Knæk &
Bræk
Årgang: 16 - September 2016

Læs inde i bladet:
Jagter 2016/2017
Kommunemesterskaber 2016
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Bestyrelse Sunds Jagtforening
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
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Formanden har ordet
Endnu engang er flugtskydningssæsonen gået på held og det var glædeligt at alle flygtskydningshold kvalificerede sig til finaleskydningen i
Nees-Bøvling. Jeg skal da lige love for at Sunds Jagtforening også blandede sig i medalje striden, både første og anden pladsen i serie 3 og Jens
Vestergård der satte dem alle på plads i serie 2 og vandt den individuelle
skydning. Rigtig rigtig flot.

SJF har søgt Kommunen om byggetilladelse til at udvide terrassen til det
dobbelte hvilket er faldet positiv ud. Tilladelsen er godkendt og udvidelsen vil blive påbegyndt når frost og kong vinter har forladt os igen i foråret.
Vi har også søgt om tilladelse til at opsætte et skydetårn mere. Dette er
der givet tilladelse til område i område 23 således at der er min. 130
meter til skel på begge sider. Dertil er der også givet tilladelse til at lave
2 skydespor på 5-10 meter. Tårnet har ladet vente på sig og er først ankommet her i uge 35 og det har derfor ikke været muligt at få den sat op
inden krondyr pürsch men mon ikke den er klar til bukkejagten 2017

Som jeg skrev om i forårs udgaven har jeg også været i en længere dia3

log med kommunen angående anlægning/udgravning af en sø men den
er helt er helt droppet L Der gives ikke tilladelse til at anlægge søer i
beskyttede naturtyper, og slet ikke i ådale generelt. Det er klagenævnet,
der siger nej. Så det lukker muligheden for at etablere sø derude, desværre.
Jens Sørensen og Martin ”Smeden” har valgt at stoppe på Herning
Jagtcenter. Dette bevirker så at vi skal have fundet 2 nye mand som i
samråd med Bjarne Pedersen og Anders Jensen skiftevis hver anden
torsdag i sæsonen kan hjælpe med oprydning og påfyldning af duer. Du
behøver ikke at skyde flugtskydning men blot have lyst til at hygge
med andre jægere og skytter. Kunne dette have din/jeres interesse står
Bjarne Pedersen til rådighed for evt. spørgsmål på mobil 22 70 01 49
Sluttelig vil jeg ønske jer alle knæk & bræk i den kommende jagtsæson
og håber at mange af jer vil komme til vores efterårsjagter samt rævejagten, husk tilmelding af hund og evt. gæst til jagtlederen senest 8
dage før afholdelse. Igen i år har Røjen Jagtkonsortium tilladt minimum en riffelpost på deres side så husk riffel så der kan trækkes lod
om minimum 2 riffelposter på hver jagt. Det skal også lige nævnes at
der ikke længere skal bruges ”skovpatroner” i kommuneskoven, stålhagl er tilladt fra denne sæson.
Med venlig hilsen
Formand Henrik Kristensen
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Indkaldelse til
Generalforsamling
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i SJF,
torsdag den 19. januar 2017 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 Henrik Kristensen, Poul Erik Elkjær, Henning Skytte
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
Der afholdes amerikansk lotteri, med et lod
5
per medbragt trofæ

Jagter
I kommuneplantagen
Lørdag den 22. okt. Kl. 13.00
Tilmelding af hunde senest 8 dage før jagten til Henrik Kristensen

Søndag den 20. nov. Kl. 10.00
Tilmelding af hunde senest 8 dage før jagten til Henning Skytte

Lørdag den 17. dec. Kl. 13.00
Tilmelding af hunde senest 8 dage før jagten til Poul Erik Elkjær

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)
Der er 3 gæstepladser, hvor medlemmer kan invitere ikke-medlemmer.
Pris 100 kr. pr. plads. Disse skal tilmeldes hos jagtlederen. Se
yderligere information i Marts Knæk og Bræk.
Lodtrækning om 2 riffelposter på hver efterårsjagt i
kommuneplantagen
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16.maj Bukkepral
Det 16. maj 2016 havde vi i SJF en af de bedste bukkepral i
nyere tid. Hele 6 bukke lå der på paraden, hvilket må siges at
være meget flot for vores lille forening.
Bukkene var skudt af Anders Jensen, Kenneth Kjeldsen, Ken
Falkenberg (2 stk.), Rasmus Sørensen og Tommy Nygård.
Flotte bukke, og endnu engang tillykke til skytterne.
Vi håber i øvrigt, at alle vore medlemmer havde en god bukkejagt!
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Resultater fra lukket skydning 2016
A rækken

1. Johannes Østergaard
2. Niels Jørgen Sørensen
3. Poul Henning Jensen

20/25
18/25
17/24

B rækken

1. Frank Knoop
2. Frede Thomsen
3. Svend Erik Simonsen

20/25
18/25
17/24

Mester rækken 1. Poul Erik Elkjær
2. Tom Sørensen
3. Niklas Østergaard

38/41
38/41
37/41

5 Doubler

1. Flemming Elkjær
2. Jens Lund
3. Poul Erik Elkjær

10/10
10/10
9/10

Jægertrap

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

25/25
24/25
20/25

Vildduer
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1. Poul Henning Jensen
2. Anders Nygård
3. Tom Sørensen

10/10
10/10
8/10

Træningspokaler

A rækken
B rækken

Dan Simonsen
Finn Skallerbæk

79/100
69/102
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Hundetræning 2016

Endnu engang har forårshundetræningen i Sunds Jagtfornening
været en stor succes. Vi har måtte hente nye og kompetente trænere, for at kunne følge med, hvilket vi selvfølgelig kun er glade for!
Opstarten 2016 skete i det skønneste sensommervejr, og blev afsluttet med hygge på terrassen. Jagthundeudvalget og resten af SJF
vil gerne sige tak til de mange deltagere, og knæk og bræk med
jeres hunde i den kommende sæson.
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Resultater fra lerduer
Sunds gør det igen! For 2. år i træk på podiet til RAHS finaleskydninger!! Denne gang med 1. og 2. plads i Serie 3.
Stort tillykke til Paw, "Sjøbbe", Peter og Mette samt Martin, Jens,
Æ' Smed og PH med pokalerne! Derudover stort tillykke til Jens,
som i øvrigt blev bedste individuelle skytte i serie 2!
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Kommunemesterskaber 2016
Mange store arrangementer har været igennem SJF de 2 seneste år.
Utroligt mange skytter har været forbi vores nye flotte bane, og
heldigvis har alle arrangementer været en succes. Her er billeder fra
Kommunemesterskaberne 2016, der blev afholdt i det skønneste
vejr d. 7 maj. Stort tak til alle hjælpere også på denne dag!
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Ilskov kartoffelcentral jagten
Herning Jagt Center 11/12-2016
Søndag den 11. december 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.
Der vil være to riffelposter (bemærk jagttid på dåkalv i denne periode.
Tilmelding senest 14 dage 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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Fremtidens jagt på dåvildt
Den 21. juni var der Dåvildt-møde i Holstebro og Sunds Jagtforeningvar repræsenteret med Lars Søndergaard og Peter Hansen.
Alt tyder på at jagttiderne fremadrettet kommer til at følge "Thymodellen" med då og kalv i december, samt hjort i den første uge i
januar.
Ønsket fra SJF v. Lars Søndergaard og Peter Hansen var dog en
yderligere udvidet jagttid, men flertallet stemte imod. Som
"kompensation" tyder det dog på at jagttiderne allerede kommer til
at gælde fra 2017 - altså ét år tidligere end først antaget.
BEMÆRK: INTET ER DOG VEDTAGET OG OFFENTLIGGJORT ENDNU!
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Rævejagten
m/gule ærter
Lørdag den 21. januar 2017 kl. 10.00
Foreningen er vært med gule ærter.
Øl og vand kan købes.
Tilmelding af hund og deltagelse i jagten
foregår til Anders Nygård
Senest den 10. Januar på 30 32 71 12

Hundetræning
Opstart af hundetræning 5. februar kl. 10.00
Se mere på Facebook og hjemmesiden
Kontakt Henning Skytte for tilmelding
På 27 24 40 66
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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

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

Kasserer

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 l 7451 SUNDS
97142200 l WWW.SUNDESIGN.DK

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

Aktivitetskalender 2016/17
22-10-2016
20-11-2016
17-12-2016
19-01-2017
21-01-2017

13:00
10:00
13:00
19:00
10:00

1. efterårsjagt (Henrik jagtleder)
2. efterårsjagt (Henning jagtleder)
3. efterårsjagt (Poul Erik jagtleder)
Generalforsamling 2017
Rævejagten 2017 (Anders jagtleder)

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.
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