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Bestyrelse Sunds Jagtforening
Formand
Henrik Kristensen
Hjejlevej 273
7451 Sunds
Tlf.: 2338 5840
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 lige før og næsten at alle 3 hold kvalificerede sig til finaleskydningen hos Ørre-Sinding. 1 enkelt due afgjorde at
serie 3 kreds 2 ikke kom med. Der i mod kom holdet i serie
3 kreds 1 med Sjøbbe, Paw Eskildsen, Peter Hansen og Mette Hansen på podiet med en flot 3. plads.

Terrassen er blevet udvidet, med et flot resultat til følge syntes jeg. Nu skulle både klubhuset og terrassen jo have været
malet men den danske sommer og efterår har vist sig fra den
meget våde side og derfor er det projekt udskudt.
Der bliver lavet en arbejds-/hjælpe-dag ligesom sidste forår,
nærmere dato kommer senere hvor vi håber på stor deltagelse.
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Herning Kommune har lovet at få kommuneskoven rykket
lidt frem i rækken så der forventelig er blevet fliset inden
vores efterårsjagter. Det bevirker så at der bliver nogle gode og brede spor til hundefolkene, det bliver så godt.
PT er der ikke nogle projekter i støbeskeen men går du og
summer over noget er forslag altid velkomne til en i bestyrelsen.
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 18. januar 2018 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 Carsten Jakobsen, Anders Nygård
Valg af suppleant,
på valg er Tommy Nygård.
Valg af revisor,
på valg er Jens Holt
Valg til Skydeudvalg,
På valg er Niels Jørgen Sørensen.
Valg til Herning Jagt Center,
På valg er Klaus Holt 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
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per medbragt trofæ

Jagter
I kommuneplantagen
Lørdag den 28. okt. Kl. 13.00
Tilmelding af hunde senest 8 dage før jagten til Anders

Nygård

Søndag den 19. nov. Kl. 10.00

Tilmelding af hunde senest 8 dage før jagten til Henning Skytte

Lørdag den 16. 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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Arbejdslørdag 11. marts
Foreningen var vært for drikkevarer hele dagen, og rundstykker til morgenmad samt smørrebrød til middag.
Der blev ordnet skydeterræn og grave, og samlet lerduestumper. Et nyt skydetårn blev sat op i område 23 hvortil to skydespor blev lavet.
Derudover fik klubhuset sig en stor-rengøring, så den matcher den nye flotte terrasse fra Skovlundgaard Byg v. Steen
Laursen. Stort tak til alle de fremmødte - Vi havde dog håbet
på at se lidt flere :-)
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Resultater fra lukket skydning 2017
A rækken

1. Kristian Østergaard
2. Erik Vestergaard
3. Lynge Grønbæk

19/27
17/26
17/27

B rækken

1. Niels Jørgen Sørensen
2. Finn Skallerbæk
3. Jens Lund

20/27
15/27
13/26

Mester rækken 1. Flemming Elkjær
2. Klaus Holt
3. Peter hansen

38/40
37/42
36/43

5 Doubler

1. Niklas Østergaard
2. Martin Jensen
3. Flemming Elkjær

10
10
9

Jægertrap

1. Flemming Elkjær
2. Jens Vestergaard
3. Mette Hansen

24
22
22
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Vildduer

1. Tom Sørensen
2. Jens Vestergaard
3. Anders Nygård

10/10
9/10
8/10
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Hundetræning 2017
Hundetræning i Sunds Jagtforening var endnu engang
godt besøgt, og med flot tilslutning i alle tre klasser.
Hundetræningen blev afsluttet onsdag d. 27 september
hvor pokaler blev givet til de tre hunde + fører der havde udviklet sig mest henover sommerens træning. Vi
glæder os til forårshundetræningen, og knæk og bræk til
alle deltagere. Det er nu frugterne af træningen skal høstes.

Hvalpehold
Michael Mikkelsen
Unghundehold
Kathrine Ørgaard
Jagthundehold
Jacob Vestergaard
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Bukkepral 2017
Det 16. maj 2017 var der endnu engang bukkepral. Generelt blev
der ikke skudt så mange bukke rundt omkring i landet d. 16 maj, og
det kunne også ses på paraden i SJF.
Der lå 2 bukke på paraden skudt af Leo Berthelsen og Ken Falkenberg Simonsen. Endnu engang stort tillykke til skytterne.
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Ilskov kartoffelcentral jagten
Herning Jagt Center 14/1-2018
Søndag den 14. januar 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
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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Rævejagten
m/gule ærter

Lørdag den 20. januar 2018 kl. 10.00
Foreningen er vært med gule ærter
(tilmelding påkrævet)
Øl og vand kan købes.
Tilmelding af hund og deltagelse i jagten
foregår til Carsten Jakobsen
Senest den 10. Januar på 30 32 71 12

Hundetræning
Opstart af hundetræning 4. 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

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
28-10-2017
19-11-2017
16-12-2017
18-01-2018
20-01-2018

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

1. fællesjagt (Anders)
2. fællesjagt (Henning)
3. fællesjagt (Poul Erik)
Generalforsamling 2018
Rævejagten 2018 (Carsten)

Pølsemager kursus
Kunne du tænke dig at få noget mere ud af det vildt du skyder, ikke ende
med der ligger flere år gamle bove og halse i fryseren, så har du nu muligheden for at lære hvordan dit kød på en nem simpel måde kan blive til de
lækreste frankfurtere, spegepølser, pate'er og røget kød.
Sunds Jagtforening har i samarbejde med en af Danmarks dygtigste pølsemagere arrangeret et kursus 28.10.2017. Nøjagtig tidspunkt og sted kommer senere, men sæt dagen af til det.

Prisen bliver kr. 700,For det får du morgenmad, middagsmad og mindst 5 kg pølseprodukter
med hjem.
Du skal blot medbringe 4 kg rimeligt skært dyrekød, om det er rå- kroneller dådyr er lige meget, det skal bare være i god kvalitet.
Alle øvrige produkter bliver udleveret på kurset.
Dette er ikke et kursus for specialister, tvært imod. Du lærer at lave diverse
pølseprodukter på en så simpel måde, at alle kan gå hjem og gøre det selv.
Der er max 16 pladser og tilmelding er efter først til mølle princippet. Tilmelding til næstformand Carsten Jakobsen
mobil 3032 7112

20

