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Læs inde i bladet: 

Jagter 2013/2014 

Ungjæger 

Resultater lukket skydning 

Resultater hundetræning 

Knæk & 
Bræk 
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Bestyrelse Sunds Jagtforening 

Formand 

Henrik Kristensen  

Hjejlevej 273 

7451 Sunds  

Tlf.: 97142810 - 23385840 

Email: formand@sundsjagtforening.dk 

 

Næstformand 

Henning Skytte 

Riskærvej 14 

7451 Sunds 

Tlf.: 97143132 - 21770263 

Email: naestformand@sundsjagtforening.dk 

Kasserer 

Poul Erik Elkjær 

Rønne Alle 192 

7451 Sunds 

Tlf.: 40442905 

Email: kasserer@sundsjagtforening.dk 

Bestyrelsesmedlem 

Gert Jensen 

Præstegårdsvej 40 

7451 Sunds 

Tlf.: 97142463 

Email: jensen@sundsjagtforening.dk 

Bestyrelsesmedlem 

Jesper Lauridsen 

Præstegårdsvænget 9 

7451 Sunds 

Tlf.: 97142633 

Email: lauridsen@sundsjagtforening.dk 
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Formanden har ordet 
Kære medlemmer. 

 

Endnu engang er flugtskydningssæsonen gået på held og jagt sæsonen 

står for døren. Der har været et jævnt besøg på skydebanen i år og det 

skal nævnes at 3 af de 4 amts hold gik videre til finaleskydningen i Gjel-

lerup. 

 

Jagthytten har vi valgt at vente til næste år med at male og friske op. 

Hensigten med dette var at den skulle stå både flot og fin til vi skal have 

Kommune-, Divisions- og Amts mesterskabsskydninger i 2015/16. Are-

alet rundt om skydebanen bliver til gengæld frisket op af Kommunen 

inden for overskuelig fremtid. Det var en fornøjelse at rette henvendelse 

til dem og allerede næste dag få en opringning tilbage og en tilsagn på at 

de også syntes det var en god ide at få heden pudset af. 

 

Ny jæger afdelingen er startet op (se andet steds i bladet) og jeg syntes 

at hvis du har muligheden for at de unge mennesker kan deltage i en jagt 

eller andet så vil det være en god ide at kontakte Anders Nygård. 

 

Ved generalforsamlingen til næste år er der igen valg til bestyrelsen. 

Jesper Lauridsen og Gert Jensen er på valg og de ønsker begge ikke at 

fortsætte. Dette bevirker så at der skal bruges 2 nye medlemmer til be-

styrelsen. Hvis du går og har lyst til at arrangere, planlægge og skabe 

nye ideer til SJF er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsen. 

Gert har på grund af helbredet også ønsket at fratræde sit erhverv som 

skydebaneansvarlig, ikke med vore andres gode vilje men vi respekterer 

Gerts valg. Han har dog velvilligt accepteret at hjælpe den nye mand/

kvinde som kunne tænke sig dette erhverv. SÅ hvis du kunne tænke dig 

at passe skydebanen de 14-16 mandage, på en sæson, hvor der er træ-

ning med åbning kl. 18.30 og lukning kl. 21.00 så ret henvendelse til 

bestyrelsen.  

 

Med disse ord vil jeg ønske jer alle Knæk & Bræk i jagtsæsonen 

2013/2014. 

 

Med venlig hilsen 

Henrik Kristensen 

Formand 
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Sunds ny- og ungjæger afdeling  
 

Sunds Jagtforenings ny- og ungjæger afdeling er endelig kommet 

op at stå, og har afholdt sit første arrangement. Efter første annon-

cering om det ny startede projekt tilbage til marts måned, er vi i 

afdelingen nu oppe på 6 medlemmer, hvoraf 4 er nytilkomne efter 

opstarten. En hyggelig og overskuelig gruppe, der virkelig kan få 

noget ud af arrangementerne. 

 

Første arrangement blev afholdt 21. august, på flugtskydningsbanen 

i Sunds. Der blev inviteret til flugtskydningsaften, hvor Jagtforenin-

gen lagde bane og duer til. Alle 6 medlemmer mødte op og startede 

med en instruktions runde sammen med Poul Erik Elkjær. Efter 

instruktionsrunden blev der givet fri, og medlemmerne havde mu-

lighed for at prøve anderledes og forskellig skydning. Der blev bl.a. 

skudt fra stol, jagtpram samt konkurrence, og flere af medlemmerne 

prøvede også at skyde efter duer der kom uden klarmelding. Alt 

sammen med øje for, at vi ny- og ungjægere skulle kunne ramme 

når jagtsæsonen startede. Aftenen sluttede med pølser og brød. Alt i 

alt en særdeles god aften, hvor alle fik skudt sig ind på duerne.  

 

Jagtsæsonen er i gang, og afdelingen skal snart på jagt. I slut sep-

tember vil der blive arrangeret noget kragejagt, og senere på sæso-

nen vil der også prøves kræfter med noget duejagt og eventuel an-

dejagt. Endvidere vil alle afdelingens medlemmer forhåbentlig være 

at se til Jagtforeningens efterårsjagter, såfremt medlemmerne har tid 

til fremmøde. På den 3. efterårsjagt vil alle afdelin-gens medlem-

mer få muligheden for at medbringe en gæst. Gæsten skal også væ-

re ny- og ungjæ-ger og kan forhåbentlig lokkes ind i Sunds Jagtfor-

ening. Rævejagten i januar vil vi i afdelingen i øvrigt stå for. Jeg 

giver information til alle ny- og ungjægere senere.  

 

Ønsker nogle af Jagtforeningens øvrige medlemmer at give afdelin-

gen en god jagtoplevelse, skal I være særdeles velkommen til at 

kontakte mig. Den helt store efterårsjagt er ikke at forvente, men et 

due- eller andetræk ville være fantastisk og en flot gestus overfor os 

unge og nye jægere!  

 

Knæk og bræk i den kommende sæson. 

 

Med venlig hilsen 

Anders Nygård, 40 96 46 80  

Formand for ny- og ungjæger afdelingen  
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Indkaldelse til 

Generalforsamling 
 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i SJF,  

torsdag den 16. januar 2014 kl. 19.00 i Sunds-hallens lille sal. 

Agenda: 
1. Velkomst og valg af dirigent. 

2. Formandens– og udvalgenes beretninger. 

3. Regnskab 

4. Indkomne forslag 

(skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen). 

5. Valg: 

Valg til bestyrelsen i SJF, 

På valg er Gert Jensen og Jesper Lauridsen - begge ønsker ikke genvalg. 

  

Valg af suppleant, 

på valg er Tommy Nygaard. 

 

Valg af revisor, 

på valg er Carsten Jakobsen. 

 

Valg til Skydeudvalg, 

På valg er Gert Jensen - ønsker ikke genvalg. 

 

Valg til Herning Jagt Center, 

På  valg er Ole Bertelsen (ønsker ikke genvalg), Jens Sørensen, Kristian Østergaard 

og Bjarne Pedersen. 

 

6. Evt. 

 Lodtrækning om bukkejagten i kommuneplantagen. 

 Lodtrækning til Feldborgjagten. 

 Tilmelding til rågejagt i Herning Kommune. 

 

Efter generalforsamlingen holdes der  

trofæaften ved Carsten Jakobsen 

Husk: at medbring dine egne trofæer 
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Jagter 
I kommuneplantagen 

  

Lørdag den 26. okt. Kl. 13.30 

Søndag den 17. nov. Kl. 9.30 

Lørdag den 14. 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. 
 

Hvis du kan blæse jagthorn, er du meget velkommen til at 

medbringe den på jagten 
 

Tilmelding af hunde senest 8 dage før jagten.  

Skal ske til Poul Erik Elkjær på tlf.: 4044 2905 

 

 Alle medlemmer er velkomne til jagter i Kommuneplantagen, mødested er 

ved jagthytten ved Krusbjergvej (flugtskydningsbanen) 
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Ilskov kartoffelcentral jagten  

Herning Jagt Center 15/12-2013  

Søndag den 15. december kl. 9.45 HJC. 

 

Spisning foregår i Nygaard Gl. Skole, der medbringes madpakke 

til frokost. Der kan købes øl og vand. 

 

SJF har 20 jagtpladser og 6 hundepladser.  

 

Tilmelding senest en uge før jagten til Poul Erik Elkjær, ved 

tilmelding af hunde, sendes en mail med oplysning om navn og 

om den har hals på råvildt 

 

Jagten er gratis 

- da den er sponsoreret af 
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Resultatet af årets unghundetræning 
Unghunde klasse: 

  

Første plads: Anders Nygaard  med Taco (FT Spaniel)  

Anden plads: Jens Vestergaard med Fie (FT Cockerspaniel)  

Tredje plads: Henning Nielsen  med Zita (FT Spaniel)  

  

Dommer:  Arne Larsen 

Resultatet af årets videregående  

hundetræning 
Åben Klasse: 

  

Første plads: Poul Munkholm med Alli (Tysk langhåret)  

Anden plads: Heidi Larsen  med Mackie (FT Cockerspaniel)  

Tredje plads: Michael Koch med Trunte (Mest Labrador)  

 

Dommer:  Poul Erik Elkjær 

Resultatet af årets hvalpetræning 
Hvalpeklasse: 

  

Første plads: Lasse Laursen  med Vaks (FT Spaniel)  

Anden plads: Tina Michelsen  med Asti  (FT Spaniel)  

Tredje plads: Peter Riis  med Django (Dansk Hønsehund)  

  

Dommer:  Per Jensen 
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Åbent hus ved Seatrout 
 

Fredag d. 27/9 kl. 9.30-18.00 samt Lørdag d. 29/9 kl. 9.30-15.00 

 

Trofæopmåling ved Jacob Strunge (lørdag) - Husk tilmelding: 

 

Der vil være masser af gode tilbud i butikken,  

samt lidt godt til ganen. 



 

11 

Resultater fra lukket skydning 2013 
A rækken         Tommy Nygaard 20/24 

B rækken         Allan Brønden 21/24 

Mester rækken         Flemming Elkjær 38/40 

 

5 Doubler         Jens Holt  10/10 

 

Trap                 Flemming Elkjær 24 

 

Vildduer            Poul Erik Elkjær 10/10 

Træningspokaler 
A rækken          Paw Eskildsen 88/105 

B rækken         Ken Simonsen 68/105 
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Hundetræning 
  

Opstart af hundetræning primo februar  

 

Kontakt Henning Skytte for tilmelding 

På 21 77 02 63 

Rævejagten 
m/gule ærter 

 

Lørdag den 18. januar 2014 kl. 10.00 
 

Foreningen er vært med gule ærter. 

Øl og vand kan købes. 

 

Tilmelding af hund og deltagelse i jagten  

foregår til Anders Nygaard 

Senest den 10. Januar på 40 96 46 80 
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Kontaktpersoner Sunds Jagtforening 

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 

er du naturligvis altid velkommen til at kontakte et hvilket som helst 

medlem af bestyrelsen. 

Arbejdsopgave:  Omhandlende:  Kontaktperson:  Telefon:  

Danmarks Jægerforbund  Div. Møder  Henrik Kristensen 23 38 58 40 

Herning Kommune Teknisk forvaltning Henning Skytte 21 77 02 63 

 Skole/kulturudvalg Henning Skytte 21 77 02 63 

Kasserer Økonomi Poul-Erik Elkjær 40 44 29 05 

 Indmeldelse Poul-Erik Elkjær 40 44 29 05 

Flugtskydning HJC´s aktiviteter Henrik Kristensen 23 38 58 40 

 SJF´s bane Gert Jensen 97 14 24 63 

Hunde Træning/arrangementer 

 

Henning Skytte 

Arne Larsen 

21 77 02 63 

20 27 92 70 

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 Poul-Erik Elkjær 40 44 29 05 

Jagthytten Udlejning Henrik Kristensen 23 38 58 40 

 Vedligeholdelse Henrik Kristensen 23 38 58 40 

Hjemmeside Opdateringer m.m. webmaster@sundsjagtforening.dk 

Nyhedsmail Oplysninger SJF Poul-Erik Elkjær 40 44 29 05 

Ny-/ungjæger Information/spørgsmål Anders Nygård 40 96 46 80 
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Denne reklameplads kan blive din, 

ring til Henrik Kristensen 

 

Sponsorer 

SuperBrugsen Sunds 
Sunds Hovedgade 77 
7451 Sunds 
Tlf.: 96292600 
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Sponsorer 

SUN DESIGN A/S 
GENVEJEN 11  7451 SUNDS 

97142200  WWW.SUNDESIGN.DK  
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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. 

 

Ønsker du yderligere information 

kan Henrik Kristensen kontaktes på 

tlf.: 23 38 58 40. 

Med forbehold for tryk– og indtastningsfejl. 

Aktivitetskalender 2013/14 
 

26/10-13 13.30  Jagt i plantagen 

17/11-13 09.30  Jagt i plantagen 

14/12-13 13.30  Jagt i plantagen 

15/12-13 09:45  HJC & Ilskov Kartoffelcentral jagten 

16/01-14 19.00  Generalforsamling 

16/01-14 19.45  Trofæaften  

18/01-14 10.00  Rævejagt 

Primo Februar  Hundetræning opstart 


