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Læs inde i bladet: 
Kristian Mortensens nedlagte kronhjort  
Jagter 2014/2015 
Resultater lukket skydning 
Resultater hundetræning 

Knæk & 
Bræk 

Årgang: 14   -   September 2014 
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Formand 
Henrik Kristensen  
Hjejlevej 273 
7451 Sunds  
Tlf.: 97142810 
Email: formand@sundsjagtforening.dk 
 

Næstformand 
Carsten Jakobsen 
Højen 54, 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 
 
Så er flugtskydningssæsonen gået på held og jeg kan ikke huske at re-
sultaterne før er faldet sådan ud at der ikke blev et eneste hold til finale-
skydningen. Det var tæt på men det gør jo så at vi må stramme os mere 
op til næste år  Der er også kommet nye ansigter i kantinen. Sjøbbe, 
Paw og Carsten har i den forgangne sæson sørget for at lange øl, vand 
og pølser over disken samt vedligeholdelse af banen. Det syntes jeg de 
har klaret rigtigt flot.   
 
Vedrørende flugtskydning og banen er der brugt mange timer på møder, 
mails og telefoni med både kommunen og Danmarks Jægerforbund. Vi 
har søgt om at få nogle flere skydedage. På nuværende tidspunkt ligger 
ansøgningen hos DJ. Kommunen kunne ikke se det skulle blive et pro-
blem med en udvidelse, blot de fik en støjundersøgelse som skal udfær-
diges af en af DJs skydebane koordinator.   
 
Hos kommunen ligger der også en ansøgning om opførelse af 5 
”skydehuse” så dommeren kan sidde i tørvejr og læ. En længe tiltrængt 
fornyelse som vi med glæde ser frem imod. En permanent afmærkning i 
form af hegn fra standpladserne og ud mod skyderetningen er godkendt. 
Godkendt er også en permanent opstillet skydetårn for enden af skoven 
så man fra den får udsigt ud over skydebanen. Nedbrænding af det reste-
rende lyng gik i vasken sidste år fra kommunens side men de har lovet 
at det bliver der gjort noget ved i det kommende forår. 
 
Når vi skal have afholdt vores 3 efterårsjagter har Røjen Jagtkonsortium 
v/Poul-Henning Jensen der har jagtretten på den nord/vestlige side af 
skoven givet tilladelse til at der må opstilles en stige med en riffelpost 
på dagen. Dette er vi meget taknemlig for i Sunds Jagtforening, det er 
dejligt at have et godt naboskab. Dette bevirker så at der bliver 2 riffel-
poster på hver efterårsjagt som der bliver trukket lod om på parolen, så 
medbring riffel på SJFs efterårsjagter (se side 8) 
 
Skulle du nu sidde med en god ide eller et ønske som kunne være inte-
ressant for Sunds Jagtforening så kontakt mig eller en anden fra besty-
relsen så kigger vi på mulighederne.  
Med disse ord vil jeg ønske jer alle KNÆK & BRÆK i den kommende 
sæson. 
 

Med venlig hilsen 
Henrik Kristensen 

Formand 
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Sunds ny- og ungjægere 
 
Den lille afdelingen for SJF’s ny- og ungjægere har i det forgangne 
år været i en god udvikling. Mod 5 medlemmer sidste år, er vi nu 
oppe på 9 – heraf er 7 aktive jægere, mens de resterende stadig har 
jagttegnet til gode, og for så vidt bruger en masse tid på vores sky-
debane til gavn for fremtidig skydning og erfaring.  
 
Den 18. august blev den årlige lukkede skydning holdt for de unge 
jægere, og her var holdet des-værre præget af mange afbud. Om 
ikke andet, endte vi på 5 jægere, der alle havde en særdeles hygge-
lig og lærerig aften – til trods for dårligt vejr. Der blev både skudt 
fra kunstig opsat krage-skjul, opsat vippebræt til simulation af gyn-
gende mosebund mm. Både PEE og Paw var tilstedevæ-rende som 
instruktører. I øvrigt er det en fornøjelse at se, at både A-rækken og 
B-rækken til årets lukkede skydning, blev vundet af to ny- og 
ungjægere fra afdeling. Flot skydning af Morten Svensson sikrede 
ham A-rækken med 21 duer i 27 skud, og ligeledes sikrede Martin 
Jensen sig på flot vis B-rækken med 19/24 duer.  
 
Et råb om hjælp 
Jagtsæsonen står for døren, og her vil afdelingen lave et lille opråb 
mod jer erfarne jægere. Vi kæmper selv for at finde og deltage i så 
meget jagt som muligt, samt naturligvis deltage på SJF’s fællesjag-
ter, men en yderligere invitation med muligheder for jagt siger vi 
naturligvis ALDRIG nej til. Derfor, hvis nogle af jer skulle mangle 
en deltager på en fællesjagt, mangle en mand på et aftentræk el. 
lign., så sig endelig til. Alt jagt er spændende jagt, og det er ikke 
mængden af vildt der tæller, men derimod oplevelsen og en erfa-
ring rigere.  Skulle sådan en situation opstå, så kontakt undertegne-
de på 40 96 46 80, og jeg vil udlodde pladsen blandt afdelingen 
medlemmer. Her vil det være først til mølle princippet der vil være 
gældende.  
 
Kragejagt  
Skulle nogle af foreningens medlemmer døje med krager på terrner, 
hvor der ønskes mere fuglevildt, så stiller ny- og ungjæger afdeli-
gen gerne op (GRATIS) med 20 lokkere, 3 karruseller og med der-
tilhørende skjul. Og er der krager, så bliver de skudt!  Igen, bedes 
De ved interesse kontakte Anders på ovenstående telefonnummer. 
 

Med venlig hilsen 
Anders Nygård 

Formand for ny- og ungjæger afdelingen  
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Indkaldelse til 

Generalforsamling 
 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i SJF,  
torsdag den 15. januar 2015 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 Henrik Kristensen, Poul Erik Elkjær og Henning Skytte 
  
Valg af suppleant, 
på valg er Tommy Nygaard. 
 
Valg af revisor, 
på valg er Gunvor Jensen. 
 
Valg til Skydeudvalg, 
På valg er Niels Jørgen Sørensen. 
 
Valg til Herning Jagt Center, 
På  valg er Jens Sørensen og Bjarne Pedersen. 
 

6. Evt. 
 Her trækkes der lod. riffeljagter (OBS: Riffelprøve påkrævet) . 
  

Efter generalforsamlingen holdes der  
trofæaften ved Carsten Jakobsen 

Husk: at medbring dine egne trofæer 
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Kronvildt jagt i sunds kommuneplantage. 
 
Jeg var så heldig ved lodtrækning til generalforsamlingen i Sunds Jagt-
forening at vinde krondyrs jagten i kommuneplantagen i uge 36. Den 1. 
september er en mandag, så jeg havde jagten fra mandag morgen til søn-
dag aften. Jeg ventede spændt på at det blev den 1. september. Fredagen 
før kørte jeg ud for at sætte stigen op, men hvor skulle jeg sætte den? Jeg 
gik en tur rundt om skoven, og kunne se i den nordlige hjørne var der en 
hel motorvej af spor i kartoffelmarken ind i skoven, jeg gik videre ned til 
den første stik vej, drejede ind og kom hen hvor shelterne ligger, der dre-
jede jeg igen mod syd imod skydebanen og kom til en lysning hvor jeg 
kunne se der var en del veksler og der var skrabet i bunden af skoven. Jeg 
bestemte at stille skydestigen her. Da jeg kørte derfra så jeg en kronhind 
med kalv rende fra den lille skov (den over for skydebanen) over i den 
store skov, så jeg viste da der var dyr.  
 
Efter arbejde mandag kørte jeg ud og kravlede i stigen, klokken var ca. 
kvart over fem vejret var perfekt næsten ingen vind og rimeligt lunt, der 
skete ikke rigtigt noget de første par timer, men ved 19 tiden kom en rå 
gående ned mod mig hun var i hendes sommer pels. Flot dyr helt rød-
brun. Hun drejede ind i skoven igen 50 meter til højre for mig, en halv 
times tid efter sprang to rådyr over lysningen og forsvandt ind i skoven til 
venstre for mig. Jeg følte der var ved at ske et eller andet og det var snart 
lukke tid (kl.20:19). Jeg lagde riflen an klar til skud og kiggede på klok-
ken - den viste 20:10. Da jeg kiggede op igen trådte der en (kæmpe) hjort 
ud til højre for mig på en afstand af ca. 80-100 meter. Den stod med hele 
siden til og kiggede direkte op mod mig, løftede hovedet et par gange 
som om den kunne lugte mig - men var ikke helt sikker. Jeg kiggede med 
det ene øje i kikkerten og den anden hen langs riflen og tænkte drej dog 
hovedet, så jeg kan se hvor mange takker du har. Endelig drejede den 
hovedet og jeg så 5 takker på vestre side. Jeg sigtede lige på bladet og 
skød. Skød lige ryg og den gav et lille hop og væk var den. Jeg kravlede 
ned og gik hen til skud stedet fandt fodspor efter den men kunne ingen 
schweiss finde. Det kunne ikke passe jeg var sikker på jeg havde ramt 
den rimeligt godt jeg gik en fem- ti meter ind i skoven men fandt intet, 
SATANS så var der kun et at gøre ringe efter en schweisshund.  Jeg rin-
gede til Carsten, som var på en anden eftersøgning men han ville komme 
så hurtigt han kunne.  
 
I mellemtiden ringede jeg til min svigersøn, og fortalte jeg havde skudt 
en kæmpe hjort, så jeg manglede hjælp til at slæbe ud. Han havde heldig-
vis også taget sin far med. Carsten kom klokken 21:00. Vi gik ind hvor 
jeg havde skudt på Hjorten. Schweisshunden fandt schweiss længere inde 
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Ilskov kartoffelcentral jagten  

Herning Jagt Center 26/10-2014  

Søndag den 26. oktober 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 - der er lodtrækning om en riffelpost på jagtdagen. 
 

Jagten er gratis - da den er sponsoreret af 

og Hjorten lå 55 meter fra hvor jeg skød på den. Det viste sig det 
var en ti ender (ulig) og så lige knap så kæmpe som den så ud til i 
kikkerten   Men en rigtigt pæn hjort. Kuglen havde ramt 5 cm 
bag venstre forløb og gået igennem hjertet og ud 5cm bag højre 
forløb, så en helt perfekt kugle. 
Det har været en kæmpe oplevelse at få lov at skyde så flot et dyr 
på sådan en spændende og helt fantastisk dejligt smukt sensommer-
dag. 
 
Ps. Var der ude dagen efter og målte skudafstanden til 75 meter. 
Riffel kaliber 6,5x55, kugle  Norma oryx  10,1gr. 
 
Med jagt kammeratlig hilsen 
Kristian Mortensen 
Knæk og bræk 
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Jagter 
I kommuneplantagen 

  

Lørdag den 25. okt. Kl. 13.30 
Tilmelding af hunde senest 8 dage før jagten til Henning Skytte  

 

Søndag den 23. nov. Kl. 9.30 
Tilmelding af hunde senest 8 dage før jagten til Henrik Kristensen 

 

Lørdag den 13. dec. Kl. 13.30 
Tilmelding af hunde senest 8 dage før jagten til Anders Nygård 

 

 
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 

 

 Alle medlemmer er velkomne til jagter i Kommuneplantagen, 
mødested er ved jagthytten ved Krusbjergvej (flugtskydningsbanen) 

 
Lodtrækning om 2 riffelposter på hver efterårsjagt i 

kommuneplantagen 
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Resultater fra lukket skydning 2014 
A rækken         Morten Svensson  21/27 
B rækken         Martin Bjerregaard Jensen 19/24 
Mester rækken         Jens Holt   39/40 
 
5 Doubler         Jens Holt   10/10 
 
Trap                 Jens Vestergård  22 
 
Vildduer            Tom Sørensen  10/10 

Træningspokaler 
A rækken          Johannes Østergård  
B rækken         Erik Vestergård 
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Resultatet af årets unghundetræning 
Unghunde klasse: 
  
3. vinder: Kåre Kristensen med FT spaniel Basko 
2. vinder: Karina Andersen med Tysk Korthåret Sima 
1. vinder: Hans Peter Jessen med FT spaniel Trille  
  
Dommer:  Jens Kristian Kjær 

Resultatet af årets videregående  

hundetræning 
Åben Klasse: 
  
3. vinder: Stig Jessen med FT spaniel Frida  
2. vinder: Heidi Larsen med FT cockerspaniel Mackie 
1. vinder: Anders Nygård med FT spaniel Taco  
 
Dommer:  Jens Kristian Kjær 

Resultatet af årets hvalpetræning 
Hvalpeklasse: 
  
Mikael Nielsen med labradoren Nicci 
 
  
Dommer:  Jens Kristian Kjær 

Gaverne er sponsoreret af: JFP Byg i Herning, Elka Rain Wear i 
Sunds, Elkjær Strik i Sunds og Bigbullies Hundeudstyr i Aulum.  
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Hundetræning 
  

Opstart af hundetræning 8. februar  
 

Kontakt Henning Skytte for tilmelding 
På 21 77 02 63 

Rævejagten 
m/gule ærter 

 

Lørdag den 17. januar 2015 kl. 10.00 
 

Foreningen er vært med gule ærter. 
Øl og vand kan købes. 

 
Tilmelding af hund og deltagelse i jagten  

foregår til Carsten Jakobsen 
Senest den 9. Januar på 30 32 71 12 



 

13 

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 

 



 

15 

  

  

  

  

  

 

 

  

Sponsorer 

SUN DESIGN A/S 
GENVEJEN 11  7451 SUNDS 

97142200  WWW.SUNDESIGN.DK  



 

16 

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 2014/15 
 
25/10-14 13.30  Jagt i plantagen 
26/10-14 09:45  HJC & Ilskov Kartoffelcentral jagten 
13/11-14 09.30  Jagt i plantagen 
13/12-14 13.30  Jagt i plantagen 
15/01-15 19.00  Generalforsamling 
17/01-15 10.00  Rævejagt 
08/02-15   Hundetræning opstart 


