der afholdt store skydninger i både 2020 og 2021. I 2020 afholdt Sevel
Jysk mesterskab med 90 deltagere. Og i 2021 afholdt vi Kredsskydning med 196 deltagere, og 
ligaskydning med 30 hold. Så en super opbakning fra skytterne i Kreds 2 og vores Ligaskydnings 
klubber Ørre-sinding og Skave. 
Hvad angår resultater har Sevel også leveret rigtigt flot. Rasmus Jacobsen og Kristina Christensen 
blev Jysk mester i henholdsvis 2020 og 2021. Rasmus Jacobsen blev også Dansk Mester i Senior 
rækken i 2021 og fik sølv i Herrerækken. Sevels Damehold med Kathleen Østergård, Laija 
Terkelsen, Kristine Madsen og Solveig Madsen vandt hold DM i 2021. Og et blev også til sølv til 
veteraneren.
 Til Jægerforbundets kredsskydning var Sevel totalt dominerende, og vandt i stort set alle rækker 
med undtagelse af Senior. Og i finale i Herning var der medaljer til Sevel 1, og til Oldboysholdet 
med Rene Davidsen, Claus Davidsen, Flemming Nielsen og Jes Rokkjær. Og Individuelt i Dame til 
Jonna Sommer og Niels Høg. 
Også i Ligaskydning og Amtsturnering blev det til medaljer.
Alt i alt rigtig flot skydning af Sevels skytter.

På jagterne er blev der i 2020 kun afholdt 1 fællesjagt, hvor der ikke blev skudt noget.
Der blev dog skudt 1 spidshjort af Casper Lund, og en buk af Rene Davidsen.
I 2021 blev der skudt 2 harer, 1 dyr og en sneppe på fællesjagterne. Og så skød Jonna sommer en 
spidshjort.



Sevel har i 2021 også vært for 2 haglskydeprøver. Det gik rigtigt godt med mange beståede på 
dagene. Men en ting der blev bidt mærke i fra deltagerne var de 2 dage der gik forud for prøven, 
hvor der var mulighed for at træne. Her stillede Sevel Jagtforeneing med instruktører for hagl 
aspiranterne. Og der var en kæmpe ros til alle de folk der hjalp skytterne med at lære at ramme. Det 
blev gjort på en venlig, hjælpsom og professionel måde fra alle de involverede. Og formanden 
rettede en stor tak til de frivillige hjælpere disse dage. Og der var også en stor tak til hjælperne på 
svampetur, firmaskydning og arbejdsdag. Og til slut gav formande også en stor tak til bestyrelsen, 
udvalget, hjælperne, indkøbere. Samt tak for hjælp med græsslåning og vedligehold.
Sevel Jagtforening har ved generalforasmling 2022  ca. 355 medlemmer.

Dernæst var det kassererens tur, og Jesper Poulsen kunne berette om 2 år med lidt 
usædvanlige regnskaber. I 2020 brugt vi næsten 375.000 på at bygge vores nye skydehuse. Og året 
gav derfor et stort underskud. I 2021 er selve foreningens akiviteter løbet rundt, men da vi har fået 
et tilskud fra Danmarks Jægerforbund til vores nye skydehuse på 147.000 som først er kommet i det
nye regnskabsår, så gav året et pænt overskud. 

På valg til Bestyrelsen var Rasmus Jacobsen, Jes Rokkjær, Jesper Poulsen og Lars Jensen 
som alle modtog genvalg. 
Til Flugtskydningsudvalget var Rolf Sommer, Knud E. Thomasen, Jacob Hølmkær, Niel Høg og 
Flemming Jensen på valg. Sidstnævnte modtog ikke genvalg, og i stedet valgtes Jeppe Kruse.

Som Suppleant til bestyrelsen blev Bent Sindersen genvalgt.

Der var også genvalg til revisorerne Børge Dunker og Kurt Andersen, og også til Revisorsuppleant 
Jens Kjærgård.

Kontingentet forbliver uændret på 50 Kroner.

Der var ingen indkomne forslag.

Under eventulet blev der snakket om lidt af hvert. Blandt andet var der ønske om SMS service ved 
arrangementer. Der blev spurgt ind til den nye ”trap” bane. Og så blev bestyrelsen rost af tidligere 
formand Ejner Nielsen for deres virke og håndtering af Coronasituationen.

Der var en hel flok der havde jubilæum i foreningen.

Det var følgende:

Jan Jensen 40år

Aage Teglgaard 40år

Mads Dunker 40år

Niels Kabbel 40år

Niels Bang Kristensen 40år

Kristian Linde 40år

Egon Jensen 25år

Flemming Madsen 25år

Frede Jepsen 25år

Hans Jørgen Braagaard 25år



Hans Kurt Nielsen 25år

Helge Pilgaard 25år

Jess Harpøt Libergreen 25år

Kim Toft Hansen 25år

Stort tillykke til Jubilarerne.


