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Bestyrelse Sunds Jagtforening
Formand
Henrik Kristensen
Hjejlevej 273
7451 Sunds
Tlf.: 23 38 58 40
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.: 27 24 40 66
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
Så er jagtsæsonen 2016/2017 gået på held og vinteren er ved at være overstået. Der har ikke været det store udbytte for Sunds Jagtforening i kommune skoven denne sæson, 2 stykker råvildt og en ræv kunne det blive til. Begrundelsen skal selvfølgelig ses i lyset af de store områder der er blevet
fældet i efteråret, men på den lange bane kan jeg kun se at det bliver rigtig
godt. Det der er fældet skal jo også flises, jeg håber de snarligst går i gang
så det bliver et rigtigt godt bukkejagts område.
I skrivende stund står der en hjælpedag for døren. Vi skal have det nye skydetårn op at stå og lavet skydespor, opsamlet lerdue rester, rengjort i skydegravene, klargjort til udvidelse af terrasse, fældet selv såede træer osv. osv.
Der er nok at se til når man gerne vil have det til at se indbydende og attraktivt ud.
Henning & Arne er også gået i gang med forårshundetræningen sammen
med alle deres hjælpere, over 30 hunde deltager :-) det er fantastisk at stable
så godt et projekt på benene og at der er så stor tilslutning. Har kun fået en
klage, den gik på at hvis man ikke var der i ordentlig tid så skulle man parkerer helt oppe ved Krusbjergvej og kom dermed for sent. Det kan jeg godt
leve med :-)
Der blev til generalforsamlingen foreslået en mulighed for en bue bane. Vi
har i bestyrelsen valgt ikke at gå længere med dette projekt. Begrundelsen
er de 2 muligheder kommunen gav os, lukke skoven under skydning da der
både er stier og veje eller på det åbne terræn ved skydebanen. Samtidig
mener vi ikke der var stor nok tilslutning på generalforsamlingen og det er
jo ikke en flad bane vi ønsker, dette kunne jo øves hjemme i haven som det
blev fortalt.
Flugtskydningssæsonen på skydebanen starter mandag d. 3. april. Det var jo
med en dundrende succes sidste år i RAHS så det er bare med at få jer
meldt til hurtigst muligt ved Sjøbbe på 2167 2089
Husk at følge løbende med på SJFs hjemmeside, specielt under aktivitets
kalender, der sker noget hele tiden.
Sluttelig vil jeg minde jer om få indberettet jagtudbyttet for den forgangne
sæson og få betalt jagttegnet senest 31. marts. Vi ses på skydebanen den
første mandag i april til en forhåbentlig god sæson.
Med venlig hilsen
Henrik Kristensen
Formand
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Referat fra generalforsamlingen
Ordinær generalforsamling torsdag den 19. jan. 2017 kl. 19:00 i Sunds Hallens
lille sal
Dagsorden/Agenda:
1. Velkomst ved Henrik Kristensen, valg af dirigent
47 personer fremmødt, velkomst ved HK, gennemgik aftenens forløb.
Poul Henning Jensen valgt som dirigent, oplyste at der var lovlig indvarsling
K&K sept. Nummer samt at den var beslutningstagende. PH gennemgik dagsordene.
2.Formandens- og udvalgenes beretninger
Beretning HK, forening har 183 medlemmer, SJF er vært ved kaffe/brød, røgfri lokale.
16/1 rævejagt 10 deltagere, 3/2 bestyrelsesmøde med konstituering Henning
og Anders bestyrelsesmedlem, Poul-Erik kasserer, Carsten næstformand og
Henrik formand.
7/2 opstart hundetræning ved Arne og Henning, over 30 hunde rigtig flot.
4/4 opstart flugtskydning, 12/4 og 18/4 bymatch mod Ørre-Sinding. 7/5 kommunemesterskab i SJF, 14/5 indskydning riffel på HJC, 16/5 bukkepral ved
Eddie Hald flot arrangement, 6 bukke leveret af 5 skytter. 29/5 Kredsskydning
i Ørre-Sinding. 12/6 Divisionsskydning i SJF, 13/8 RAHS finaleskydning i
Nees. Både 1. og 2. pladsen i serie 3 samt Jens Vestergård individuel i serie 2
det må være godkendt. 10/8 Efterårs hundetræning med Arne og Henning.
Over 30 hunde flot. 15/8 lukket afslutningsskydning. 22/8 aflystning af ungjæger skydning. 22/10 1.efterårsjagt med 17 deltager. Kalle smed skød rålam.
8/11 Statsjagt i Kompedal SJF med Lars Søndergård og Anders Jensen. 17/11
Knudmosejagten SJF med Laila og Henning Bilberg.
20/11 2. efterårsjagt 14 deltagere, ingenting skudt. 11/12 HJC jagten med 17
deltagere, ingenting skudt. 17/12 3. efteråsjagt, skudt ræv af Anders Jensen.
Der var spurgt om tilladelse til etablering af sø men klart afslag fra kommunen. 15/6 kom byggetilladelsen til udvidelsen af terassen. Tilladelse til opstilling af skydetårn i skoven.
Forespurgt om tilladelse til buebane. Den 11.marts arbejdsdag med mange
forskellige opgaver på banen og i skoven.
Beretning godkendt.
3.Regnskab
Indtægt 107 t, udgift 81 t, ingen kommentarer, godkendt.
4.Indkomne foreslag
(skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)
Godkendt.
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5.Valg til bestyrelsen, På valg Henr ik Kr istensen, Poul-Erik Elkjær og
Henning Skytte - Genvalg.

Valg af suppleant, på valg Tommy Nygård - Genvalg.
Valg af revisor, på valg Gunvor Jensen
Nyvalg blev Jens Holt.
Valg af skydeudvalg på SJF banen, på valg Niels J. Sørensen Genvalg.
Valg til HJC, på valg Bjarne Pedersen og Jens Sørensen
Bjarne Pedersen og Anders Jensen genvalgt, nyvalgt Klaus Holt og
der søges efter en medhjælper, emne ved Ole b. Kristensen.
6.Evt.
Lars Søndergård oplyste fra kronvildt møderne om forløbet. HK
forespurgte om interessen for buebanen og der vil være 5-10 skytter i SJF. Der blev foreslået een stille opstart af JH.
Anders fremlagde gæstepladserne som var et forsøg i 2016 og at
den vil blive videreført i 2017 med 100 kr. Pr. Gæst og max. 3 pr.
Jagt helst uden hund eller riffel.
Bukkejagten i Sunds Kommuneplantage
Uge 20 Orla Elkjær 24596101
21 Villy Mortensen 40157782
22 Kristian Mortensen 21671037
23 Anders Jensen 61540817
24 Ole Bertelsen 20892200
25 Jesper Andersen 29360115
26 Kaj Jepsen 20873240
27 Erling Kristensen 24450313
28 Finn Skallebæk 61722390
Kronvildtjagten sept. Måned i Sunds Kommuneplantage
Uge 35 H.G. 40891385
36 Esge Jensen 61269335
37 Mads Andersen 27215608
38 Jan Knudsen 22700265
39 Søren Michelsen 51512764
Statsjagten bestået riffelprøven
1.
Niclaes M. 42799880
2.
John Hjort 23682235
3.
Leo Bertelsen 50980842
4.
Sv. Åge Pedersen 26145276
Rågejagt i Herning kommune
1.
Kristian Mortensen 21671037
2.
Klaus Holt 22451696
3.
Marianne Bertelsen 42627451
Referat
Poul-Erik Elkjær
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Jagt i Kompedal Plantage 08/11 2016
Flot dag i Kompedal Plantage
Var så heldig at vinde den ene af jagtforeningens to pladser til Naturstyrelsens
riffeljagt i Kompedal Plantage den 8. november.

Vejret var rigtig godt jagtvejr måske til den kolde side idet vi lagde ud med 5
graders frost, men ellers klart og vindstille med nogle få skyer.
Klokken 9 var vi - ca. 35 jæger - fordelt på vore poster og havde så indtil klokken 12 at nedlægge ræv, kronkalv, hind og kronhjort med mindst 5 sprosser på
den ene stang.
Jeg fik tildelt en post i en lysning i skoven, men kunne dog se lidt åben hede
mellem nogle træer i modsatte ende i lysningen.
Efter en time kom der en rudel krondyr ude på heden meget for langt ude til at
jeg kunne afgive skud. Det var hvad jeg så af vildt på posten, men vejret og
skoven var flot med solskin og ind i mellem med sol og sne samtidig.
Jagten var rigtig godt arrangeret med en god stemning. Alt i alt en super oplevelse. Udbyttet blev 29 stk. krondyr hvoraf de 2 var hjorte.
Anders Jensen
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Knudmosejagten 2016
Kort beretning i denne omgang
Det var en fin men meget våd jagtdag.
Ud fra hvad vi kunne høre på de, der har været med derinde i årevis, så var
mængden af vildt under det sædvanlige niveau.
Men sådan er det jo at gå på jagt :-)
Venlig hilsen
Henning Bilberg
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Jagter i kommuneplantagen 2017
Lørdag den 28. okt. kl. 13.00 - Anders Nygård
Søndag den 19. nov. kl. 10.00 - Henning Skytte
Lørdag den 16. dec. kl. 13.00 - Poul-Erik Elkjær
Lørdag den 20. jan. kl. 10:00 (2018) - Carsten Jakobsen
Husk guleærter efter jagten (tilmelding påkrævet)
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 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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KRONDYRS JAGT I
KOMMUNE PLANTAGEN 2016
Mandag 26-09-2016
Solopgang, stille vejr, svag tågedis ude fra engen
Meget stille ca. 07:50 kommer en rå med 2 rigtig pæne lam gående over grusvejen og esser ca. ud for bagduer. Forsvinder ned mod engen. Total stilhed ikke
mere liv i dag.
Tirsdag 27-09-2016
Tågen ligger tæt over området, jeg går i skyde tårn.
Kl. ca. 07:45: tågen letter, pludselig står en då spidshjort rød med hvide pletter på
grusvejen 50m mod øst, forsvinder i skoven.
Ca. 5 min senere passerer den skydespor i langsom fart, og forsvinder mod vest.
Lidt over kl. otte kommer en flot ræv med høj fart ud fra skyde terrænet, passerer
under tånet, piler ud af skydesporet og forsvinder mod nord.
Som lynet fra en klar himmel står der en då midt på skydesporet, går mod vest
efterfulgt af 4 dåer + 4 kalve, til sidst kommer en spids dåhjort som er helt mørk
09:10 kommer en rå ud på skydesporet står og sikrer længe, går over sporet efterfulgt af et meget ringe lam.

Lækker morgen.
Tirsdag aften i skydestigen
Kraftig vind på vej til skydestigen støder en rå med 2 lam, lammene er ikke for
store.
Ca. 18:30 kommer en ung spidsbuk, denne passerer sporet 2 gange, desvære ikke
set kronvildt. Men super tirsdag.
Onsdag 28-09-2016
Kraftig vind, ikke et øje.
Torsdag 29-09-2016
Regn-regn-regn, intet liv, henter skydestige, og sætter den ved jagthytten.
Fredag 30-09-2016
Regn-regn
Takker hermed for de oplevelser jeg fik i skoven i uge 39-2016
Med Jæger hilsen
Orla
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Riffel indskydning
Lørdag den 13. maj 2017 kl. 09.00 - 12.00
Sunds Jagtforening har lejet hjortebanen ved HJC i Ørre
Evt. spørgsmål til Dan Bertelsen
db@danbertelsen.dk eller 40 20 27 53
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Bukkepral
Mandag den 16. maj 2017
kl. 09.30 ved jagthytten.
Orla Elkjær vil sørge for
rundstykker og kaffe

Start af hundetræning ultimo august
Træningen foregår ved jagthytten på
Krusbjergvej 12, 7451 Sunds

Hvalpetræning:
* Lineføring (sit og blive øvelser)
* Lettere markerings øvelser
* Apporterings leg (hente og bringe)
Pris: 300 kr.
Grunddressur:
* Apportering med aflevering og ro på post
* Markerings øvelser(enkelt og dobbelt markering)
* Lydigheds træning (sit, bliv og fri ved fod)
* Dirigerings øvelser frem og tilbage, samt højre og venstre
Pris: 400 kr.
Jagttræning:
* Apportering af vildt inkl. ro på post
* Markering og dirigerings øvelser
* Markerings øvelser med terrænskift og dummy skydere
* Fri apport søg
Pris: 500 kr.
Vel mødt.
Træner : Laila Bilberg, Helle Schmidt Poulsen, Arne Larsen og Henning Skytte
Vi er uddannet jagthunde instruktør i Danmarks Jægerforbund.
Hjælpetræner Anders Wurtz
Tilmelding til Henning Skytte tlf 27244066
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Flugtskydning
Opstart af flugtskydning mandag den 3. april 2017

Træning i 2017
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

10/4-2017 i Sunds og 18/4-2017 i Ørre-Sinding
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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
20 67 44 06

Hunde

Træning/arrangementer

Henning Skytte
Arne Larsen

27 24 40 66
20 27 92 70

Riffel

Indskydning/
arrangementer

Dan Bertelsen

40 20 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.
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

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.: 27 24 40 66
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Med forbehold for tryk– og indtastningsfejl.

Aktivitetskalender 2017/18
05-02-2017
03-04-2017
10-04-2017
10-04-2017
18-04-2017
22-04-2017
24-04-2017
01-05-2017
06-05-2017
08-05-2017
15-05-2017
16-05-2017
22-05-2017
28-05-2017
29-05-2017
11-06-2017
12-06-2017
19-06-2017
26-06-2017
07-08-2017
12-08-2017
14-08-2017
21-08-2017
Efterår
28-10-2017
19-11-2017
16-12-2017
18-01-2018
20-01-2018
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10:00
18:00
18:00
19:00
19:00

18:00
18:00
18:00
18:00
09:30
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
13:00
10:00
13:00
19:00
10:00

Hundetræning søndage til 26. marts 2017
Opstart flugtskydning
Flugtskydning, træning
Bymatch mod Ørre/Sinding i Sunds
Bymatch mod Ørre/Sinding i Ørre/Sinding
Udlejning Kyocera Hunting Club
Flugtskydning, træning
Flugtskydning, træning
Kommunemesterskab i Aulum/Haderup
Flugtskydning, træning
Flugtskydning, træning
Bukkepral v. jagthytten
Flugtskydning, træning
Kredsskydning i Timring/Vildbjerg
Flugtskydning, træning
Divisionsskydning
Flugtskydning, træning
Flugtskydning, træning
Flugtskydning, træning
Flugtskydning, træning
RAHS finaleskydning i Ørre/Sinding
Flugtskydning, træning
Afslutningsskydning 2017
Opstart hundetræning
1. fællesjagt (Anders)
2. fællesjagt (Henning)
3. fællesjagt (Poul Erik)
Generalforsamling 2018
Rævejagten 2018 (Carsten)

