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Formanden har ordet
Kære medlemmer.
Så er der skudt efter de sidste lerduer i denne sæson på vores skydebane
og puha hvor har det været hektisk. Vores nye miljøgodkendelse gik
igennem systemet, hvilket også tilladelsen til opførelse af vores skydehuse gjorde. Det har været en lang kamp med de administrative instanser men efter at diverse tilladelser er blevet godkendt og byggeriet er
opført syntes jeg at slut resultatet taler for sig selv, VI HAR FÅET EN

RIGTIG FLOT SKYDEBANE.
Den skulle stå sin prøve lørdag d. 8. august, hvor vi afholdte RAHS finaleskydning. Ca. 240 skytter blev kørt igennem med både skydning, for
sjov skydning, administration og ikke mindst forplejning. Det var hårdt
at få det hele kørt i stilling. Toiletvogn, telt, borde og bænke, væske,
mad, amerikansk lotteri, opstilling af ekstra maskine til for sjov skydning blot for at nævne nogle af de ting som bare skulle spille sådan en
dag. Må indrømme at undertegnede havde sine bekymringer men de
blev gjort til skamme, alt kørte upåklagelig hele dagen. Første skytte
ankom kl 08.35 og den sidste forlod pladsen 19.45 og der var mange
rosende ord fra de deltagende om at det havde været et rigtigt godt arrangement, var vel planlagt samt vores bane var kommet til at se rigtig
godt ud.
Så er det jagtsæsonen der står for døren og igen i år har vores nabo,
Røjen konsortium v/Poul Henning Jensen, stillet jord til rådighed så der
kan blive 2 riffelposter til vores 3 efterårsjagter og rævejagten i januar.
Medbring riffel og der trækkes lod om de 2 pladser inden der holdes
parole på selve jagtdagen. Husk også at tilmelding af hunde skal ske til
den pågældende jagtleder for jagten senest 8 dage før. (Se også side 4)
Med disse ord vil jeg ønske jer alle KNÆK & BRÆK i den kommende
jagtsæson.
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Jagter
I kommuneplantagen
Lørdag den 24. okt. Kl. 13.30
Tilmelding af hunde senest 8 dage før jagten til Henning Skytte

Søndag den 15. nov. Kl. 9.30
Tilmelding af hunde senest 8 dage før jagten til Anders Nygård

Lørdag den 12. dec. Kl. 13.30
Tilmelding af hunde senest 8 dage før jagten til Henrik Kristensen

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)
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Indkaldelse til
Generalforsamling
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i SJF,
torsdag den 14. januar 2016 kl. 19.00 i Sunds-hallens lille sal.

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.

Velkomst og valg af dirigent.
Formandens– og udvalgenes beretninger.
Regnskab
Indkomne forslag
(skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen).
Valg:
Valg til bestyrelsen i SJF,
På valg er Anders Nygård, Carsten Jakobsen
Valg af suppleant,
på valg er Tommy Nygård.
Valg af revisor,
på valg er Esge 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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Premierebukken.
Den 16. maj kl. 10 i skydetid kravlede jeg op i det nye tårn.
Vinden lige i næsen, lidt kold men dog en dejlig morgen. Det er altid
spændende hvad der sker…
Tina, den anden halvdel, havde fortalt mig, at de til hundetræning havde
konstateret masser af spor til venstre for tårnet. Så der havde jeg selvsagt
størstedelen af min opmærksomhed.
Jeg er ikke verdens mest tålmodige mand så efter nogle timer med en
indre diskussion om hvorvidt jeg skulle blive siddende er jeg faktisk begyndt at pakke kaffen i tasken, da der hopper et dyr ud ovre til venstre.
Jeg lister stille riflen op og konstatere at det er en rå. Idet jeg kigger op
springer bukken ud samme sted, riflen ryger op igen og jeg når lige at
konstatere at han er skudbar inden han tager 2 skridt frem og står på vejen udenfor skudvidde, da træerne ved siden af tårnet spærrer udsynet.
En hurtig beslutning tages, jeg rejser mig læner mig ud over kanten på
tårnet og skyder straks jeg har ham i kikkerten.
Jeg har en god fornemmelse, han tegnede kraftigt og løb ind i skoven.
Kort efter kravler jeg ned og går hen til skudstedet.
PIS - ikke en dråbe kan jeg finde. Har jeg virkeligt skudt forbi og der er
bukkepral indenfor en halv time…
”Karsten hundefører” findes i telefonen. Jeg ringer og forklarer ham situationen, jeg fortæller at jeg meget gerne vil have styr på situationen inden
der står en 50-100 mand (mindst) og ser med fra jagthytten….
Han er nu så rar ham Karsten. 5 minutter efter står han der og kan heller
ikke finde schweiss. Hundende kan dog lugte et eller andet.
”Jeg skifter lige til en hurtigere hund for den skal nok løbes ind….”
Igen PIS.
Hunden gik straks på sporet og jeg nåede knap nok efter dem ind i skoven inden dyret ligger der. 40-50 meter er han gået ind i skoven.
Skudt lidt skråt forfra, hjertet var praktisk taget væk.
Tankevækkende hvor hurtigt jeg faktisk fik overbevist mig selv om at jeg
nok havde skudt forbi. Da han er slæbt ud begynder folk at komme, så
jeg nåede det hele på denne helt fantastiske morgen.
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Søren Michelsen vandt jagten på generalforsamlingen 2015.

Ilskov kartoffelcentral jagten
Herning Jagt Center 22/11-2015
Søndag den 22. november kl. 9.45 HJC - jagtleder Lars Søndergaard.
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
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Resultater fra lukket skydning 2015
A rækken

1. Rasmus Sørensen
2. Finn Friis
3. Erik Smed

20/24
20/25
19/25

B rækken

1. Morten Svensson
2. Ove Weedfald
3. Tommy Nygård

23/24
19/26
18/26

Mester rækken 1. Jens Holt
2. Tom Sørensen
3. Flemming Elkjær

38/42
37/40
36/41
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5 Doubler

1. Carsten Jørgensen
2. Niclas Østergaard
3. Flemming Elkjær

9/10
9/10
9/10

Trap

1. Tom Sørensen
2. Flemming Elkjær
3. Erik Smed

24
24
22

Vildduer

1. Flemming Elkjær
2. Ove Weedfald
3. Tom Sørensen

Afgjort i
omskydning

Afgjort i
omskydning

9/10 Afgjort i
9/11 omskydning
9/11
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Træningspokaler

A rækken
B rækken

Bjarne Pedersen
Henning Skytte

78/104
65/103
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Resultatet af årets hvalpetræning
Hvalpeklasse:
1. vinder: Mads Boll med Mawi
2. vinder: Gitte Becker med Siri
3. vinder: Emmeli Jüd med Dina

Resultatet af årets unghundetræning
Unghunde klasse:
1. vinder: Anne Jakobsen med Frigg
2. vinder: Tove Larsen med Debbie
3. vinder: Sofie Gammelgaard med Alpha

Resultatet af årets videregående
hundetræning
Åben Klasse:
1. vinder: Leila Bilberg med Ronja
2. vinder: Ole Bertelsen med Maggie
3. vinder: Jens Bilberg med Nicki

Gaverne er sponsoreret af: Elka Rainwear, Elkjær Strik, Rema 1000,
Super Brugsen, XL Byg, Dyrlæge Mikkelsen
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Rævejagten
m/gule ærter

Lørdag den 16. januar 2016 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 8. Januar på 30 32 71 12

Hundetræning
Opstart af hundetræning 7. februar kl. 10.00
Kontakt Henning Skytte for tilmelding
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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

Henrik Kristensen

23 38 58 40

Hunde

Træning/arrangementer

Henning Skytte
Arne Larsen

27 24 40 66
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

27 24 40 66

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

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 2014/15
24/10-15
15/11-15
22/11-15
12/12-15
14/01-16
16/01-16
07/02-16

13.30
09.30
09:45
13.30
19.00
10.00
10.00

Jagt i plantagen
Jagt i plantagen
HJC & Ilskov Kartoffelcentral jagten
Jagt i plantagen
Generalforsamling
Rævejagt
Hundetræning opstart

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 Henrik Kristensen kontaktes på
tlf.: 23 38 58 40.

