Knæk &
Bræk
Årgang: 8 - Februar/Marts 2008

Læs inde i bladet:
Nyt fra Generalforsamlingen.
Flugtskydning 2008.
Hundetræning 2008.
Jubilæumsfest.
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Bestyrelse Sunds Jagtforening
Formand
Jesper Lauridsen
Præstegårdsvænget 9
7451 Sunds
Tlf.: 97142633
Email: Lauridsen@sundsjagtforening.dk
æstformand
Erik Smed ielsen
Kastanievej 8
7451 Sunds
Tlf.: 97144415
Email: naestformand@sundsjagtforening.dk
Kasserer
Poul Erik Elkjær
Genvejen 18
7451 Sunds
Tlf.: 40442905
Email: elkjaer@sundsjagtforening.dk
Bestyrelsesmedlem
Gert Jensen
Præstegårdsvej 40
7451 Sunds
Tlf.: 97142463
Email: jensen@sundsjagtforening.dk
Bestyrelsesmedlem
Poul Kristensen
Kjærgaardsvej 22
7451 Sunds
Tlf.: 97141464
Email: kristensen@sundsjagtforening.dk
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Riffel indskydning
Lørdag den 26. april 2008 kl. 09.00 - 14.00
Indskydning på Ørre Skydebane.
Den ligger på højre side af vejen fra Sunds mod Ørre.
Lørdag den 3. maj 2008 kl. 09.00 - 12.00
Hjortebanen ved Herning Jagtcenter.
Evt. spørgsmål rettes til Dan Bertelsen tlf.: 9714 2753

Flugtskydning
Træning i 2008
Opstart af flugtskydning den 14. april 2008
Der trænes på følgende datoer:
14/4 - 21/4 - 28/4 - 5/5 - 19/5 - 26/5 - 2/6 - 9/6 - 16/6 - 30/6 - 28/7 4/8 - 11/8
Flugtskydningsbanen åbner kl. 18.30
Kort-salg slutter kl. 20.30.
Banen lukker kl. 21.00 præcis!

Alle er velkommen.
Tilmelding til Amtshold:
Gert Jensen
Tlf.: 9714 2463
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SJF generalforsamling 8/1-2008
Formandberetning for SJF 2007
Første bestyrelses møde blev afholdt med følgende konstituering:
Gert Jensen og Michael Norup som bestyrelses medlemmer, Poul
Erik Elkjær som kasserer Erik Smed Nielsen som næst formand og
Jesper Lauirdsen som formand.
d. 20/1 blev der afholdt rævejagt med efterfølgende gule ærter fra
Erik og Ally. Normalt plejer jeg her at sige at det var det som skete
denne dag – men i 2007 fik vi skudt ræven – endog fra grav.
d. 4/3 startede der 2 hold op med hundetræning med Henning Skytte som instruktør bedste unghund havde Ole Bertelsen – og bedste
hund for videregående var ført af Michael Hougesen
d. 6/4 fik jeg et brev afsendt af Michael Norup, hvor i der stod at
Michael ikke længere ønskede at være i bestyrelsen for Sunds Jagtforening. Bestyrelsen accepterede Michaels beslutning om at udtræde pr. 6 april 2007. Dette indebar at vores suppleant Poul Kristensen skulle indtræde som ny mand i bestyrelsen.
D 16/4 opstart flugtskydning
d.22/4 feltskydning i Feldborg
d. 5/5 indskydning jagtriffel på hjortebanen med Dan Bertelsen
som instruktør
d. 12/5 indskydning jagtriffel i Ørre skytteforening med Dan Bertelsen som instruktør
d. 16/5 Havde den første jæger som havde pürchen i plantagen Jens
Erik Lauridsen traditionen tro lavet kaffe og stod klar med rundstykker – årets bukkepral havde igen god deltagelse.
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d. 17/5 blevet årets pürch buk skudt i plantagen af Jens Erik Lauridsen
i maj måned havde vi Tom Sørensen, Esge Jensen, Poul Kristensen
samt Bach Jensen på rågejagt hos Herning Kommune.
d. 12/8 feltskydning Ulfborg
d. 15/8 kom der en ny lov om total rygeforbud i offentlige tilgængelige lokaler på over 40 kvm. Dette indebar at vi måtte lave total
rygeforbud i jagthytten pr denne dato. Hvilket skal overholdes.
Skal man ryge er det ude under halv taget på terrassen, som det
eneste sted. Vi vil gerne henstille til at der heller ikke i sommer og
tørke perioden ryges i skoven samt hede arealet pga. brandfare.
d. 20/10 havde vi årets første jagt i plantagen med deltagelse af ca
20 medlemmer. Her blev der skudt 1 ræv 1 stk råvildt samt 2 harer.
d. 11/11 havde vi årets anden jagt i plantagen også her dukkede der
20 medlemmer op. Denne dag blev der skudt 1 stk råvildt samt 1
kronkalv – hvilket jo selvfølgelig ikke er lovligt med hagl – så dette er blevet indberettet til Politiet, som man korrekt skal gøre.
d. 28/11 Var de folk som til dagligt repræsenterer SJF på Herning
Jagtcenter inviteret ind i Knudmosejagt hvor hjælperne på Herning
Jagtcenter havde fået chancen.
d. 8/12 havde vi årets sidste jagt i plantagen med deltagelse af 18
medlemmer. Her blev det til 2 harer 1 sneppe samt 1 fasan kok.
Alle årets jagter er blevet afsluttet med fælles pølse bord som Peter
Hansen har stået for – om det er pølserne eller vores efterhånden
gode jagt der er trækplasteret skal jeg være usagt men det er dejligt
med den store opbakning til vores fælles jagter.
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Aktiviteter i 2008 for SJF
Generalforsamling
Rævejagt
75 års jubilæumsfest
Hundetræning
Flugtskydning
Indskydning jagtriffel
Feltskydning
Inviterede jagter fra Feldborg
Inviterede jagter fra Herning Kommune
Bukke jagt Ovstrup Hede
Bukke jagt Kommuneplantagen
Jagter i kommuneplantagen
Fælles jagt hos HJC
Rågejagt Herning Kommune
Medlems bladet Knæk og Bræk
Hjemmesiden
Nyheds mail

Ang. hjemmesiden
Her vil jeg kraftigt opfordre jer alle til at bidrage med indlæg til
siden – dette vil bidrage til at den kan blive så spændende som over
hovedet muligt – denne opfordring gælder sådan set også til vores
Knæk og Bræk – tag jeres kameraer med på jagt snup nogle billeder samt en lille tekst - det behøves ikke nødvendigvis være fra
forenings jagterne eller noget som sker i forenings regi.
Jeg vil gerne sige tak til de mange frivillige hjælpere samt sponsorer som har hjulpet SJF i 2007
Her til sidst vil jeg meget kraftigt opfordre jer alle til at deltage i
vores jubilæumsfest d 29. marts her i forsamlingshuset – det bliver
en rigitg god aften for alle.
Husk også rævejagten og tilmelding til de gule ærter hos Erik – de
som kommer skal selvfølgelig huske bestik samt tallerkner.
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Så er det nu du skal have pudset skoene og fundet det pæne tøj
frem som garanteret hænger bagerst i skabet, for du og din bedre
halvdel bliver herved inviteret til Sunds Jagtforenings 75 års jubilæum i Sunds Forsamlingshus lørdag d. 29. marts kl. 18.00.
Vi har valgt en menu fra Østerport Slagter i Ikast, som de har
lovet at vores medlemmer ikke vil glemme. Når vi så har spist
vil det populære danse orkester Palle & Kjær spille op til dans.
Festen slutter kl. 01.00, hvor der vil blive serveret en let natmad
(hvis du har bestilt).
Alt dette for du for kun kr. 150,00 pr. person (tillæg på kr. 35,00
pr. person for natmad).
Hele aftenen kan man købe drikkevarer til billige priser.
Tilmelding til Poul-Erik Elkjær senest d. 1/3-2008, på tlf.:
40442905.
Penge kan indsættes på konto: 9604 5950018188
(Husk at påføre betalingen teksten: ”fest” + navn + telefonnummer). Pengene kan også afleveres til Poul Erik Elkjær, Genvejen
18, eller medbringes til festen.

OBS: Husk sidste tilmelding
til festen til Poul-Erik senest
1/3-2008
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Jagt i St. Nørlund den 9/1 2008
Kl. 8.00 var der parole, hvor vi fik at vide, hvad vi måtte skyde. Vi
måtte skyde krone bærende hjort og kalv før hind, og så måtte vi
også skyde ræv. Vi (Ole Bertelsen og Jens-Erik Lauridsen) blev
kørt ud på vores pladser i skovens biler og jagten startede kl. 9.00.
Det var ikke godt vejr da vi begyndte, det regnede en hel del, men
efter en times tid blev det tørvejr, men det blæste stadig en del, så
det var svært at høre hvad der skete.
Jagten var en bevægelses jagt, det vil sige at der går nogle folk
rundt i de forskellige områder med deres hund, og på den måde får
de sat vildtet i bevægelse. Vi så en del kronvildt, men kunne ikke
komme til at skyde på det. På jagten blev der skudt 8 stk. kronvildt,
men ingen kronebærende hjorte.
Jagten sluttede kl. 12.00 og efter den tid måtte der kun gives fangstskud, derefter blev vi samlet op igen og kørt til der hvor vi var om
morgenen. Derfra kørte vi til en jagthytte for at spise vores frokost,
hvor hver især fortalte hvad de havde oplevet i dagens løb. Skoven
var vært ved en lille snaps og en øl til maden og der var wienerbrød.
Da vi var færdige skulle vi tilbage igen, sweisshundene var kommet
tilbage de havde eftersøgt 2 stk. kronvildt og fundet dem.
Til slut var der parade, hvor skovrider Poul Rønholdt takkede for en
god dag. Det har været en oplevelse for både Ole og jeg.
Jens-E Lauridsen
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Hunde-træning
Tilmelding:
Unghunde og videregående
Henning Skytte
Tlf.: 97143132/21770263

Hundetræningen er søndag med start den 2. marts 2008
Kl. 10.00 ved jagthytten.
Træningen indeholder: Lydighed - Dressur - Apportering
Instruktør: Henning Skytte
Alle jagthunde er velkommen - nye som gamle.
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Arbejdsopgave:

Omhandlende:

Kontaktperson:

Telefon:

Danmarks Jægerforbund

Div. Møder

Jesper Lauridsen

97 14 26 33

Herning Kommune

Teknisk forvaltning

Erik Smed Nielsen

97 14 44 15

Skole/kulturudvalg

Erik Smed Nielsen

97 14 44 15

Indmeldelse/betaling

Poul-Erik Elkjær

40 44 29 05

Jagtforeningernes fællesråd Møder/aktiviteter

Poul-Erik Elkjær

40 44 29 05

Flugtskydning

HJC´s aktiviteter

Gert Jensen

97 14 24 63

SJF´s bane

Gert Jensen

97 14 24 63

Træning/arrangementer

Henning Skytte

97 14 31 32
21 77 02 63

Hunde tilmelding jagt

Jesper Lauridsen

97 14 26 33

Riffel

Indskydning/
arrangementer

Dan Bertelsen

97 14 27 53

Knæk & Bræk

Artikler/billeder

Jesper Lauridsen

97 14 26 33

Annoncer

Jesper Lauridsen

97 14 26 33

Jagt i Kommuneplantagen

Jagt

Jesper Lauridsen

97 14 26 33

Jagthytten

Udlejning
Vedligeholdelse

Erik Smed Nielsen

97 14 44 15

Hjemmeside

Opdateringer m.m.

Brian Dalby

26 70 43 34

Nyhedsmail

Oplysninger SJF

Poul-Erik Elkjær

40 44 29 05

Kasserer

Hunde

Har du spørgsmål til SJF, bedes spørgsmålet/henvendelsen rettet til
den ansvarlige kontaktperson, som fremgår af listen herover.
Dette bedes respekteret for ikke at arbejdspresset skal blive for stort
for enkelte medlemmer af bestyrelsen.
Kan du ikke finde en kontaktperson som relaterer til din henvendelse
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er du naturligvis altid velkommen til at kontakte et hvilket som helst
medlem af bestyrelsen.

Sponsorer
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Sponsorer

Støt vores sponsorer
De støtter os!
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Aktivitetskalender 2008
02/03-08
29/03-08
14/04-08
21/04-08
26/04-08
26/04-08
28/04-08
03/05-08
05/05-08
06/05-08
19/05-08
26/05-08
02/06-08
08/06-08
09/06-08
16/06-08
30/06-08
28/07-08
04/08-08
11/08-08
18/08-08

10.00
18.00
18.30
09.00
18.30
09.00
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30

Hundetræning opstart
Jubilæumfest
Flugtskydning opstart
Flugtskydning
Indskydning jagtriffel (Ørre)
Områdeskydning I Aulum
Flugtskydning + bymatch
Indskydning jagtriffel (HJC)
Flugtskydning
Bymatch i Sinding
Flugtskydning
Flugtskydning
Flugtskydning
Divisionsskydning HJC
Flugtskydning
Flugtskydning
Flugtskydning
Flugtskydning
Flugtskydning + vildduer 2007
Flugtskydning + vildduer 2007
Lukket skydning.

Nyt fra websiden
Der er kommet mulighed for at tilmelde sig foreningen direkte på
www.sundsjagtforening.dk, De ældre numre af Knæk & Bræk er
også tilgængelige på websiden. Forslag, billeder og andet er meget
velkomment.
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Der tages forbehold for indtastnings– og trykfejl.

