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Knæk & 
Bræk 

Årgang: 14   -   Marts 2014 

 

Henrik Kristensen overrækker her blomster og gaver til Jesper Lauridsen 

og Gert Jensen for mange års bestyrelsesarbejde i Sunds Jagtforening. 
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Formand 

Henrik Kristensen  

Hjejlevej 273 

7451 Sunds  

Tlf.: 97142810 

Email: formand@sundsjagtforening.dk 

 

Næstformand 

Carsten Jakobsen 

Højen 59, Gjellerup 

7400 Herning 

Tlf.: 30 32 71 12 

Email: naestformand@sundsjagtforening.dk 

Kasserer 

Poul Erik Elkjær 

Rønne Alle 192 

7451 Sunds 

Tlf.: 40 44 29 05 

Email: kasserer@sundsjagtforening.dk 

Bestyrelsesmedlem 

Henning Skytte 

Riskærvej 14 

7451 Sunds 

Tlf.: 97 14 31 32 - 21 77 02 63 

Email: skytte@sundsjagtforening.dk 

Bestyrelsesmedlem 

Anders Nygård 

Vibevej 6 

7451 Sunds 

Tlf.: 40 96 46 80 

Email: nygaard@sundsjagtforening.dk 

Bestyrelse Sunds Jagtforening 
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Formanden har ordet 
 

Vinteren er ved at gå på held, eller det vinter det nu blev til, og nu er 

der ikke længe til at flugtskydning og jagtsæsonen 2014/15 går i gang. 

 

Efter vores generalforsamling har vi holdt konstituerende 

bestyrelsesmøde som faldt sådan ud at formand blev Henrik Kristensen, 

næstformand Carsten Jakobsen, kasserer Poul-Erik Elkjær og Henning 

Skytte og Anders Nygård som bestyrelsesmedlemmer. 

 

Bestyrelsen har haft en arbejdsdag på flugtskydningsbanen til at sætte 

midlertidig afmærkning op nu heden er blevet slået, standpladserne er 

blevet smukkeseret og der er arrangeret et møde med Herning 

Kommune for at få nogle andre øjne til at kigge på hvad vi kan gøre 

inden vi har finale i amtsskydning og kommune mesterskaber i 2015 og 

2016. Politiet er også tilkaldt da banen skal have fornyet sin 

godkendelse og Arne Larsen samt banefolkene som er Sjøbbe, Paw 

Eskildsen og Karsten Jensen er i gang med at justere alle maskine og få 

dem stillet ind så det kommer til at spille når vi går i gang mandag den 

7. april. 

 

Arne Larsen og Henning Skytte er på nuværende tidspunkt i gang med 

hundetræning som er startet med over 30 deltagere, imponerende! 

Der kommer også en ”plej dit revir dag” her i foråret (se andet steds i 

bladet) så der sker noget hele tiden. 

 

På generalforsamlingen under eventuelt, blev det påpeget at man stadig 

gerne vil skyde om pokaler. Vi har derfor bestemt at der hvert år vil 

blive uddelt pokaler til vinderne, som ikke er vandrepokaler. 

 

Hertil slut vil jeg minde jer om at få betalt jagttegnet senest 31. marts 

samt få indberettet jagtudbyttet for den forgangne sæson. Vi ses på 

skydebanen den første mandag i april til en forhåbentlig god sæson. 

 

 

Med venlig hilsen 

Henrik Kristensen 

Formand 
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Generalforsamling 2014 
Dagsorden/Agenda: 

 

1. Velkomst ved Henrik Kristensen, valg af dirigent 

44 fremmødte medlemmer, Henrik Kristensen bød velkommen, Car-

sten Jakobsen valgt til dirigent 

 

2. Formandens- og udvalgenes beretninger 

19/1 rævejagt 15 mand, 3/2 opstart hundetræning Henning Skytte og 

Arne Larsen ca. 15 hunde, 20/2 konstituering på bestyrelsesmøde, 8/4 

opstart flugtskydning, 14/4 Riffel i Vingsted ved Dan Bertelsen 10 

mand, 15-16/4 bymatch Ørre-Sinding, 4/5 indskydning riffel (ingen), 

16/5 bukkepral v/Allan Brønden 12 mand, 21/5 skudt buk Lars Sønder-

gaard, 3/6 skudt buk Marianne Bertelsen, 8/8 hundetræning 30 hunde, 

10/8 RAHS afslutning i Gjellerup, 12/8 lukket skydning, 21/8 ungjæ-

ger skydning, 4/9 Faldmålsskydning i Karup Dan B 20 personer, 18/9 

DB skudt forbi på kronvildt i skoven, 22/10 Reguleringsjagt på Outrup 

Hede Kristian Østergaard, 26/10 1. efterårsjagt en dyr ved Gert Jensen, 

17/11 2. efterårsjagt ingen skud, 24/11 Betalingsjagt i Præstbjerg 28/11 

Knudmosejagt Henning Skytte, Henrik Kristensen 10/12 Riffeljagt 

Kompedal ved Niels J. Sørensen og Jakob Østergaard, 14/12 3. efter-

årsjagt ingen ting skudt, 15/12 Ilskov Kartoffelcentral jagt på HJC 2 

harer. 

 

Anders Nygård fra ungjæger, opstart med 6 personer, 21/8 skydning på 

banen, Flyvstationen med godt resultat, Fasanjagt på Venø, amtskyd-

ningshold i 2014, Kragejagt opfordring på terræn. 

Flugtskydning v/Gert Jensen, start 8/4, bymatch Ø/S 15-16/4 Ø/S 

vandt, 26/5 kredsskydning, 4 hold i amtskydning, 12/8 lukket skydning 

resultat se sidste nr. af klubbladet. 

 

3. Regnskab 

PEE fremlagde, indtægter 56 T., udgifter 59 T., godkendt. 

 

4. Indkomne foreslag 

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

Ingen. 
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5. Valg til bestyrelsen,  

På valg Gert Jensen og Jesper Lauridsen begge ønsker ikke genvalg 

Nyvalg blev Anders Nygård og Carsten Jakobsen. 

 

Valg af suppleant, på valg Tommy Nygård 

Genvalg. 

 

Valg af revisor,  på genvalg Carsten Jakobsen  

Nyvalg Esge Jensen. 

 

Valg af skydeudvalg på SJF banen, på valg Ger t Jensen ønsker  

ikke genvalg 

Nyvalg Niels J. Sørensen medhjælper Paw Eskildsen, Carsten Jensen. 

 

Valg til HJC, på valg Ole Ber telsen (ønsker  ikke genvalg), Bjarne 

Pedersen, Jens Sørensen og Kristian Østergaard. 

Nyvalg Kristian Østergaard medhjælper Niclas Østergaard, Bjarne 

Pedersen og Jens Sørensen. 

 

6. Evt. 

Nye pokaler til skydning, evt. lign. MSK dvs. engangspokaler. 

 

Bukkejagten i Sunds Kommuneplantage 

27 personer deltog 

Uge 

20             Esge Jensen 61269335/97210408 

21             Erling Kristensen 24450313 

22             Søren Michelsen 51512764 

23             Henrik Kristensen 23385840 

24             Gitte Kruse 50310102 

25             Carsten Jakobsen 30327112 

26             Henning Skytte 21770263 

27             Rasmus Sørensen 28124764 

28             Poul Kristensen 40404882 

29             Ole Bertelsen 20892200 

 

Kronvildtjagten sept. Måned i Sunds Kommuneplantage 

Uge 

36             Kristian Mortensen 21671037 

37             Martin Eriksen 24658622 
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Riffel indskydning 
 

Lørdag den 3. maj 2014 kl. 09.00 - 12.00 

38             Marianne Bertelsen 42627451 

39             Eddie H. Jensen 26149227 

40             Anders Jensen 61540817 

 

Statsjagten bestået riffelprøven 

1.              Frede Thomsen 40869884 

2.              Bjarne Pedersen 23677260 

3.              Esge Jensen 61269335/97210408 

 

Rågejagt i Herning kommune 

1.              Ken Simonsen 30745405 

2.              Kristian Mortensen 21671037 

 

Henrik Kristensen overrakte blomster og vin til afgåede Gert Jensen og 

Jesper Lauridsen for mange års virke. 

Carsten Jakobsen takkede for god ro og orden. 

 

Herefter var der trofæaften  med Carsten Jakobsen. 

 

Rigtig mange flotte trofæer fra udland og Danmark. Der blev uddelt 

medaljer ved Jens Holt. 

 

Referat Poul-Erik Elkjær 

Sunds Jagtforening har lejet hjortebanen ved HJC i Ørre  

lørdag den 3. maj fra kl 9-12 

 

Evt. spørgsmål til Dan Bertelsen 

db@danbertelsen.dk eller 40 20 27 53 
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”Plej dit revir”-dag i Sunds Jagtforening 

Som et nyt initiativ fra den ny opstartede Ny- og Ungjæger afde-

ling, vil der d. 26. april kl. 10:00 blive afholdt en dag i revirplejens 

tegn v. Jagthytten på Krusbjergvej. På dagen vil der være mulighed 

for at lave skydetårne, skydestiger samt fodertønder til eget revir, 

samtidig med at der altid vil være en hjælpende hånd og hyggeligt 

samvær. Ydermere vil der være 20 % at spare på materiale prisen, 

da alle materialer bliver leveret og sponsoreret af Roslev Bygge-

center Ikast.  

Ønsker du eller dit konsortium at deltage i dagen, så meld da jeres 

ankomst og hvad i ønsker at bygge. Ud fra tilbagemeldinger laves 

én stor ordre fra Sunds Jagtforening til Roslev, hvorudfra de laver 

et endeligt tilbud. Herefter vil der blive fundet en endelig pris for 

det DU eller DIT KONSORSIUM præcist har lavet. Grunden til at 

materialerne indkøbes på denne både, er dels pga. levering og dels 

pga. praktiske årsager for foreningens side. 

Der vil blive konstruktionsmæssigt blive bygget ud fra følgende 

tegninger (skydetårnet dog beklædt): 

Se priser nedenfor 

 

 

 

 

 

Fodertønde  100 L.  ca. pris  140,- 

Skydestige   H. 2m.  ca. pris  400,- 

Skydetårn  H. 4m.  ca. pris  1000,- 

Tilmelding skal ske senest lørdag d. 19. april til Anders Nygård,  

tlf. 40 96 46 80 eller mail anders.nygge@gmail.com 

I samarbejde med 
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Kompedal plantage 2013 
 
Så blev det endelig tirsdag den 10. december! Ikke at der normalt er 

noget spændende ved denne dato, men lige i år har Niels og jeg set 

frem til denne dato. Jagtsæsonen har allerede budt på mange spænden-

de jagtoplevelser for os begge, men da vi talte sammen et par dage 

inden d. 10., faldt snakken hurtigt på, hvad vi havde af forventninger 

til dagen. Vi var heldige at blive udtrukket til denne trykjagt i Kompe-

dal efter kronvildt ved generalforsamlingen sidste vinter. Vi talte om, 

hvordan mon jagten ville forløbe og gad vide, hvor mange jægere vi 

ville blive, og gad vide om vi heldige at få en skudchance? 

 

Tidlig tirsdag morgen: Klokken ringer i vores lille lejlighed i Aarhus, 

kl. er  6:00, men lige i dag er det som om kl er 9, det jeg så nemt at stå 

op til en dag, man har glædet sig til, og der bliver hurtigt brygget en 

kande kaffe til turen. Nu går turen over Silkeborg og til Kompedal 

plantage. Det en diset, men en flot morgen, meget mildt i vejet, det kan 

kun blive en god dag, er tanken i mit hoved, da jeg kører vejen vest på 

igen for nok snart gang nr. 1000, ren autopilot efterhånden (dog med et 

svig til højre i rundkørslen i stedet inden den nye motorvej.)  

 

Jeg kører mod naturskolen af den smalle skovvej. Her er ryddet et par 

store træ af vejen, som Bodil har lagt ned få dage før. Tanken har strej-

fet mig, men håber ikke at skoven er så slem ramt at jagten vil blive 

aflyst, det må bare ikke være den besked, vi skal have. 

 

Vi mødes, jeg med Niels, og ca. 25 andre jæger til perolen, hvor skov-

fogden byder pænt velkommen, og beskriver hvorledes jagtdagen skal 

forløbe. Vi får uddelt et kort med de tre såter, vi skal drive af. jeg kik-

ker på kortet, og har ingen ide om hvor det er, da jeg aldrig før har 

været her, og det er egentlig også min første drivjagt i så stor en skov. 

Der informeres om, at der må skydes til kronkalv, hind og kronbæren-

de hjort. En hjort per deltager og fri afskydning af kalv og hind. 

 

Vi blev der efter fordelt i nogle biler, hvor vi så kørte til første såt. 

Niels og jeg fulgtes med den tidligere skovfoged og hans kammarat. 

Her fik vi en spændende fortælling om området, og hvordan skoven 

havde udviklet sig gennem de mange år. Her blev snakket om, hvordan 

naturen havde ændret sig fra den gang hvor urfugle par gik rundt på 

heden derude til hvordan den første hind satte sin kalv i skoven. Og til 
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kronvildtet rigtig satte sig fast i Kompendal.  

 

Førte såt. 

Vi bliver sat af som stående poster op langs et brandbælte med en me-

get svag sidevind. Niels er den første post, der bliver afsat ca. 70 meter 

fra der, hvor vi har placeret bilerne. Så bliver der sat er par af fra en 

forening i Skive, hvorefter jeg får en plads ud mod et mindre lyngareal. 

Herfra har jeg et godt udsyn til begge sider, så kan overskue næsten 

hele vores side af skoven.  

 

Lyden fra hundene der bliver sat fri, hvorefter der ikke går længe, før 

der bliver råbt kronvildt fremad, så bliver man bare lige lidt i tvivl om 

vi endelig er højre, venstre eller frem, men der bliver der råbt flere 

gange vildt til den ene og den anden side. Så nu det bare med at være 

klar. Pludselig lyder der flere skud fra min venstre side, det kunne godt 

være Nils, men jeg kan ikke se ham. Jeg ser en 4-5 stykker kronvildt 

der krydser brandbæltet to poster fra mig, -et dyr falder. Så kommer 

der 10-15 dyr på højre side, tættere på mig, men mellem min sidemak-

ker og næste post et dyr må lade livet igen, en stor hind. Meget intens 

syn. Der bliver ro igen, æv ingen chancer til mig, men meget spænding 

for synet, og håber at Niels fik ram på en. 

Der går et stykke tid, gad vide hvor driverne er, har ikke kunne høre 

dem. Et par rådyr flytter over brandbæltet, og jeg hører lyden af en 

hund, der giver hals. Der bliver igen råbt kronvildt, og kort efter kom-

mer der igen 5-7 dyr ovre ved min nabopost. Han skyder og i samme 

øjeblik bliver der skudt længere væk igen. Og kort efter er såten slut. 

Vi samles, og det viser sig, at Niels har fået skudt til vildt to gange. 

Men desværre uden gevinst, men han har bestemt fået pulsen op. Der 

bliver leveret 4-5 stykker vildt i denne såt, og der er et par eftersøgnin-

ger, som der er schweizhundeførere med til at tage sig af. Det viser sig 

desværre, at der er et dyr, der er anskudt, og ikke bliver fundet, men 

som forsvinder gennem den tredje såt, så denne bliver aflyst. 

Frokost - Vi kører tilbage. 
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Anden og sidste såt. 

Vi bliver igen sat af på et brandbælte. Jeg bliver igen sat af midt for styk-

ket og har et fint udsyn til begge sider. Der bliver efter kort tid skudt fra 

den retning, som Niels er sat af, gad vide om det ham igen. Kort efter 

bliver jeg næsten rendt ned af 3 stykker råvildt, havde de dog bare været 

noget større, tænker jeg. Så kommer der en hind ud mellen min side post 

og næste mand. Den står godt ude i brandbelte, går lige så stille, hvorfor 

skyder de ikke? Der kommer en til og en til, de starter nu med at løbe, og 

der falder et skud, kan ikke se om dyret falder. Såten er færdig, og det 

faldte skud gav en efter søgning mere, men her fandt de heldigvis dyret.  

Vi samles igen, og jeg må desværre igen høre, at Nils har skudt forbi, men 

han fik chancen igen. 

 

Afslutning med parade. 

 

Vi slutter den gode og spændende drivjagt i Kompedal af med parade 

foran naturskolen. Mens solen er godt på vej ned, bliver der taget foto 

inden der blæses jagthorn, og vi takker for en god og meget spændende 

dag.  
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Jagter i kommuneplantagen 2014 
Lørdag den 25. okt. kl. 13.30 - Henning Skytte 

Søndag den 23. nov. kl. 9.30 - Henrik Kristensen 

Lørdag den 13. dec. kl. 13.30 - Anders Nygård 

Lørdag den 17. jan. kl. 10.00 (2015) - Carsten Jakobsen 

 

Tilmelding af hunde senest 8 dage før jagten til jagtlederen. 

 

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. 

Alle medlemmer er velkomne til jagter i Kommuneplantagen, møde-

sted er ved jagthytten ved Krusbjergvej 12 (flugtskydningsbanen)  

Bukkepral 
Fredag den 16. maj 2014 kl. 09.30 ved jagthytten. 

Esge Jensen vil sørge for kaffe og rundstykker. 

Marianne Bertelsen med sin sommerbuk fra 2013 
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Flugtskydning 
Opstart af flugtskydning mandag den 7. april 2014 

Træning i 2014 

7/4 - 28/4 - 5/5 - 12/5 - 19/5 - 26/5 - 2/6 - 16/6 - 23/6 - 

30/6 - 28/7 - 4/8 - 11/8 (afslutning)  

Banen er lukket i uge 28-29-30  

 
Husk: Der er skydeinstruktører på alle træningsaftner, der er tyde-

ligt markeret, med skydevest. 

Tilmelding til Amtshold, hurtigst muligt: 

Sjøbbe - Tlf.: 21 67 20 89 

 

Bymatch mod  

Ørre-Sinding 

8/4-2014 i Ørre-Sinding og 14/4-2014 i Sunds 

Skytter som tilmelder sig amtsskydning 2014 får 

gratis skydekort ved hjemmebane skydningerne. 
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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 Henrik Kristensen 23 38 58 40 

 Skole/kulturudvalg Henrik Kristensen 23 38 58 40 

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 Niels J. Sørensen 21 67 20 89 

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 Anders Nygård 40 96 46 80 

 Annoncer Carsten Jakobsen 30 32 71 12 

Jagthytten Udlejning Henning Skytte 21 77 02 63 

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 Carsten Jakobsen 

  

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 mulig-

hed for at leje vores jagthytte. 

 

Prisen for leje af hytten er kr. 500,- pr. 

døgn + strømforbrug. 

 

Ønsker du yderligere information kan 

Henning Skytte kontaktes på  

tlf.: 21 77 02 63. 

Aktivitetskalender 2014 
07/04-14 18.30 Flugtskydning opstart 

08/04-14  Bymatch Ørre-Sinding i Ørre-Sinding 

13/04-14  Hjortensflugt 

14/04-14  Bymatch Ørre-Sinding i Sunds 

26/04-14 10.00 ”Plej dit revir ”–dag 

03/05-14 09.00 Indskydning af jagtriffel på hjortebanen 

16/05-14 09.30 Bukkepral i Jagthytten 

09/08-14  Amts Finale Skave 

04/08-14  Lukket skydning - Sunds 

10/08-14  Hjortensflugt 

11/08-14  Afslutning flugtskydning 

18/08-14  Lukket ny– og ungeskydning 

25/10-14 13.30 Jagt i plantagen 

26/10-14 09.45 HJC jagten 

23/11-14 09.30 Jagt i plantagen 

13/12-14 13.30 Jagt i plantagen 

17/01-15 10.00 Rævejagt 

Med forbehold for tryk– og indtastningsfejl. 

Husk at indberette vildtudbytteskema for den forgangne sæson. 


