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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 

Bestyrelse Sunds Jagtforening 
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Formandens beretning forår 2018 
Endnu et år er gået og kalenderen viser 2018. 
 
Hundetræningen er allerede startet med ligeså stor succes som sidste år. I år 
har Herning Vand givet os lov til at benytte vand bassinerne på hjørnet af 
omfartsvejen og Linåvej til vand apportering, rigtig flot af dem. 
 
Flis maskinerne har allerede været aktive i år, som Herning Kommune hav-
de lovet. De bunk lagte spor er ryddet og skulle da lige mene, at der er ble-
vet lavet flis, 3 kæmpe dynger er det blevet til. Syntes det er blevet rigtig 
godt. Sporene ud for begge skydetårne skal nok lige studses pænt så løst-
hængende grene bliver fjernet.  
 
Der er også arrangeret en arbejdsdag lørdag d. 24. marts i lighed med sidste 
år, hvor vi skal have ordnet en del på vores arealer. Skynd jer at melde til, 
så jeg kan sørge for at der er nok forplejning til alle og hele dagen. 
 
Der er blevet forespurgt på et veterinærkursus som forventelig bliver arran-
geret i løbet af året, hold derfor øje med hjemmesiden og Facebook for nær-
mere info. 
 
Flugtskydningssæsonen starter i år på skydebanen mandag d. 9. april kl. 
18.30, hvor vi håber på stor deltagelse. Kom ud at træne så vi kan få alle 
hold med til RAHS finaleskydning i Skjern lørdag d. 11. august. Tilmelding 
af hold til Sjøbbe hurtigst muligt som I plejer. 
 
Der var ikke den store tilslutning til at flytte SJFs afslutningsskydning i 
august på generalforsamlingen. 
 
Vi har derfor besluttet at lave en sommerferieskydning/jagtforeningsdag 
lørdag d. 30. juni med diverse aktiviteter på banen og afsluttende fællesspis-
ning, se også side 11.  
 
Sluttelig vil jeg minde jer om få indberettet jagtudbyttet for den forgangne 
sæson og få betalt jagttegnet senest 31. marts. Vi ses på skydebanen alle 
hverdags mandage til en forhåbentlig god sæson. 
 
 

Med venlig hilsen 
Henrik Kristensen 

Formand  
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Referat fra generalforsamlingen 
Ordinær generalforsamling torsdag den 18. jan. 2018 kl. 19:00 i Sunds Hallens lille sal 
Dagsorden/Agenda: 
1. Velkomst ved Henrik Kristensen, valg af dirigent 
47 deltagere, HK bød velkommen 
Dirigent, Poul Henning Jensen, referat undertegnede  
2.Formandens- og udvalgenes beretninger 
185 medlemmer, SJF vært ved kaffen, 22/1 rævejagt med 19 deltagere leveret en rå efter-
følgende gule ærter. 9/2 bestyrelsesmøde Anders Nygård og Henning Skytte medlem, PEE 
kasserer, CJ næstformand og HK formand. 
5/2 opstart hundetræning v/AL og HS. Godt 30 hunde. 1/3 Begynder Skovgård Byg i gang 
med terrassen. 11/3 Hjælper dag på skydebanen, skydetårn samt lerduer opsamling. 
¾ opstart flugtskydning. 10/4 & 18/4 bymatch med Ø/S Sunds vandt med 228/246 mod 
222/245. 
6/5 kommunemesterskab i Aulum/Haderup få deltagere. 13/5 indskydning riffel på HJC. 
16/5 bukkepral ved Orla Elkjær rundstykker. Der var to bukke Kenn Simonsen og Leo Ber-
telsen. 28/5 kredsskydning i Timring ingen deltager. 12/8 RAHS finaleskydning i Ø/S. I 
serie 2 skød Sunds en 6. plads og i serie 3 en flot 3. plads. 
9/8 efterårs hundetræning ved AL & HS. Knap 40 hunde. 
21/8 afslutningsskydning. 28/10 1. efterårsjagt 16 deltager, ingen skud masser af vildt. 2/11 
statsjagt i Alheden ved John Hjort og Nichlas Machmüller referat senere. 
23/11 Knudmosejagten ved Anders Jensen og tove Larsen, referat senere. 
19/11 2. efterårsjagt 14 deltagere, leveret 1 snappe og 1 hare. 
16/12 3. efterårsjagt 18 deltagere, leveret 1 rå ved Kenn Simonsen. 
14/1 Årets jagt på HJC 21 deltagere, leveret 1 ræv og 1 sneppe set masser af vildt.  
3.Regnskab 
Indtægter 104 T, Udgift 143 T underskud 38 T. Bank 124 T. Status 288 T.  
4.Indkomne foreslag 
(skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen) 
Ingen  
5.Valg til bestyrelsen,  
På valg Carsten Jakobsen og Anders Nygård - Genvalg 
Valg af suppleant, på valg Tommy Nygård - Genvalg 
Valg af revisor, på valg Esge Jensen - Genvalg 
Valg af skydekordinator, på valg Niels J. Sørensen - Genvalg 
Valg til HJC, på valg Bjarne Pedersen og Claus Holt - Genvalg 
6.Evt. 
AN fremlagde at der kunne åbnes for deltagere til efterårsjagterne dvs. Man kunne deltage 
med flere gæster (100 kr.) tilmelding til jagtleder. 
HK fremlagde planer om benyttelse af søen ved omfartsvejen & Ørre vejen. 
HK fremlagde at der må drives jagt på då og kalv i plantagen fremober i december. 
CJ mente at der vil være flere deltager til lukket skydning hvis den blev flyttet til lørdag så 
kunne er også bedre komme andre med samt evt. Oprettelse af damerække. 
AN fremlagde at vi var blevet enige om at alt løbende vildt skulle afregnes med 20 kr./kilo  
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brækket. HK havde aftalt med kommunen at flisning skal gøre primo 2018. 
Bukkejagten i Sunds Kommuneplantage uge 20-28 25 deltager 
20 Martin b. Jensen 26258070 
21 Peter Hansen 29694652 
22 Ole Bertelsen 20892200 
23 Jan Knudsen 30916643 
24 Rikke Johnsen 50533065 
25 Anders Nygård 30853722 
26 Anders Jensen 61540817 
27 Kaj Klaris 40111164 
28 P.H. Jensen 28706193 
Kronvildtjagt i Sunds Kommuneplantage uge 35-39 14 deltager 
35 Henning Skytte 27244066 
36 Pia Overgård 40551654 
37 Jakob Østergård 61619008 
38 Peter Wittrup 22221114 
39 Jesper Andersen 29360115 
Statsjagten med riffel eller hagl (bestået riffelprøven) 2 person + 2 suppleanter 14 del-
tager 
1 Dan Simonsen 28375977 
2 Carsten Jakobsen 30327112 
3 Ken Simonsen 30745405 
4 Søren Michelsen 51512764 
Dåvildtjagt i Sunds Kommuneplantage uge 48-52 Då & kalv 15 deltager 
48 Orla Elkjær 24596101 
49 Per Kragelund 50501233 
51 Mads Andersen 27215608 
52 Marianne Bertelsen 42627451 
Knudmosejagten (torsdag) 2 person + 2 suppleanter 15 deltager 
1 Jesper Andersen 29360115 
2 Søren Michelsen 51512764 
3 Peter Wittrup 22221114 
4 Ole B. Kristensen 21922705 
Rågejagt i Herning kommune 6 deltager 
1 Martin B. Jensen 26258070 
2 Michael S. Knudsen 29259588 
3 Claus Holt 22455169 
4 Orla Elkjær 24596101 
 
Der blev uddelt vin til Jens Holt – Esge Jensen og Poul Henning Jensen.  
 
Referat  
Poul-Erik Elkjær 
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Statsjagt  
Hagljagt ved Naturstyrelsen Midtjylland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hermed lige en lille referat fra Nicolas og min tur sammen med 
andre inviterede fra de forskellige Jagtforeninger i deres område.  
Vi fik jo en overraskelse da invitationen kom ind af døren og vi 
så det var en hagljagt, vi havde jo sat næsen op efter en riffeljagt, 
men vi havde en fin tur, ikke for meget vildt men fantastisk dej-
ligt vejr! 
Vi mødtes ved Ulvedalhus ved Karup til parole kl 0900. Efter en 
informativ parole var vi klar til at køre ud i terrænet hvor vi blev 
sat på post, var ikke mere end lige kommet på post hvorefter der 
lød et skud skråt bagved mig, det var det eneste skud i denne såt 
og det viste sig at være et forbi skud til et rådyr! 
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De næste såter skete der ikke meget, der blev set og skudt til lidt 
snepper, en ræv blev skudt og der blev også skudt forbi til en ræv! 
Vi kørte tilbage til huset hvor vi spiste vores frokost og snakken gik 
som den nu skal gøre i hyggeligt selskab! 
Vi kørte igen ud til de sidste såter, dejligt terræn men så ikke meget 
vildt, jeg havde en rå der sprang over brandbæltet men uden mulig-
hed for skud, Nikolas havde en sneppe der kom forbi men igen in-
gen mulighed for skud! 
Vi sluttede af med parade og hornblæsning for to snepper og en 
ræv, så det var ikke vildtet der overrendte os,  men det var et rigtigt 
dejligt terræn! 
 
Takker for turen og håber stadig på en dag at komme på en af sta-
tens riffeljagter, dette her var anden gang, og det har begge gange 
været hagljagter!!  
 

John Hjort 
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Knudmosejagten 2017 
Den 23. nov. mødtes ca. 40 jægere i Uldjydernes klubhus kl. 09.00 for 
at begynde med et rundstykke, en kop kaffe og parolen, hvor vi fik at 
vide at vi kunne skyde alt vildt hvad jagtloven tillader, undtaget var 
dog fasanhønen. Det var vigtig for Herning kommune at fasanhønsene 
blev skånet. Vejret var lunt for november, men meget blæsende og 
med nogle enkelte byger. 
Jagten var delt op i 4 såter. Der blev set godt med vildt i alle såter, dog 
flest i 3. såt ved Knudmosebjerget. I første såt var der rigtig mange 
bekkasiner. 
Udbyttet blev 4 snepper, en ræv, 2 rådyr, en hare, en fasankok og 2 
bekkasiner 
Tak for en veltilrettelagt og hyggelig jagt. 

Med venlig hilsen 
Anders Jensen  

  
. 
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Så er der gang i flismaskinen i 
Kommuneskoven 
Da Kommunen før jagtsæsonen 16/17 begyndte at skove flere lysnin-
ger og gøre sporerne bredere i kommuneplantagen, fik det efterfølgen-
de store konsekvenser for SJF og vores efterårsjagter, da det simpelt-
hen var umuligt for hunde og hundefolk at krydse de store bunker af 
træ!  
Kommunen lagde i første omgang op til at få det fliset før sæsonen 
17/18, men som mange af os er bekendt med, holdte det desværre ikke 
stik! Således har vi nu i 2 sæsoner kæmpet med at få kommuneskoven 
drevet af, men det er nu forbi!  
Som formand Henrik Kristensen fortalte på generalforsamlingen, var 
kommuneplantagen i Sunds det første skoventreprenøren ville tage fat 
på i 2018, er de store flismaskiner nu gået i gang! Store flisbunker er 
at finde i skoven, og de store bunker træ er væk.  
Dette betyder mere lys til skovbunden og en masse nye skud, der for-
håbentlig vil gavne især det klovbærende vildt. Vi glæder os til jagt-
sæsonen 18/19, hvor også hunde og hundefolk igen får mere plads at 
gå på! 
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Jagtforeningsdag 2018  
I stedet for at afslutningsskydningen blev afholdt en lørdag i august, har vi i be-
styrelsen valgt at holde en Jagtforeningsdag i stedet for. Således kombinerer vi 
en masse hyggelig og sjov skydning med en lang række øvrige aktiviteter.  
 
SÆT KRYDS I KALENDEREN 30. JUNI OG TAG HELE FAMILIEN MED! 

På dagen vil der blandt andet være:  

• Helstegt pattegris med tilbehør 

• En lang række konkurrence skydninger (MonteCarlo, Parskydninger, 
Vildduer) 

• Konkurrencer for jagthunde (Hurtigste apportering, hurtigste hjemkald 
mf.) 

• Aktiviteter for børnene (bl.a. dåseskydning med luftgevær)  

• Jagtsti for både børn og voksne (test din jagtviden og vind præmier) 

• Prøv at skyd med Compound bue  

Sunds Jagtforening vil gerne opfordre alle medlemmer op at støtte op om 

foreningen på denne dag, og til alle jægerfamilierne håber vi at i vil tage 

den bedre halvdel og børnene med til en oplevelsesrig dag! 



 

12 

Jagter i kommuneplantagen 2018 
Lørdag den 20. okt.  kl. 13.00 - Henning Skytte 
Søndag den 18. nov. kl. 10.00 - Poul-Erik Elkjær 
Lørdag den 15. dec.  kl. 13.00 - Anders Nygaard 
Lørdag den 19. jan.  kl. 10:00 (2019) - 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 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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Bukkepral 
Onsdag den 16. maj 2018 kl. 09.30 
ved jagthytten. 
Martin B. Jensen vil sørge for rundstykker 

Tag gæster med på kommunejagterne  
Som det netop blev fremlagt på generalforsamlingen, er det fra bestyrelsens side 
besluttet at loftet på max 3 gæster fjernes, og at det enkelte medlem gerne må 
medbringe mere en én gæst.  
 
Dette er blevet besluttet efter 1 prøve-år med gæster i kommuneplantagen. Kun 1-
2 gæstepladser blev brugt på hver fællesjagt, og som det ellers var frygtet fra en 
række medlemmer var vildtudbyttet altså ikke større som følge af de ekstra jægere 
på jagterne. 
 
Således er det altså blevet besluttet at flytte de begrænsninger der var på gæste-
pladserne, da man så håber at kunne se endnu flere gæster på jagterne. Det vil for-
håbentlig give en masse gode oplevelser, man som medlem af Sunds Jagtforening 
kan dele med sine medjægere, og et pænt antal jægere på vores foreningsjagter. På 
den lange bane vil det forhåbentlig også give endnu flere medlemmer til Sunds 
Jagtforening, da vi i foreningen kan erfare at minimum 2 af efterårets gæster den 
dag i dag er medlem af jagtforeningen.  
 
Det er dog vigtigt at understrege, at alle gæster fortsat skal meldes til jagtlederen 
inden jagten og at jagtlederen til enhver tid kan sætte en begrænsning for gæste-
pladserne, såfremt han vurderer at der er for mange gæster tilmeldt. Prisen vil fort-
sat være 100 DKK pr. gæst.  

 
På billedet ses en glad 
gæst med et stykke råvildt 
fra kommuneplantagen.  
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Riffel indskydning 
 

Lørdag den 12. maj 2018 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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Start af hundetræning primo 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 9. april 2018 

Træning i 2018 
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 
10/4-2018 i Ørre og 16/4-2018 i Sunds 
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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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Sponsorer 

Lej Jagthytten 
Husk at du som medlem af SJF, har mulighed for at leje vores jagthytte. Pri-
sen for leje af hytten er kr. 500,- pr. døgn + strømforbrug. 
Ønskes skydearrangement, for ikke jægere (firmafester o. lign.) kan dette kø-
bes 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 2018/19 
 
24-03-2018    Arbejdsdag 
09-04-2018  18:00  Opstart flugtskydning    
10-04-2018  19:00  Bymatch mod Ørre/Sinding i Ørre/Sinding  
16-04-2018  19:00  Bymatch mod Ørre/Sinding i Sunds 
22-04-2018    Hjortens flugt i Ulfborg 
23-04-2018  18:00  Flugtskydning, træning 
30-04-2018  18:00  Flugtskydning, træning 
05-05-2018    Kommunemesterskab i Timring-Vildbjerg 
07-05-2018  18:00  Flugtskydning, træning 
12-05-2018  09:00  Indskydning på HJC 
14-05-2018  18:00  Flugtskydning, træning 
16-05-2018  09:30  Bukkepral v. jagthytten  
22-05-2018  18:00  Flugtskydning, træning 
27-05-2018     Kredsskydning i Skjern  
28-05-2018  18:00  Flugtskydning, træning 
04-06-2018  18:00  Flugtskydning, træning 
11-06-2018  18:00  Flugtskydning, træning 
18-06-2018  18:00  Flugtskydning, træning 
25-06-2018  18:00  Flugtskydning, træning 
30-06-2018  18:00  Jagtforeningens dag 
Primo august  Opstart hundetræning 
06-08-2018  18:00  Flugtskydning, træning 
11-08-2018     RAHS finaleskydning i Skjern  
12-08-2018    Hjortens flugt i Ulfborg 
13-08-2018  18:00  Flugtskydning, træning 
20-08-2018    Afslutningsskydning 2018 
20-10-2018  13:00  1. fællesjagt (Henning) 
18-11-2018  10:00  2. fællesjagt (Poul Erik) 
15-12-2018  13:00  3. fællesjagt (Anders) 
17-01-2019  19:00  Generalforsamling 2019 
19-01-2019  10:00  Rævejagten 2019 (Carsten) 
 


