Knæk &
Bræk

Aktivitetskalender 2009
19/02-09
01/03-09
14/03-09
06/04-09
25/04-09
02/05-09
16/05-09
17/10-09
08/11-09
05/12-09

19.30
10.00
09.00
09.00
09.00
13.30
09.30
13.30

Jægeraften i forsamlingshuset
Opstart Hundetræning
Vedligeholdelse af jagthytten
Flugtskydning opstart
Indskydning af jagtriffel
SJF Skydning på hjortebanen
Bukkepral i Jagthytten
Jagt i plantagen
Jagt i plantagen
Jagt i plantagen

Årgang: 9 - Februar 2009

Nyhedsmail
Vil gerne hvis alle medlemmer sender en mail til Poul-Erik Elkjær, med deres email-adresse, således vi kan få opdateret listen til udsendelse af nyhedsmail. I kan
sende mailen til: elkjaer@sundsjagtforening.dk
Bestyrelsen

Lej Jagthytten
Husk at du som medlem af SJF, har
mulighed for at leje vores jagthytte.
Prisen for leje af hytten er kr. 500,pr. døgn + strømforbrug.
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Ønsker du yderligere information
kan Jesper Lauridsen kontaktes på
tlf.: 97 14 26 33.

Rævejagt Januar 2009

Læs inde i bladet:
Generalforsamling 2009
Formandsberetning 2008
Kommende aktiviteter
Aktivtetskalender
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Bestyrelse Sunds Jagtforening
Formand
Jesper Lauridsen
Præstegårdsvænget 9
7451 Sunds
Tlf.: 97142633
Email: Lauridsen@sundsjagtforening.dk

Sponsorer

Næstformand
Erik Smed Nielsen
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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SUN DESIGN A/S
GENVEJEN 11 z 7451 SUNDS
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97142200 z WWW.SUNDESIGN.DK

Sponsorer

Hunde-træning

Opstart for videregående hunde er søndag
den 01. Marts 2009 Kl. 10.00 ved jagthytten
www.aarstiderne.dk

House Of Animals Aps

Tilmelding skal ske til Jan Krogh tlf.: 2265 1682
Alle jagthunde er velkomne

Sunds Hovedgade 66 a
7451 Sunds

Mail: info@houseofanimals.dk
Support telefon: 28 60 06 91
www.sjf.houseofanimals.dk

Unghunde træner
Vi mangler stadig en unghunde træner, så hvis det har interesse, så
hører vi gerne fra dig.
Bestyrelsen
14
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Arbejdsopgave:

Omhandlende:

Kontaktperson:

Telefon:

Generalforsamling 2009

Danmarks Jægerforbund

Div. Møder

Jesper Lauridsen

97 14 26 33

Generalforsamling blev afholdt torsdag den 15. januar 09 kl. 19.00
i Sunds Hallens lille sal.

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

Jan Krogh

22 65 16 82

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

Erik Smed Nielsen

97 14 44 15

Vedligeholdelse

Erik Smed Nielsen

97 14 44 15

Hjemmeside

Opdateringer m.m.

Brian Dalby
webmaster@sundsjagtforening.dk

Nyhedsmail

Oplysninger SJF

Poul-Erik Elkjær

Formandsberetning for SJF 2008
Jeg vil gerne byde alle velkommen til jagtforeningens årlige generalforsamling. Igen i år er lokalet røgfrit.
Jagtforeningen er vært med kaffe og brød efter generalforsamlingen. Sodavand og øl kan købes til 15 kr.
Besked til køkkenet ang. antal kaffe/te
Valg af ordstyrer – bestyrelsen forslår Frede Thomsen – andre forslag ?? – PEE tager referat
Ordet til ordstyrer
d. 9/1: Havde Ole Bertelsen og Jens Erik Lauridsen vundet lodtrækningen fra generalforsamlingen 2007 til riffel jagten i St. Nørlund
d. 19/1: blev der afholdt rævejagt med efterfølgende gule ærter fra
Erik og Ally
Første bestyrelses møde blev afholdt i starten af februar med følgende konstituering: Gert Jensen og Poul Kristensen som betyrelses
medlemmer Poul Erik Elkjær som kasserer Erik Smed Nielsen som
næst formand og Jesper Lauirdsen som formand.
d. 2/3: startede der 2 hold op med hundetræning med Henning
Skytte som instruktør bedste unghund var Mille ført af Erik Vestergaard – Ole Bertelsen og Jan Krogh havde de bedste hund for videregående med lige mange point men reglen om yngste hund gjorde
at Laica ført af Ole Bertelsen vandt.

Kasserer

Hunde

d. 29/3: havde vi 75 års jubilæumsfest i Sunds Forsamlingshus
hvor alle SJF medlemmer var inviteret med påhæng - Alle som
deltog havde en god og hyggelig aften hvor der blev fortalt mange
gode jagthistorier

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.
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Kan du ikke finde en kontaktperson som relaterer til din henvendelse
er du naturligvis altid velkommen til at kontakte et hvilket som helst
medlem af bestyrelsen.

40 44 29 05

Flugtskydning
Opstart af flugtskydning mandag den 6. april 2009

Træning i 2009
6/4 - 20/4 - 27/4 - 4/5 - 11/5 - 18/5 - 25/5 - 8/6 - 15/6 - 22/6 - 29/6 6/7 - 3/8 - 10/8 (vildduer lukket) -17/8 (lukket skydning)

Husk: vi har også skydeinstruktører.
Tilmelding til Amtshold, senest 1. marts 2009:
Gert Jensen
Tlf.: 9714 2463

d. 14/4: opstart flugtskydning
d. 26/4: indskydning jagtriffel i Ørre skytteforening med Dan Bertelsen som instruktør
d. 3/5: indskydning jagtriffel på hjortebanen med Dan Bertelsen
som instruktør
d. 16/5: Bukkepral her havde Jonas Christensen traditionen tro lavet kaffe og stod klar med rundstykker – årets bukkepral havde
igen god deltagelse. Der blev ingen sommerbuk skudt i plantagen.
Maj måned havde Poul Kristensen, Jonas Christensen og Jens Holt
rågejagten for Herning Kommune
d. 30/9: var der 10 personer på besøg hos korsholms skyde arena i
Skjern.
d. 18/10: havde vi efterårets første jagt i plantagen med 30 deltagere, og selvom vejret var dårlig blev der skudt 2 harer 1 af Peter
Wulf og 1 af Sv. Erik Simonsen

Riffel indskydning
Lørdag den 25. april 2009 kl. 09.00 - 14.00
Afholdes der indskydning af jagtriffel på Ørre-Skytteforenings bane på Nybro Møllevej.Den ligger på højre side af vejen fra Sunds
mod Ørre.
Lørdag den 2. maj 2009 kl. 09.00 - 12.00
SJF skyder på hjortebanen ved Herning Jagtcenter i Ørre.
Evt. spørgsmål rettes til Dan Bertelsen
tlf.: 9714 2753 eller 4020 2753.
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d. 25/10: havde SJF lejet jagten på HJC med Morsø Bank som
sponsor - her var der 20 personer fra SJF som havde en hyggelig
dag med hyggelige timer både før og efter maden.
d. 28/10: havde Per Funch Leo Bertelsen og Kasper Moesgaard
vundet generalforsamlingens lodtrækning til jagten i Hastrup Plantage. Leo Bertelsen skød efter sigende 2 ræve på samme post
d. 9/11: var det tid til den anden efterårsjagt i kommuneplantagen
her var 22 jægere mødt op - desværre uden resultat
d. 27/11: var Poul Kristensen og Gert Jensen på jagt i Knudmosen
d. 6/12: blev årets sidste jagt afholdt i plantagen denne gang troppede der 24 jægere op, der blev skudt 1 lam af Poul Kristensen og 1
sneppe skudt af Ole Nielsen og 1 sneppe mere skudt af Jonas Christensen
5

d. 7/12: havde SJF fået mulighed for at leje jagten for 5 personer i
Præstbjerg Plantage her havde Dan Bertelsen, Ole Bertelsen, Poul
Kristensen , Jonas Christensen og Karsten Jacobsen hver selv betalt
kr. 275,00 for en god jagtdag.
Jeg vil her til sidst gerne opfordre de folk som har tid og lyst lørdag
d. 14. marts at tilmelde sig hos Gert til vores aktivitetsdag for rep.
af jagthytten og skydebanen.
Husk rævejagten d. 17. januar og tilmelding til de gule ærter hos
Erik – de som kommer skal selvfølgelig huske bestik samt tallerkner.
Husk jægeraften d. 19. februar kl. 19.30
Husk opstart hundetræning 1/3 kl. Jan Krogh videregående - vi
mangler stadig en unghunde træner
152 medlemmer i SJF pr 3/12-2008
Jeg vil gerne sige tak til de mange frivillige hjælpere samt sponsorer som har hjulpet SJF i 2008
Med venlig jagthilsen
Jesper Lauridsen
Formand

Vedligeholdelsesdag
Lørdag den 14. marts 2009 kl. 09.00
ved jagthytten.
Denne dag håber vi at vi kan få hjælp
af nogle frivillige medlemmer til at
lave diverse vedligeholdelsesopgaver
på og ved jagthytten.
Tilmelding til Gert Jensen 97142463.

Jagter 2009
Der har været afholdt rævejagt, lørdag den 17. jan. 09 kl. 10.00.
18 jægere var fremmødt til jagten og derefter gule ærter v/Smeden
og Lynge. Der blev ikke set ræv men flere dyr.
Alle er velkomne til jagter i Kommuneplantagen, mødested er ved
klubhuset på Krusbjergvej (flugtskydningsbanen) HUSK tilmelding
af hunde til Jesper Lauridsen.

Jagt i kommuneplantagen
Lørdag den 17. okt. kl. 13.30
Søndag den 8. nov. kl. 9.30
Lørdag den 5. dec. kl. 13.30
Tilmelding ikke nødvendig.
Jagthytten er åben en ½ time før hver jagt, og der er kaffe på kanden.
Foreningen er vært med pølser ved alle jagter, og der kan købes øl
og vand.
Tilmelding af hunde senest 8 dage før jagten.
Skal ske til Jesper Lauridsen på tlf.: 9714 2633
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Ny Sponsor
House Of Animals som er et Sunds firma er blevet sponsor for SJF
og tilbyder vores medlemmer rabat på hundefoder.
Så er det nu at Danmark får sin nye hjemmeside! En hjemmeside
hvor du kan købe dyrefoder online og få det leveret med post Danmark eller fragtmand efter nogle få klik på tastaturet.
Når du er oprettet som kunde, tager det 3 minutter at ligge en bestilling. Varen har du i løbet af et par dage.
Der vil over den næste tid, blive introduceret produkter til andet
end hund, bl.a. kat.
Send den endelig videre til dem I kender, som måtte have brug for
siden, til at lette indkøbet i den travle dagligdag. Det sikrer, at der
er mere tid til familien og jeres husdyr.
Vi leverer også til arbejdspladsen, hvis der er port eller lignende
hvor varer modtages, så skriv det ved adressen, og så er det klaret.
Ønsker din arbejdsplads en virksomhedsordning, så finder vi ud af
det, slå på tråden eller send en mail. Yderligere info ses på hjemmesiden.
Med venlig hilsen
På vegne af
www.sjf.HouseOfAnimals.dk

Steen Haxholm
Mail: info@houseofanimals.dk
Support telefon: 28 60 06 91

Jægeraften
Torsdag den 19/2-2009 kl. 19.30 i forsamlingshuset.
Denne aften vil vi få besøg af formidler Jørgen Olsen
fra Dansk Schweisshundeforening, som vil fortælle om diverse
opgaver og muligheder, der findes med schweisshundearbejde. Jørgen Olsen vil efter foredraget svare på spørgsmål, samt vise en film
om schweisshundearbejde. Der kan købes kaffe, øl og vand.
Ingen tilmelding alle er hjertelig velkommen
10

Referat
Der var fremmødt 37 personer.
1. Velkomst v/Jesper Lauridsen, opfordrede til røgfri sal, 15,- kr.
øl/vand – SJF vært ved kaffe m/brød samt en øl og Frede Thomsen
blev valgt som dirigent. FT oplyste at der havde været annonce i
Sunds Avis den 17. dec.
2. JL fremlagde formandens beretning – (Se senere i bladet).
Gert Jensen fremlagde beretning fra flugtskydning – hvordan det
var gået med amt, divisions-holdene, bymatcher og lukket skydning. Der havde været delresultater i sidste nr. af klub-bladet.
I 2009 starter træningen 4. marts, klubmesterskab i vildduer den
10. august og lukket mesterskaber den 17. august.
HUSK tilmelding af amtskydningshold senest den 1. marts.
Opsamling af lerduer, her mangles en person da Niclaes er holdt
flere emner på banen.
Begge beretninger blev godkendt.
3. Regnskabet blev fremlagt af undertegnede. Den viste en indtægt
på 74 tusinde mod en udgift på 102 tusinde. Underskuddet skyldes
festen, jagtleje samt klubbladet.
Næste generalforsamling skal der være udskrift af regnskabet til de
fremmødte.
Regnskabet blev godkendt.
4. Ingen indkomne forslag.
5. På valg til bestyrelsen var Poul-Erik Elkjær og Poul Kristensen
– begge blev genvalgt.
Valg af suppleant til bestyrelsen blev Henning Skytte.
Valg af revisor blev genvalg til Gunvor Jensen.
Valg til flugtskydning blev genvalg af Gert Jensen.
Valg til Herning Jagt Center blev Jens E. Lauridsen og suppleant
blev Per Gregersen.
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6. Evt.
Bukkejagten i Sunds Kommunenplantage:
uge 20 Jan Christensen
61794314
(laver bukkepralen den 16. maj)
uge 21 Bjarne Pedersen
23677260
uge 22 Peder Hansen
42227495
uge 23 Ole Bertelsen
20892200
uge 24 Svend Meedom
24854712
uge 25 Esge Jensen
61269335
uge 26 Henning Skytte
21770263
uge 27 Finn Skallebæk
99558089
uge 28 Bach Jensen
20996463
uge 29 Jonas A. Christensen 60244314

Morsø Bank´s efterårsjagt 2008

Jagt i statsskov:
1. Jan Knudsen 97142204
2. Ole Bertelsen
3. Henrik Kristensen 29901360
4. Frede Thomsen
5. Leo Bertelsen 50980842

1. såt var skoven i den østligste ende, her blev der set en masse dåvildt samt ræv og råvildt der blev ikke skudt efter noget.

Rågejagt v/Herning kommune:
1. Jan Christensen
2. Jens holt
3. Jonas A. Christensen
4. Bach Jensen
MORSØ BANKS efterårsjagt på HJC i 2009:
Jan Krogh, Frede Thomsen, Leif Olsen, Ove Weedfald, Per Gregersen, Poul Kristensen, Jan Christensen, Jens E. Lauridsen, Bach
Jensen, Esge Jensen, Jan Knudsen, Ole Bertelsen, Sv.Erik Simonsen, Henning Skytte, N.J. Sørensen, Svend Meedom, Bjarne Pedersen, Rene Kristensen, Kristian Ville og Henning Dyrberg.
Alle pladser blev udtrukket.
Jens Lund fremlagde at der skulle renoveres en pokal til flugtskydning – dette ville GJ se på.
Referat
Poul-Erik Elkjær
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Herning Jagt i Ørre lørdag den 25. okt. 2008
Mødetid var 9.45 ved Nygaard Gl. Skole i gymnastiksalen. PoulErik bød velkommen til tyve jægere fra SJF samt 3 jagttegnsløsere
og udvalget for jagten på HJC.
Ove Weedfald var jagtleder og efter bengætteri mødtes vi alle
udenfor til parolen. Ove og Peter Hansen havde horn og de blæste i
løbet af dagen.
Ove fortalte om dagens forløb - der blev inddelt to hold skytter
samt en hunde hold.

2. såt var fra vejen og til volden ved hjortebanen, her var der igen
flere stykker dåvildt samt en dåhjort. Heller ingen skud.
3. såt, var arealet omkring hjortebanen, her blev der skudt forbi til
skovdue samt set ræv som løb mellem smeden og Poul Kristensen.
Herefter var der frokost og SJF havde bestilt Emma til at lave mad vi fik flæskesteg samt medisterpølse og det var bare rigtig godt.
4. såt, omkring skydebanen igen set dåvildt og der blev skudt bukkelam af Kurt Jensen flot.
5. såt, trekantstykket mellem hjortebanen og lerduebanen her skød
Dan Bertelsen forbi til hare.
Alt i alt blev der set 6 rådyr, ca. 50 dåvildt, 2 ræve samt masser af
duer.
SJF takker Morsø Bank for deres medvirkning til jagten samt med
mange fine gaver til bengætteriet.
Referat
Poul-Erik Elkjær
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