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Læs inde i bladet: 

Aktivitetskalender 2016/17 

Jagthistorier 

Gæster på fællesjagterne  

Knæk & 
Bræk 

Årgang: 16   -   Marts 2016 

I 2015 var vi værter for RAHS skydning, og dagen forløb lige som den skulle! 

Alt spillede, både den nye bane, aktiviteter og maden. Vi havde tilmed dejligt 

vejr. 
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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 jagtsæsonen 2015/2016 overstået, vinteren eller det vinter det nu kun-

ne blive til er gået på held og flugtskydnings sæsonen skal til og i gang, vi 

starter i år op på banen mandag d. 4. april kl. 18.30 

 

I 2015 var der en del aktiviteter på vores skydebane og det bliver ikke min-

dre i 2016. Vi skal både afholde kommunemesterskaberne og divisions-

skydning (se også side 10) så er det en fornøjelse at anlægget er blevet op to 

date og vi håber at der kommer flere skytter på banen. I skrivende stund er 

der ansøgt om renovering og udvidelse af vores overdækkede terrasse, så 

håber vi bare på at der ikke går ligeså lang tid som med miljøgodkendelsen. 

 

Henning og Arne har så stor succes og tilslutning til hundetræning at der er 

indkøbt en fjernbetjent dummykaster, dette sammen med deres store erfa-

ring skulle gerne munde ud i at deltagerantallet i hvert fald ikke daler. På 

denne baggrund har jeg også haft længere dialoger med Herning Kommune 

og vi har aftalt et møde primo marts for at undersøge mulighederne for at 

anlægge en sø/vandhul på vores areal. Dette er ikke sådan ligetil da det er 

§3 jord men indtil videre er der optimisme at spore hos begge parter.  

Der er også aftalt at vi skal have gennemgået parcellerne i kommuneskoven 

så der kan blive klippet og fældet og vi kan få skydetårn 2 op at stå. 

 

På vores generalforsamling var der under evt. forskellige forslag til hvordan 

man kunne trække flere deltagere til vores efterårsjagter. Dette har vi vendt 

i bestyrelsen og lavet lidt tiltag (se også side 9) så må vi se om det er nok.  

På et tidspunkt blev det vendt sådan at det var for at få skudt mere vildt, 

dette har intet på sig. Det skulle ses i det lys at når jagtlederen forsøge at 

planlægge sådan en bette jagt og der kun møder 10-12 mand op og de halve 

er med hund så er det ikke optimalt, håber det bliver bedre, der er jo stadig 

hyggen efter jagten der skal holdes ved lige. 

 

Jeg ser frem til en god sæson hvor vi forhåbentlig får alle hold fra SJF kva-

lificeret til finaleskydningen som i år afholdes i Nees/Bøvling.  

 

HUSK AT FÅ MELDT AMTSSKYDNINGSHOLDENE TIL HOS SJØB-

BE ASAP. 

 

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 20. jan. 2016 kl. 19:00 i Sunds Hallens 

lille sal 

 

Dagsorden/Agenda: 

1.Velkomst ved Henrik Kristensen, valg af dirigent 

Velkomst ved Henrik Kristensen. 57 personer fremmødt. Jesper Lauridsen 

blev valgt som dirigent. JL oplyste at der var lovligt indvarsling i klubblad 

samt annonce. 

2.Formandens- og udvalgenes beretninger 

Foreningen har 170 medlemmer. SJF er vært ved kaffe/brød. Lokalt røgfrit. 

PEE referant. 17/1 rævejagt med 18 deltager. 8/2 opstart hundetræning ved 

Arne Larsen og Henning Skytte. Over 30 deltager. 19/2 bestyrelsesmøde An-

ders Nygaard og Henning Skytte medlem, PEE kasserer, Carsten Jakobsen 

næstformand, HK formand. 30/3 opstart flugtskydning. 13/4 & 14/4 bymatch 

Ørre-Sinding/SJF. 2/5 indskydning riffel på HJC. 2/5 kommunemesterskab i 

Ø/S. A-klassen vandt Peter Hansen 39/43, nr. 2 Bjarne Pedersen 38/41 flot. 

31/5 kredsskydning i Sevel. 16/5 bukkepral hvor Søren Michelsen både bød på 

rundstykker og flot seksender fra kommeplatagen. 14/6 Divisinsskydning i 

Aulum/Haderup. 27/6 arbejdsdag på skydebanen 9 fremmødte opstlling af 

huse / hegn. 8/8 RAHS finaleskydning på SJF banen. 12/8 efterårs hundetræ-

ning med AL og HS. Igen over 30 hunde. 24/8 lukket skydning. 31/8 Ny/ung 

jæger skydning. 24/10 1. efterårsjagt ikke skudt set alle typer. 8/11 Ny- ungjæ-

ger jagt v/John Hjort. 10/11 Statsjagt i Kompedal Plantage SJF havde Kristian 

Mortensen og Ken Simonsen. 15/11 2. efterårsjagt nedlagt 1 sneppe af Ole 

Nielsen. 20/11 Knudmosejagten SJF havde Jens Sørensen og Andfers Nygård 

med hund. 22/11 HJC jagten med 25 deltager. Flemming Elkjær skød et dyr. 

12/12 3. efterårsjagt nedlagt bukkelam af Michael Jakobsen.  

3.Regnskab 

Indtægt 177 tusinde, Udgift 211 tusinde. 

4.Indkomne foreslag 

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

5. Valg til bestyrelsen 

Valg til bestyrelsen, På valg Carsten Jakobsen og Anders Nygaard, Genvalg. 

Valg af suppleant, på valg Tommy Nygård, Genvalg. 

Valg af revisor, på valg Esge Jensen, Genvalg. 

Valg af skydeudvalg på SJF banen, på valg Carsten Jensen, Genvalg. 

Valg til HJC, på valg Bjarne Pedersen og Jens Sørensen, Genvalg. 
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6.Evt. 

RAHS tilskud ændres sådan at der kun betales for gæsten, ellers 

uændret at indskud til division, kreds, kommunemesterskab betales 

af foreningen. 

AN fremlagde oplæg til flere deltager på jagterne. 

Bukkejagten i Sunds Kommuneplantage 

20 Eddie Hald Jensen 26149227 (bestået) 

21 Martin Eriksen 24658622 

22 Peter Hansen 29694652 (bestået) 

23 Svend Åge Pedersen 26145276 (bestået) 

24 Nicolas Machmüller 42799880 (bestået) 

25 Henrik Christensen 41228318 

26 Villy Mortensen 40157782 

27 Ole Meldgaard Nielsen 25252702 

28 Tom Sørensen 30700905 

Kronvildtjagten sept. Måned i Sunds Kommuneplantage 

35 Ken Simonsen 30745405 

36 Pia Overgaard 40551654 

37 Poul Madsen 

38 Kristian Mortensen 21671037 (bestået) 

39 Orla Elkjær 24596101 (bestået) 

Statsjagten bestået riffelprøven 

1.  Anders Jensen 61540817 

2. Lars Søndergaard 40545442 

3. Leo Bertelsen 50980842 

4. Tommy Nygaard 22176940 

Rågejagt i Herning kommune 

1. Ken Simonsen 30745405 

2. Marianne Bertelsen 42627451 

3. Orla Elkjær 24596101 

4. Pia Overgaard 40551654 

 

Referat  

Poul-Erik Elkjær 
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Jagt i Kompedal Plantage 10/11 2015 
Jeg var så heldig at vinde den ene af de to pladser som sunds jagtforening havde 

fået stillet til rådighed af skovstyrelsen. 

 

Jeg havde aftalt med Kenn at hente ham kl. 0715. Vi skulle mødes ved skovsko-

len i Kompedal plantage kl. 0800. Det små regnede da vi kørte derud. 

Vi blev budt velkommen af skovridder Poul Ravnsbæk. 

 

Efter velkomst blev parolen gennemgået og vi trak lod om vores pladser (fik nr. 

26) og fordelt i de forskellige biler. 

 

Da vi er kommet ud til vores pladser er det igen blevet tørvejr. Klokken er ved at 

være 0915 og vi har skydetid til kl. 1200 altså små tre timer. Min plads viser sig 

at være en Hocksitz. Jeg sætter mig op og vente tiden begynder med en vis spæn-

ding. Der begynder at lyde skud rundt omkring i skove og efter ca. halv time høre 

jeg noget bag mig, da jeg vender mig om, ser jeg lige skyggen af en lille flok hin-

der ca. 4-6 styk vil jeg tro, 10 min efter høre jeg et skud fra min nabopost til højre 

for mig, og ser lidt efter lige ryggen af en lille flok 150 meter foran mig. Jeg høre 

igen noget bag mig og når lige at se 4 hinder forsvinde bag mig. Derefter er der ro 

igen en stykke tid men hører dog stadigvæk enkelte skud rundt omkring. Jeg ser 

igen ryggen af nogle dyr hvor jeg havde set de andre foran mig, sidder dog og 

sover lidt for meget, da de dukker op 75 meter lige skrå til venstre for mig, når 
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ikke at få riflen op inden de er væk igen. Den næste halve time sker der ikke no-

get, og klokken nærmer sig 1200. kl. 1200 går jeg ned af stigen og hen til min 

nabo post for at høre hvad han har skudt til. Han havde skudt til en hind som var 

løbet videre. Mens vi står og snakker, kommer der en rudel med 14-15 hinder og 

en stor hjort lige forbi os på 50 meters afstand, de går videre forbi os mod venstre 

og standser henne ved min stige og esser (selvfølgeligt nu er jagten jo ovre). Da 

vi bliver hentet markere vi lige stedet så der kan sættes en svejshund på. vi bliver 

kørt tilbage til lejren, og mens der bliver lavet eftersøgning, spiser vi vores mad-

pakker, under spisning fortæller hver mand om sin oplevelse ude fra posten. Der 

kom nogle spændende beretninger der ude fra og der blev set rigtigt mange dyr. 

Hen på eftermiddagen er eftersøgningen færdig og der kan holde vildt parade. 

Der blev skudt 5 kalve og 7 hinder, 3 hjorte.  en ulig 18 ender og ulig 12 ender og 

en 8 ender som dog ikke var med på paraden (skudt af en af styrelsens egne folk) 

Kenn som jeg havde med havde skudt en hind, men det fortæller han nok om 

selv. Alt i alt en dejlig og spænende dag i skoven. 

Med jagt kammeratlig hilsen  

Kristian Mortensen 

Og knæk og bræk  

i det nye år. 
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Jagter i kommuneplantagen 2016 
Lørdag den 22. okt.  kl. 13.00 - Henrik Kristensen 

Søndag den 20. nov. kl. 10.00 - Anders Nygård 

Lørdag den 12. dec.  kl. 13.30 - Poul-Erik Elkjær 

Lørdag den 21. jan.  kl. 10:00 (2017) - Henning Skytte 

 

Tilmelding af hunde senest 8 dage før jagten til jagtlederen. 

Gæster skal ligeledes tilmeldes jagtlederen 

 

Jagthytten er åben en ½ time før hver jagt, og der er kaffe på kan-

den. 

Foreningen er vært med pølser ved alle jagter, og der kan købes øl 

og vand. 

Alle medlemmer er velkomne til jagter i Kommuneplantagen, mø-

dested er ved jagthytten ved Krusbjergvej 12 (flugtskydningsbanen) 
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Medbring en gæst i kommuneplantagen  
Eftersom bestyrelsen, forud for generalforsamlingen 2016, havde modtaget diver-

se forslag til hvordan vi i fremtiden bliver flere jægere på vores fantastiske jagter, 

blev dette lystigt diskuteret på selv samme generalforsamling.  

Det der var det primære tiltag, var muligheden for at medlemmer af foreningen 

kunne medbringe ikke-medlemmer som gæster på jagterne. Til dette var der både 

medlemmer der var for og i mod.  

Den primære frygt fra foreningens medlemmer i denne forbindelse, var at vi på 

jagterne nu ville blive for mange, ødelægge kulturen i Sunds Jagtforening, samt 

risikere at ”tømme” kommuneplantagen for vildt på de tidlige jagter – her pri-

mært i forhold til den faste bestand af råvildt. Det der modsat talte for, var at 

mange medlemmer som ikke altid havde en at følges med, og derfor blev hjem-

me, nu kunne tage en kammerat med på køreturen, give gæsten en jagtoplevelse, 

samtidig med at vi ”markedsførte” vores egen forening og herved introducerede 

potentielt nye medlemmer til vores forening. Vigtigst af alt, ville det også skabe 

lidt mere liv på jagterne med flere deltagende, og jagtlederne risikerede ikke at stå 

på en jagt der havde knapt med deltagende, og at forarbejdet og tankerne om af-

holdelse forud for jagten derfor var ”spildt”.  

I bestyrelsen har vi forsøgt at finde en mellemvej i denne problematik, der både 

tilgodeser de medlemmer der gerne ville have muligheden for at medbringe en 

gæst, samt de medlemmer der ikke synes at et stort antal gæster var velkommen 

på jagterne. Vi har besluttet følgende, der i den kommende sæson vil være på 

forsøgsbasis: 

 At der på hver jagt er 3. gæstepladser  

 For at besætte en gæsteplads, skal et medlem af foreningen tilmelde sig med 

gæsten hos jagtlederen. Tilmeldingen er bindende og de tre pladser besættes 

efter først til mølle princippet.  

 Et medlem på IKKE besætte alle tre gæstepladser. Maks 1 gæst pr. medlem 

pr. jagt.  

 Gæstepladsen koster 100 DKK 

Derudover har vi bestemt, at der for gæsten gælder følgende: 

 Gæsten må IKKE tilmelde sig med hund, da foreningens egne hundefører 

skal have første ret på disse begrænsede pladser 

 Gæsten må IKKE besætte en riffelpost, da foreningens egne riffelskytter skal 

have første ret på disse begrænsede pladser  

Dette er vedtaget, da vi i bestyrelsen ikke har fundet det som et problem at sam-

mensætte et hundehuld samt besætte riffelposterne, og da vi synes disse stadig 

skal forbeholdes vores medlemmer.  

Vi vurdere, at vi ikke tror på at 3 potentielle ekstra gæster vil udgøre en signifi-

kant ændring i antallet af nedlagt vildt. Husk at de 3 pladser ikke nødvendigvis 

skal besættes på hver jagt.  
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Riffel indskydning 
 

Lørdag den 14. maj 2016 kl. 09.00 - 12.00 

Sunds Jagtforening har lejet hjortebanen ved HJC i Ørre lør-

dag den 14. maj fra kl 9-12 

 

Evt. spørgsmål til Dan Bertelsen 

db@danbertelsen.dk eller 40 20 27 53 

Skydning i Sunds 
7. maj   Kommunemesterskaber i Sunds 

12. juni Divisionsskydning i Sunds 

 

Vi har brug for frivillige hjælpere disse dage, som dommer og 

skrivere. Alle frivillige hjælpere får et måltid mad og en øl. 
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Knudmosejagten 2015 
Den 19. november 2015 var Jens Sørensen og jeg inviteret på fællesjagt i Knud-

mosen, og repræsenterede derved Sunds Jagtforenings 2 pladser. Jens havde fået 

pladsen som tak for hans store arbejde på HJC, og jeg selv havde fået den sidste 

hundefører plads da vi i bestyrelsen umiddelbart ikke kunne finde en hundefører i 

mellem de frivillige på SJF banen og HJC banen. Både Henrik, Henning og Poul 

Erik havde før været med på denne jagt, så i år mente de at det var mig der skulle 

prøve det – tak for det!  

 

Jagtsæsonen var på sit højeste ved denne tid, og da jeg fra hundetræning og tidli-

gere jagter vidste at der normalvis er meget vildt i Knudmosen, glædede jeg mig 

rigtig meget til denne jagt! Jens hentede mig og min FT Springer Spaniel Taco 

om morgenen, og selvom vi aldrig havde mødt hinanden før, gik snakken vældigt 

og humøret var højt. Vejret var dog, mildest talt, af helvede til. Det regnede og 

blæste en del, og det havde det også gjort dagene op til. Det skulle dog ikke sætte 

en stopper for vores lyst til at komme på jagt!  

 

Vi mødtes ved Uldjydernes Klubhus, og fik en kort parole. Vi var mange jægere 

på denne jagt, så meget skulle organiseres. Især da mange af deltagerne aldrig 

havde været med før! Folkene fra Herning Jægerråd, som styrede denne jagt, hav-
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de dog rigtig pænt styr på tingene og hurtigt blev vi fordelt i biler med kurs mod 

1. såt.  

 

Her deltes Jens’ og mine veje så for en stund, da jeg som sagt skulle drive. Første 

såt var en våd affære, og jeg nåede da også kun at gå 50 meter før mine gummi-

støvler var fyldte med iskoldt vand. Såten var stor, og indledningsmæssigt skete 

der ikke det store. Efterhånden som vi nærmede os driverne og et mere tørt ter-

ræn, begynder snepperne dog at rører på sig. Taco lettede 2 snepper så lod flyve 

fremad, og som senere blev skudt af de foranstående skytter. Det er altid spænen-

de med snepper, og jeg glædede mig over at vi allerede i første såt var røget i en 

del! Det tydede godt for resten af dagen! De 2 snepper apporterede jeg selv efter 

drevet. Begge var 2 rigtig fine dirigeringer, og Taco kom med stolthed tilbage 

med snepperne han kort forinden selv havde lettet! Herligt! I samme såt blev også 

skudt ræv og et stykke råvildt.  

 

Såt nummer 2 startede ud som lyn og torden! Hurtigt var der mellem 100-150 

bekkasiner i luften, og skytterne fik ild i kanonen! Efterhånden som vi fik gang i 

drevet, fløj snepperne også på kryds og tværs. Mange lettede jeg selv, uden at 

kunne skyde til dem. For lavt og fremad! En valgte dog bagdøren, og det skulle 

den ikke have gjort! Et enkelt skud fra min Webley & Scott fældede sneppen, og 

Taco kunne få lov at apportere. En harer sneg sig også med i ræset, men til denne 

blev der skudt forbi! Ved skyttekæden stod mange med halvtomme smil. Et smil 

pga. de havde skudt meget, og et halvtomt et af slagsen fordi de havde skudt for-

bi! Jeg apporterede dog 2 snepper igen, og se nu havde jeg allerede apporteret 5 

ud af de 7 snepper det skille vise sig at vi skød denne dag. Endnu engang – herligt 

at være med til som hundefører!  

Hurtigt blev det frokost. Jens var en af dem der havde haft held med at ikke kun 

at skyde forbi til bekkasiner, og stolt viste han mig den lille vævre fugl da vi 

mødtes! Frede Thomsen er fast hornblæser på denne jagt, men sjovt nok var både 

jeg og Ole fra Timring/Vildbjerg også med på dagens jagt (Vi blæser til dagligt 

sammen hver tirsdag). Så veløvet fik vi spillet Frokost signalet, og vi røg i De 

Gule Ærter!  

 

Over middag skulle vi igennem 2 såter. Her begyndte vi også at møde lidt fasa-

ner. Jeg skød dog forbi til en kok, men fik til gengæld en bekkasin senere i 3 såt. 

Den fjerde og sidste såt, blev for alvor en såt hvor vi mødte fasaner! Det var en 

lang såt, men alle fasaner sad ligeså i løbet af de første 50 meter, så hundefolkene 

fik rig mulighed for at få skudt over deres hunde nu! Jeg skød en fasankok over 

Taco. Først fandt han hønen, som jeg lod flyve, og kort efter kokken som han fint 

satte sig på en op fløjet. Jeg skød og den pakkede, og Taco fik kommandoren: 
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”Apport”. Denne dag, var en af de dage hvor det bare kørte for Taco og jeg. Vi 

fik mange gode situationer, og heldigvis var det skytterne foran os der var de 

”godt skydende”, hvilket i sidste ende gav os mange gode apporteringer! I denne 

såt skød hundeføreren til højre for mig et pænt smaldyr.  

 

Da vi kom igennem sidste drev, viste det sig at der var blevet skudt en ræv mere. 

Der var også blevet skudt forbi til harer, ænder og sneppe. Dagen var slut, men vi 

havde dog lige en efterapportering på en bekkasin fra før middag vi skulle ud og 

kigge på. Jeg meldte mig frivilligt til at tage med, da jeg jo som sagt synes det gik 

rigtig godt med Taco denne dag. Derudover, vidste jeg også at han havde god 

erfaring med bekkasiner, da jeg de sidste to sæsoner har skudt mellem 70-100 

bekkasiner med en kammerat ude ved engene i Stauning. Efter ledt frit søg, fandt 

Taco også bekkasinen.  

 

Godt nok havde jeg selv skudt 3 stykker vildt i løbet af dagen, men de situationen 

jeg i dag husker bedst, er de gange hvor jeg kunne overrække skytterne det vildt 

de havde skudt, og som Taco havde apporteret mens de så på. Mange af jer hun-

defører derude vil nok kunne genkende dette. At gå med hund giver så mange 

gode oplevelser, og når så skytterne oven i købet husker at takke en for det fine 

hundearbejde, og roser både fører og hund, ja så er det fuldstændig lige meget om 

man selv skyder noget! 
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Dagen var nu slut. Under paraden fik os hornblæsere blæst samtlige signaler for 

det faldne vildt – lidt hårdt oven på en dag hvor man i regn og blæst har gået, gået 

og gået! Men det lykkedes! Jagtlederen takkede af, og vi gik videre til auktion. 

Snepperne og bekkasinerne tilfaldt skytterne, og resten blev budt op. Hvis du nu 

sidder og undre dig over hvorfor jeg som nævnt tidligere lod en fasanhøne flyve, 

så jeg kan lige berette at de høns der på dagen var blevet skudt blev budt MEGET 

højt op – tvunget af jagtlederen. Dette fordi at han under parolen havde givet ud-

tryk for, at han helst så hønsene fredet.  

 

Turen gik atter mod Sunds, og Jens og jeg fik en god snak om dagens oplevelser. 

Jeg tror heller ikke Jens var i tvivl om at jeg havde haft en ualmindelig god dag 

med Taco – det fik jeg nemlig sagt et par gange!  

 

Knæk og bræk 

Med jægerlig hilsen  

Anders Nygård 
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Bukkepral 
Mandag den 16. maj 2016 kl. 09.30 ved jagthytten. 

Eddie Hald Jensen vil sørge for rundstykker og kaffe  

Lej Jagthytten 
Husk at du som medlem af SJF, har mulighed for at leje vores jagt-

hytte. 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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 Flugtskydning 
Opstart af flugtskydning mandag den 4. april 2016 

Træning i 2016 

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 

 

RAHS tilskud ændres sådan at der kun betales for gæsten, ellers uændret 

at indskud til division, kreds, kommunemesterskab betales af foreningen. 

 Ingen tilskud til egne skytter på hjemmebane  

 Dog betaler vi stadig for gæsten på hjemmebane  

 Vi betaler også stadig tilmeldingsgebyr  
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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 SJF´s bane Henrik Kristensen 

Karsten Jensen 

23 38 58 40 

40 96 46 80  

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 
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Sponsorer 

SuperBrugsen Sunds 
Sunds Hovedgade 77 
7451 Sunds 
Tlf.: 96292600 
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 Denne reklameplads kan blive din, 

ring til Carsten Jakobsen 

Sponsorer 

SUN DESIGN A/S 
GENVEJEN 11  7451 SUNDS 

97142200  WWW.SUNDESIGN.DK  
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Med forbehold for tryk– og indtastningsfejl. 

 

Aktivitetskalender 2016/17 
 

06-03-2016  10:00  Hundetræning 

13-03-2016  10:00  Hundetræning 

20-03-2016  10:00  Hundetræning 

04-04-2016  18:30  Opstart Flugtskydning 

11-04-2016  18:00  Flugtskydning, træning 

12-04-2016  19:00  By match mod Ørre/Sinding i  

    Ørre/Sinding 

16-04-2016  10:00  Udlejning til Kyocera Hunting Club 

18-04-2016  18:00  Flugtskydning, træning 

18-04-2016  19:00  By match mod Ørre/Sinding i Sunds 

25-04-2016  18:00  Flugtskydning, træning 

02-05-2016  18:00  Flugtskydning, træning 

07-05-2016    Kommunemesterskaberne i Sunds 

09-05-2016  18:00  Flugtskydning, træning 

16-05-2016  10:00  Bukkepral v. jagthytten 

23-05-2016  18:00  Flugtskydning, træning 

29-05-2016    Kredsskydning i Ørre/Sinding 

30-05-2016  18:00  Flugtskydning, træning 

03-06-2016  06:45  Udlejning til Kyocera Hunting Club 

06-06-2016  18:00  Flugtskydning, træning 

12-06-2016  00:00  Divisionsskydning i Sunds 

13-06-2016  18:00  Flugtskydning, træning 

20-06-2016  18:00  Flugtskydning, træning 

27-06-2016  18:00  Flugtskydning, træning 

01-08-2016  18:00  Flugtskydning, træning 

08-08-2016  18:00  Flugtskydning, træning 

15-08-2016  17:00  Flugtskydning, lukket skydning 

22-08-2016  18:00  Ny- og ungjæger skydning 

Efterår    Opstart hundetræning 

22-10-2016  13:00  1. efterårsjagt 

20-11-2016  10:00  2. efterårsjagt 

17-12-2016  13:00  3. efterårsjagt 

19-01-2017  19:00  Generalforsamling 2017 

21-01-2017  10:00  Rævejagten 2017 


