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7451 Sunds
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Email: kasserer@sundsjagtforening.dk

Bestyrelsesmedlem
Henning Skytte
Riskærvej 14
7451 Sunds
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Bestyrelsesmedlem
Anders Nygård
Vibevej 6
7451 Sunds
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Formanden har ordet
Jagtsæsonen 2014/2015 er gået på held og flugtskydnings
sæsonen 2015 skal til at gå i gang. Vi starter i år op mandag
d. 30 marts fra kl 18.00 på vores skydebane beliggende på
Krusbjergvej. Der er planlagt en arbejdsdag for at klargøre
banen samt iværksat produktion af skydehuse til alle 5
standpladser og opsætning af permanent hegn som omtalt i
efterårsudgaven. Kommu nen har også lovet at det resterende
lyngareal skal nedbrændes men det ligger der ingen dato for
endnu.
Vi har søgt og også fået et tilskud til de fem skyd ehuse og
hegn, dejligt at de små foreninger også kan gøre sig gældende. Økonomi er altid svært i en lille forening og vi prøver at
få det hele til at hænge sammen, men med et nuværende
medlemstal på 166 medlemmer og et kontingent på kr. 100, pr. medlem er der ikke meget at gøre godt med når vi har en
jagtleje, indkøbt nyt skydetårn, strøm, renovation, forsikring osv. men det er I selvfølgelig alle klar over.
Det bliver et stort år for Sunds Jagtforening da vi skal afholde RAHS finaleskydning lørdag d. 8 august 2015. Der er
i den forbindelse en større planlægning der ligger for dagen
når der skal mellem 220 og 240 skytter igennem på bare en
enkelt dag, men mon ikke vi også kan klare det med fælles
hjælp, når andre klubber har kunnet gøre det. Se mere side
6.
I skrivende stund er vores nye Miljøgodkendelse i endelig
høring, det har godt nok også taget lang tid. Første mail med
ansøgning om ny godkendelse blev afsendt 17 februar 2014.
Efter utallige møder, mails og telefonisk kontakt med Herning Kommunes forskellige instanser, Danmarks Jægerforbund og i SJFs bestyrelse er den sendt i høring d. 24 februar
2015 med klagefrist indtil 24 marts. Det har været en sej
kamp hvor der måtte gives og tages men vi i bestyr elsen mener vi er blevet bedre stillet, altså flere skydedage end tidligere.
Jeg ser frem til en god sæson hvor vi forhåbentlig får alle
hold fra SJF kvalifi ceret til vores egen finaleskyd ning. Vi
ses på skydebanen, også lige en reminder om at huske indberetning af jagtudbytte for den forgangne sæson samt få betalt jagttegnet senest 31 marts.

Med venlig hilsen
Henrik Kristensen
Formand
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Referat fra generalforsamlingen
Ordinær generalforsamling torsdag den 15. jan. 2015 kl. 19:00 i Sunds
Hallens lille sal
Dagsorden/Agenda:
1.Velkomst ved Henrik Kristensen, valg af dirigent
47 personer til kaffe & brød, HK bød velkommen, dirigent blev valgt
Jesper Lauridsen.
SJF gav kaffe/brød, øl/vand 15 kr.
JL oplyste at der var lovligt indvarsling i klubblad samt annonce.
2.Formandens- og udvalgenes beretninger
HK´s beretning: 164 medlemmer, 20/1 rævejagt 16 personer - skudt ræv
ved Anders Würts, 2/2 opstart hundetræning ca. 20-25 hunde ved Arne
Larsen og Henning Skytte, 5/2 bestyrelsesmøde, Anders Nygård og
Henning Skytte som medlem, PEE som kasserer, Carsten Jakobsen
næstformand, HK formand.
7/4 opstart flugtskydning, 8/4 og 14/4 bymatch Ørre-Sinding, 3/5 indskydning på HJC, 16/5 bukkepral Esge Jensen 14 personer 1 buk, 6/8
opstart hundetræning ved samme over 25 hunde, 9/8 RAHS finale i skave, 11/8 afslutning på flugtskydning mange deltagere, 18/8 ungjægerskydning, 1/9 Kristian mortensen skød 10 ender hjort, 15/9 Dan Bertelsen arrangerede tur til Korsholm 10 deltagere, 25/10 1.efterårsjagt 2 dyr
1 ræv 1 hare, 26/10 HJC jagten 18 deltagere 1 sneppe 1 ræv 5 harer,
20/11 Knudmosejagt billeder på hjemmesiden, 23/11 2. efterårsjagt 1
dyr, 9/12 Statsjagt kompedal Bjarne Pedersen og Frede Thomsen, 13/12
3. efterårsjagt 2 dyr 1 sneppe. Godkendt.
3.Regnskab
Indtægt 77663 kr Udgift 84391 kr mange investeringer godkendt.
4.Indkomne foreslag
Ingen.
(skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)
5. Valg til bestyrelsen
På valg Henrik Kristensen, Poul-Erik Elkjær og Henning Skytte. Genvalg.
Valg af suppleant, på valg Tommy Nygår d. Genvalg.
Valg af revisor, på valg Gunvor E. Jensen. Genvalg.
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Valg af skydeudvalg på SJF banen, på valg Niels J ør gen Sør ensen
NJS ønskede ikke genvalg men han ville ordne RAHS, valgt Paw Eskildsen og Carsten Jensen.
Valg til HJC, på valg Bjar ne Peder sen og J ens Sør ensen. Genvalg.
6.Evt.
Bukkejagten i Sunds Kommuneplantage
30 personer deltog i lodtrækningen til riffeljagt.
uge 20
Søren Michelsen 51512764
uge 21
Jan Knudsen 97142204
uge 22
Tommy Nygård 22176940
uge 23
Willy Mortensen 40157782
uge 24
Henning Skytte 25590768
uge 25
Poul Kristensen 40404882
uge 26
Gitte Kruse 50310102
uge 27
Mikael Foldager 20240661
uge 28
John Hjort 23682235
uge 29
Jens Vestergaard 40961043
Kronvildtjagten sept. Måned i Sunds Kommuneplantage
uge 36
Henrik Frank 41228318
uge 37
Pia Overgaard 40551654
uge 38
Martin Eriksen 24658622
uge 39
Eddie H. Jensen 26149227
uge 40
Kaj Klaris 40111264
Statsjagten bestået riffelprøven
1.
Kristian Mortensen 21671037
2.
Ken Simonsen 30745405
Sup. Niels J. Sørensen 21672089
Sup. Jakob Østergård 61619008
Rågejagt i Herning kommune
1.
Pia Overgaard 40551654
2.
Kristian Mortensen 21671037
3.
Ole Bertelsen 20892200
HK fortalte om ny miljøgodkendelse på skydebanen at det var igangsat
februar 14 og at det første udkast til kommunen var klar.
Peter Hansen fremlagde at vi skulle informere og udsende ang. indskydning af buk på HJC.
Carsten Jakobsen afviklede trofæaften efter generalforsamlingen med
Rudy Johansen som dommer og fortæller.
Der var 9 hjorte, 7 danske bukke og 24 udlanske – han opfordrede til at
flere tog deres med sådan der kunne fortælles en historie.
Referat Poul-Erik Elkjær
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RAHS Finaleskydning i Sunds

Kom og støt op på dagen hvis du ikke selv skal skyde. Der kommer
helt sikkert tryk på hele dagen, da der som sagt vil komme 220-240
skytter på banen denne dag. Derfor har vi brug for hjælpende

hænder.

I forbindelse med skydningen, vil der inden arrangementet blive
opsat permanente dommerhuse og træhegn på Sunds skydebane,
dette via fornyet landzone tilladelse.
Sunds Jagtforenings bestyrelse har nedsat et udvalg forud for
RAHS finaleskydningen, bestående af Carsten Jakobsen og Henning Skytte.
Kontakt disse ved spørgsmål, forslag eller hvis du ønsker at
hjælpe.

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.
Ønskes skydearrangement, for ikke jægere (firmafester o. lign.)
kan dette købes for kr. 175,- pr person inkl. 25 patroner med duer
og instruktør.
Ønsker du yderligere information kan Henning Skytte kontaktes på
tlf.: 21 77 02 63.
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Bevægelsesjagt i Kompedal Plantage.
Den 9-12-14 kl. ca. 07.20 hentede jeg Frede Thomsen, hvorefter vi satte kursen
mod naturskolen på Kompedalvej ved Gråmose, for at komme med på dagens
tilrettelagte bevægelsesjagt.
Det var en flot, men kold morgen, hvor temperaturen stod på - 5 grader på termometeret, og en af de første dage med nattefrost, med deraf glatte veje til følge.
Undervejs på turen derud, blev forventningerne til dagen, naturligvis drøftet, og
kl. ca. 07.50 ankom vi til mødestedet, hvor vi blev budt velkommen af Povl
Ravnsbæk, som noterede hvilken jagtforening, vi repræsenterede.
Parolen var sat til kl. 08.00 præcis, men da der manglede nogle jægere, (måske
pga. glat føre), ventede vi, lidt frysende, på at de sidste jægere skulle ankomme.
Nå men efter ca. 15 min. ventetid og der var ankommet et par jægere mere, blev
der trukket lod om pladserne, som vi fik tildelt hver i sær. Povl Ravnsbæk afholdt
derefter parole.
Efter endt parole var det endelig tid til og komme på jagt. Lodtrækningen betød,
at Frede og jeg skulle i hver sin retning af skoven, så vi ønskede hinanden knæk
og bræk, inden vi steg ind i hver sit køretøj. Herefter kørte vi et godt stykke vej
ind i den store skov (ialt ca. 3000 hektar), hvor jeg som den sidste, fik anvist en
plads i et splinternyt tårn, som var sat op dagen før jagten, på en ca. 30 meter bred
brandline, delt midtpå af grusvejen, som vi kørte på. Min nabopost, steg af bilen
ca. 300 meter før mig. Vi var de eneste, som havde fået poster på denne gennemgående grusvej/brandline. Begge poster var på mindre bakketoppe, med en lavning imellem os. Kl. var nu ca. 09.20 og jeg kravlede op i tårnet. Det larmede
som bare f.... , nye tårne i frostvejr er ikke så lydløse, som man kunne ønske sig,
samtidig var bunden af tårnet også meget glat. Nå men jeg fik mig placeret i tårnet, med ryggen mod øst, (så fik jeg da ikke solen lige ind i fjæset) og fik fyld
riflen op med patroner og fik fundet termokanden, med det endnu varme kaffe,
frem af jakkelommen. Nu kunne de godt starte jagten.

Der gik dog ca. 1/2 time inden der begyndte og ske noget, men så kom der også
gang i det, da det begyndte og knage og brage i skoven ca. 150 meter på den anden side af min nabopost, som sad i tårnet på min højre side. Her kom der ca. 200
stk kronvildt over grusvejen og gik bag om os, uden at nogen af os kunne komme
til skud. Men en god start på dagen og se så meget kronvildt.
Ca. 10 min senere begyndte det igen og knase inde i skoven, denne gang inde
bag os, og idet jeg ser til højre, kommer der ca. 8-9 hinder og kalve ud nede i
lavningen mellem min nabopost og jeg, her standsede de kortvarig, men inden jeg
kunne nå og vende mig, skød min nabopost, dagens første skud, til en af hinderne
og så sprang alle dyrene ind i skoven, på den anden side af vejen og væk var de.
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Det så dog ikke ud til, at der var skudtegn, men det viste sig senere, at hinden, som
naboen havde skudt til, lå forendt med et perfekt hjerteskud, ca. 40 meter inde i
skoven.
Efter yderligere venten i ca. 20-25 min gentog det hele sig en gang til, her var det
dog en kalv, som blev liggende i skovkanten, på modsatte side af vejen, død
i knaldet, flot skudt nåede jeg lige og tænke, inden det begyndte og knase inde bag
mig. Larmen taget i betragtning, måtte det være en rimelig stor rudel kronvildt, som
nærmede sig mit tårn. Det var dog umuligt og nå og tælle dem, selvom de var lige
ved og løbe ind i tårnet, som jeg sad i. Det var næsten totalt vindstille denne morgen, men på trods af det, måtte krondyrene alligevel have fået færten af mig og
forsvandt derfor i samme retning, som de var kommet fra.
Nu kunne man høre, at der også var flere andre jægere rundt omkring i skoven,
som fik skudchancer. Der lød en del skud rundt omkring. Solen var nu ved og få sat
lidt mere varme på dagen og det var imidlertid begyndt og tø, så det var træerne,
som begyndte og give lyd fra sig, sammen med det næsten optøede is, som faldt
ned fra dem.
Men det varede dog ikke længe, inden at det igen larmede inde bag mig, denne
gang lidt til venstre for mig, så tænkte jeg, nu rejser jeg mig f... op i god tid, for
ikke selv og larme for meget. Her stod jeg så og var helt klar og ud af træerne kom
der en hind, hun standsede kortvarig op og kikkede på mig. Den mindste bevægelse
fra mig, ville helt sikkert, få hende til og springe, nåede jeg lige og tænke, inden
hun travede rask over vejen. I det samme kom der 2 hinder og 2 kalve mere ud af
skoven og stillede sig i skovkanten, på den anden side af vejen. Nu var chancen der
og jeg fandt en af kalvene i kikkerten og slap kuglen, men men pis også, de
sprang lige inden kuglen forlod løbet, med et forbi skud til følge, øv øv øv.
Nå men sådan er jagt en gang imellem, og mere når jeg faktisk ikke og tænke, før
end at hele ceremonien fra tidligere på dagen, gentog sig en gang mere, for min
nabopost. Her skød han igen en hind, inden jeg kunne nå og vende mig om til min
højre side. Hinden lå død i knaldet, næsten ved siden af kalven, som han fik for lidt
siden, godt skudt igen.
Nu steg intensiteten pludselig igen og jeg kartede rundt frem og tilbage i det frosne
tårn, med knagen og bragen til følge, for nu var der igen ved og ske noget inde bag
mig. Denne gang på min venstre side, og pludselig kom der ca. 25-30 mindre og
mellem store hjorte ud af skoven og passerede vejen på ca. 70 meters afstand, fra
mig, i èn stor klump, med en 8 måske 10 ender hjort, som den største i rudlen. Det
var svært og nå og se i den fart de havde på, men her var der ingen chance for komme til og skyde forsvarligt, så det undlod jeg.
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Efter noget tid kikkede jeg på uret og klokken var blevet ca. 11.20, og der var ikke
længe til kl. 12.00, hvor jagten blev indstillet. Der blev afgivet lidt flere skud andre
steder i skoven, kunne vi høre, men der skete ikke mere på de 2 poster, som min
nabo og jeg havde. Kl. 12.00 kravlede vi ned fra tårnene, da der herefter kun måtte
afgives evt. fangst skud.
Vi samlede derefter jægere og skudte dyr op og kørte hjem til skolen. Det var så
blevet tid til frokosten, som vi indtog med velbehag, i de opvarmede lokaler, alt
imens alle jægere en efter en, fortalte hvad de havde set og ikke mindst skudt til, i
løbet af formiddagen.
Dagen sluttede i det fri, med en parade bestående af 7 hinder og 7 kalve, som var
blevet nedlagt. Det var Poul Ravnsbæk og de andre, som stod for jagten, ganske
godt tilfreds med, taget vejret i betragtning, for det var ikke let og drive med kronvildtet i det stille vejr. Det var i øvrigt første gang man havde prøvet og lave jagten
som bevægelsesjagt, men man mente at denne form for jagt, vil blive praktiseret
fremover.
Ved paraden tog vi lidt billeder med mobilen (se vedhæftede filer) og takkede af for
en oplevelsesrig dag og satte kursen hjemover.
Til de der skal af sted i 2015 glæd jer og knæk & bræk.
med jægerhilsen
Bjarne Pedersen.
Under henvisning til foran stående kan følgende tilføjes af Frede Thomsen:
Efter et KNÆK og BRÆK til Bjarne steg jeg ind i det køretøj, der bragt mig frem
til post nr. 4 - ikke langt fra lejren, hvor tårnet var opstillet på nordsiden af en dal
”Kompedal” og ca. 150 m fra et skovstykke mod øst ud til en grusvej. Der var fri
skudfelt mod øst – syd og vest, idet der kun var ledt spredt bevoksning i dalen, der
mod sydøst grænsede op til Grathe Hede.
Der skete ikke rigtig noget i den første halve times tid, så jeg kom til at tænke lidt
over det med Grathe Hede. Der var noget historisk, som jeg ikke rigtig kunne sætte
på plads, men pludselig blev mine tanker afbrudt, idet jeg hørte en knasende lyd fra
østsiden, som jeg troede var en bil, der kørte på grusvejen.
Pludselig blev der igen helt stille, og da jeg fik set over mod skoven, holdt der ikke
en bil, men der stod en rudel kronvildt på ca. 15 dyr, der var kommet ud af skoven
og stod og sikrede et kort øjeblik, hvorefter de fortsatte ud i dalen, men lidt skråt
væk fra mig, så jeg troede at chancen var passe`, men kort efter drejede de lidt til
højre og havde derfor retning lige ind foran mig i en afstand af ca. 125 m.
Jeg fik nu travlt med at finde en skydestilling og fik afsikret riflen. I riffelkikkerten
nåede jeg at registrere i hvert fald 4 hjorte, hvoraf den ene havde krone på mindst

9

en stang.
Da de var ca. ud foran mig, standsede de pludselig op og sikrede igen, så nu var det
tiden at udvælge et dyr, men de pakkede sig straks helt sammen, så det var umuligt
at skille et dyr fra, og kort efter fortsatte de væk fra mig i to grupper en mod syd og
en mod vest, uden jeg fik en chance for at afgive et forsvarligt skud – ærgerligt,
men der var jo masse af tid endnu – og det var da en god og spændende start.
Kort efter begyndte der at lyde skud her og der i området, men mest mod vest,
hvorfra der en overgang næsten lød som om en mindre krig var brudt ud.
Jeg så af og til små rudler i det fjerne, de løb i forskellige retninger, men ingen kom
i nærheden, så det blev ved den ene chance.
Kl. 1157 lød det sidste skud – jagten sluttede kl 1200, hvorefter vi blev afhentet, og
samtidig blev det nedlagte vildt samlet op – påskud vildt, der ikke var leveret, blev
straks eftersøgt –.
Herefter var der frokost, hvor efter hver skytte berettede om, hvad der var set og
sket på posten.
Og så var der jo lige det med ” Grathe Hede”, det var jo der Svend, Knud og Valdemar i 1150´erne sloges om kongemagten i Danmark, men det var jo en helt anden krig, end den der foregik i dag.
Med jægerhilsen
Frede Thomsen.

Riffel indskydning
Lørdag den 01. maj 2015 kl. 09.00 - 12.00
Sunds Jagtforening har lejet hjortebanen ved HJC i Ørre lørdag den 01. maj fra kl 9-12
Evt. spørgsmål til Dan Bertelsen
db@danbertelsen.dk eller 40 20 27 53
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Bukkepral
Lørdag den 16. maj 2015 kl. 09.30 ved jagthytten.
Søren Michelsen vil sørge for kaffe og rundstykker.

Kristian Mortensen med sin 10 ender hjort fra 2014

Jagter i kommuneplantagen 2015
Lørdag den 24. okt.
Søndag den 15. nov.
Lørdag den 12. dec.
Lørdag den 16. jan.

kl. 13.30 - Henning Skytte
kl. 9.30 - Anders Nygård
kl. 13.30 - Henrik Kristensen
kl. 13:30 (2016) - 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, mødested er ved jagthytten ved Krusbjergvej 12 (flugtskydningsbanen)
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Flugtskydning
Opstart af flugtskydning mandag den 30. marts 2015

Træning i 2015
Pga. fornyet miljøgodkendelse, har vi fået mulighed for
udvidede skydetider - se aktivitetskalenderen (bagsiden)
Banen er lukket i juli
Krav for deltagelse i lukket skydning er minimum tre
forudgående skydninger på SJF banen.

Husk: Der er skydeinstruktører på alle træningsaftner.
Tilmelding til Amtshold, hurtigst muligt:
Sjøbbe - Tlf.: 21 67 20 89

Bymatch mod Ørre-Sinding

13/4-2015 i Sunds og 14/4-2015 i Ørre-Sinding

Skytter som tilmelder sig amtsskydning 2015 får
12
gratis
skydekort ved hjemmebane skydningerne.

Kontaktpersoner Sunds Jagtforening
Arbejdsopgave:

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

Økonomi

Poul-Erik Elkjær

40 44 29 05

Indmeldelse

Poul-Erik Elkjær

40 44 29 05

HJC´s aktiviteter

Henrik Kristensen

23 38 58 40

SJF´s bane

Henning Skytte

21 77 02 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

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.
Facebook

Anders Nygård

40 96 46 80

Nyhedsmail

Oplysninger SJF

Poul-Erik Elkjær

40 44 29 05

Ny-/ungjæger

Information/spørgsmål

Anders Nygård

40 96 46 80

Kasserer

Flugtskydning

Omhandlende:

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.
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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

Denne reklameplads kan blive din,
ring til Carsten Jakobsen
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Med forbehold for tryk– og indtastningsfejl.

Aktivitetskalender 2015/16
30/03-15
13/04-15
14/04-15
20/04-15
27/04-15
01/05-15
02/05-15
04/05-15
11/05-15
18/05-15
31/05-15
01/06-15
08/06-15
14/06-15
15/06-15
22/06-15
29/06-15
01/08-15
03/08-15
05/08-15
08/08-15
10/08-15
17/08-15
24/08-15
31/08-15
24/10-15
15/11-15
12/12-15
16/01-16
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18:00
18:00
18:00
18:00
09:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
10:00
18:00
18:00
09:00
18:00
18:00
18:00
18:00
13:30
09:30
13:30
13:30

Flugtskydning - træning
Bymatch Sunds
Bymatch Ørre/Sinding
Flugtskydning - træning
Flugtskydning - træning
Hjortebanen - indskydning
Kommunemesterskaber Ørre/Sinding
Flugtskydning - træning
Flugtskydning - træning
Flugtskydning - træning
Kredsskydning Sevel
Flugtskydning - træning
Flugtskydning - træning
Divisionsskydning Aulum/Haderup
Flugtskydning - træning
Flugtskydning - træning
Flugtskydning - træning
RAHS træning
RAHS træning
RAHS træning
RAHS Finaleskydning
Flugtskydning - træning
Flugtskydning - træning
Lukket skydning
Ny- & Ungjæger skydning
1. efterårsjagt - Jagtleder Henning
2. efterårsjagt - Jagtleder Anders
3. efterårsjagt - Jagtleder Henrik
Rævejagt - Jagtleder Carsten

