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Bestyrelse Sunds Jagtforening
Formand
Henrik Kristensen
Hjejlevej 273
7451 Sunds
Tlf.: 97142810
Email: formand@sundsjagtforening.dk
Næstformand
Henning Skytte
Riskærvej 14
7451 Sunds
Tlf.: 97143132 - 21770263
Email: naestformand@sundsjagtforening.dk
Kasserer
Poul Erik Elkjær
Genvejen 18
7451 Sunds
Tlf.: 40442905
Email: kasserer@sundsjagtforening.dk
Bestyrelsesmedlem
Gert Jensen
Præstegårdsvej 40
7451 Sunds
Tlf.: 97142463
Email: jensen@sundsjagtforening.dk
Bestyrelsesmedlem
Jesper Lauridsen
Præstegårdsvænget 9
7451 Sunds
Tlf.: 97142633
Email: lauridsen@sundsjagtforening.dk
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Formanden har ordet
Her mens kulden stadig kilder i næsen og ørerne skal pakkes ind vil jeg
gerne ønske jer alle velkommen til den nye sæson 2013/2014 både med
flugtskydning og senere jagten. Hunde træningen er igen i år gået i
gang første søndag i februar, hvor Henning Skytte og Arne Larsen har
træning med ca. 24 hunde helt fra små hvalpe til de mere rutinerede.
(Flot fremmøde)
Flugtskydningen starter op d 8. april ved skydebanen på Krusbjergvej
og by match mod Ørre/Sinding d 15. april i Sunds og d 16. april i Ørre.
Ud over dette har Dan Bertelsen også i år arrangeret en tur til Vingsted
hvor der er mulighed for at komme til at skyde på helt op til 300 meter
med riffel søndag d. 14 april
HUSK AT TILMELDING ER NØDVENDIGT
SENEST MANDAG d. 8. APRIL
TIL DAN BERTELSEN PÅ 4020 2753
Ud over dette er der stadig mulighed for at der kan arrangeres andet i
klub regi. Vi i bestyrelsen kan godt sætte nogle skibe i vandet men hvis
der ingen passagerer er, bliver det op af bakke for noget fælles. Derfor
er det vigtigt at forslagene kommer fra JER medlemmer således at vi
kan undersøge mulighederne.
D. 21. og 22. april har vi i SJF mulighed for at sende 1 eller 2 medlemmer på instruktør kursus til flugtskydning. Dette skønner vi er en gardering mod at der altid (vi har 3 i for vejen) vil være en instruktør på
SJFs flugtskydningsbane i vores åbningstider, samt til at hjælpe ved
udlejninger.
Er du frisk og har mod på dette så henvender du dig bare til undertegnede.
Pokalerne til vores lukkede skydning er ved at have aftjent deres værnepligt. Nogle mangler låg, andre er bulede og har diverse defekter hist
og pist. Sæson 2012/2013 var så sidste gang de var i spil og vil herefter
blive udstillet i klubhuset. Fra sæson 2013/2014 har vi beholdt kontant
præmien men i stedet for pokalerne vil man få udstedt et diplom og en
fælles oversigt med vinderne år for år vil blive hængt op i klubhuset.
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December, januar og februar er gået med mange møder på HJC. De
gamle vedtægter var ikke længere aktuelle, nu da MSK også er blevet en del af Herning Jagtcenter. Sammen med Haunstrup Jagtforening, Herning Jagtforening og MSK har vi så strikket nogle nye
vedtægter sammen. Dette var ikke helt nemt da det mente og det
skrivende ikke altid var lige nemt at få til at passe sammen. De nye
vedtægter ligger i skrivende stund til behandling i de respektive
forbund.
Hertil slut vil jeg lige minde jer alle om at få betalt for jeres nye
jagttegn senest 31 marts og samtidig få indberettet jagtudbyttet for
den forgangne sæson. Vi ses på skydebanen til en forhåbentlig god
sæson som starter mandag den 8. april på Krusbjergvej.
Med venlig hilsen
Henrik Kristensen
Formand

Generalforsamling 2013
Ordinær generalforsamling torsdag den 17. jan. 2013 kl. 19:00 i
Sunds Hallens lille sal.
Dagsorden/Agenda:
1. Velkomst ved Henrik Kristensen, valg af dirigent
48 personer fremmødt, Ære være Leif Olsen og Jens Erik Lauridsen, Frede Thomsen dirigent.
Referat undertegnede. FT lovlig indvarslet i klubblad & annonce.
2. Formandens- og udvalgenes beretninger
Gennemgik året 2012 med alle aktiviteter. 21.1 rævejagt, 5.2 hundetræning, 22.2 bestyrelsesmøde, 17.3 skydning Vingsted, 2.3 opstart flugtskydning, 18.4 trofæaften, 5.5 indskydning v/Dan Bertelsen, 5.5 kommunemesterskab, 16.5 bukkepral, 3.6 kredsskydning,
4.6 skudt buk i kommuneplantagen, 17.6 divisionsskydning, 14.9
fasanskydning aflyst, 27.10 første jagt 3 ræve 1 dyr, 11.11 HJC
jagten 1 sneppe og 1 dyr, 18.11 anden efterårsjagt, 22.11 knudmo4

sejagten HK & HS, 11.12 Riffeljagt Esge og Finn, 15.12 tredje
efterårsjagt 1 dyr.
3. Regnskab
Indt. 59 tusinde udg. 57 tusinde status 250 tusinde.
4. Indkomne foreslag
(skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)
Ingen.
5. Valg til bestyrelsen, på valg Poul-Erik Elkjær og Henrik Kristensen - Genvalg
Valg af suppleant, på valg Tommy Nygaard - Genvalg
Valg af revisor, på genvalg Gunvor Jensen - Genvalg
Valg af skydeudvalg på SJF banen, på valg Gert Jensen - Genvalg
Valg til HJC, på valg Ole Bertelsen (villig) og suppleant Ole Kristensen (ikke genvalg).
Følgende er villig Bjarne Pedersen, Jens Sørensen og Kristian
Østergaard.
HJC, Ole Bertelsen og suppleant Bjarne Pedersen. Samt ekstra
Jens Sørensen og Kristian Østergaard.
6. Eventuelt.
Carsten Jakobsen foreslog at flytte trofæaften til generalforsamlingen.
Henning Dyrberg foreslog rævegrave i kommuneplantagen.
Jens holt takkede HJC hjælperne for året 2012.
Frede Thomsen takkede for ro og orden og oplyste at han ikke var
kandidat til dirigentposten i 2014.
Der blev serveret kaffe og snitter inden Carsten Pedersen kom på
med svejs.
Rigtig go foredrag – tak Carsten.
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Bukkejagten i Sunds Kommuneplantage
23 skytter
20
Allan Brønden
23682277 rundstykker m.m.
21
Lars Søndergaard
40545442
22
Tommy Nygaard
22176940
23
Marianne Bertelsen 42627451
24
Bjarne Pedersen
23677260
25
Ole Bertelsen
20892200
26
Jakob Østergaard
21758850
27
Michael Foldager
20240661
28
Jan Knudsen
97142204
29
Finn Skallebæk
61722390
Kronvildtjagten sept. Måned i Sunds Kommuneplantage
24 skytter
35
Paw Eskildsen
21748529
36
Kristian Østergaard 22941281
37
Leo Bertelsen
50980842
38
Dan Bertelsen
40202753
39
Henning Dyrberg
28119303
40
Erling Kristensen
24450313
Statsjagten bestået riffelprøven
32 skytter
Niels J. Sørensen
21672089
Jakob Østergaard
21758850
1.supp. Finn Friis
40263167
2.supp. Kristian Østergaard
22941281
Rågejagt i Herning kommune
6 skytter
Thomas Engholm Kristensen 20763135
Jakob Østergaard
21758850
1.supp. Niclas Østergaard
20891235
Referat Poul-Erik Elkjær
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Ny- og ungjæger afdeling i Sunds
Jagtforening
Som et nyt tiltag og i håbet om at lokke flere nye jægere til foreningen, har Sunds Jagtforening valgt at oprette en afdeling for
ny- og ungjægere – herunder jægere i alderen 16-21 år samt
jægere der har erhvervet jagttegn indenfor de sidste 4 år.

Afdelingens formål
Afdelingens formål er at integrere ny- og ungjægere i jægerlivet,
give dem jagtoplevelser samt at give dem et netværk af jagtkammerater som kan gavne dem og give dem erfaring i deres fremtidige
jægerliv. Dette vil blive gjort i form af arrangementer som diverse
jagter, skydninger, klubaftener med jagtfilm og lignende for de
pågældende medlemmer.
Afdelingen er som sagt i samarbejde med Sunds Jagtforening, og
det kræver derfor et medlemskab hertil, for at man kan blive en del
af afdelingen. I spidsen i for projektet vil ny- og ungjæger Anders
Nygård stå i tæt samarbejde med resten af bestyrelsen.
I anledning af oprettelsen af ny- og ungjæger afdelingen i Sunds
Jagtforening, bedes alle nuværende SJF jægere indenfor denne kategori at henvende sig til Anders Nygård
på tlf. 40 96 46 80 eller mail
anders.nygge@gmail.com
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Riffeljagt i Kompedal 2012
Finn og jeg havde været så heldige at få Sunds Jagtforenings 2
pladser på en riffeljagt i Kompedal den 11. december 2012.
Jagten blev arrangeret som stortrykjagt, hvor der var 3 såter af godt
200 ha. hver. Vi var ca. 25 skytter, 5 hundefolk plus et par sweisshunde. Skytterne blev sat af på jorden på brandbælterne, og hundene var små hunde. Der måtte skydes til kronvildt og ræv. Hjorten
skulle være kronebærende, og der skulle så vidt muligt skydes til
kalv før hind.
Vejret var fantastisk – klart, stille, lettere frost og lidt sne på jorden. Det var dog ikke fantastisk til kronvildtjagt, da vildtet kunne
høre os på lang afstand.
Stortrykjagtformen virkede efter hensigten – kronvildtet kom ud i
små rudler i en langsom og forsigtig tempo, og der blev generelt
leveret godt skydning under disse relativt rolige omstændigheder.
Det var dog også tydeligt, at de små hunde havde svært ved at få alt
kronvildtet ud af såterne. Pga. det gode vejr, var en del af kornvildtet ’klar’ over situationen, og blev inde i såterne. Det, der kom ud,
kom dog roligt, så der kunne afgives fornuftige skud.
I alt blev der set ca. 200 stk. kronvildt heraf flere store hjorte. Ca.
halvdelen kom ud af såterne, og der blev leveret 9 stk. kronvildt: 5
kalve, 3 hinder og en spidshjort.
Det var en fantastisk dag og en jagtoplevelse ud over det sædvanlige.
Hilsen
Finn og Esge
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Riffel indskydning
Søndag den 14. april 2013 kl. 13.00 - 16.00
Sunds Jagtforening har lejet skydebaneanlægget i Vingstedcentret, lørdag den 14. april fra kl 13-16, du skal blot medbringe dine egne skud, banen er betalt.
Elektronisk markering på 100-200 og 300m baner.
Tilmelding senest d. 8/4 pr. mail til Dan Bertelsen db@danbertelsen.dk eller 40 20 27 53

Lørdag den 4. maj 2013 kl. 09.00 - 12.00
Sunds Jagtforening har lejet hjortebanen ved HJC i Ørre lørdag den 4. maj fra kl 9-12
Evt. spørgsmål til Dan Bertelsen
db@danbertelsen.dk eller 40 20 27 53
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Bukkepral
Torsdag den 16. maj 2013 kl. 09.30 ved jagthytten.
Allan Brønden vil sørge for kaffe og rundstykker.

Jagter i kommuneplantagen 2013
Lørdag den 26. okt. kl. 13.30
Søndag den 17. nov. kl. 9.30
Lørdag den 14. dec. kl. 13.30
Lørdag den 18. jan. kl. 10.00 (2014)
Tilmelding ikke nødvendig. Ps. Hunde skal tilmeldes.
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.
Tilmelding af hunde senest 8 dage før jagten.
Skal ske til Jesper Lauridsen på tlf.: 9714 2633
Alle medlemmer er velkomne til jagter i Kommuneplantagen, møde11
sted er ved jagthytten ved Krusbjergvej (flugtskydningsbanen)

Flugtskydning
Opstart af flugtskydning mandag den 8. april 2013

Træning i 2013
15/4 - 22/4 - 29/4 - 6/5 - 13/5 - 27/5 - 3/6 - 10/6 - 17/6 24/6 - 1/7 - 8/7 - 5/8 - 12/8+lukket
Banen er lukket i uge 29-30-31
Husk: vi har også skydeinstruktører.

Skytter som tilmelder sig amtsskydning får gratis
skydekort ved hjemmebane skydningerne, som en
forsøgsordning i 2013

Tilmelding til Amtshold, hurtigst muligt:
Gert Jensen - Tlf.: 9714 2463
Bymatch mod
Ørre-Sinding
15/4-2013 og 16/4-2013
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Kontaktpersoner Sunds Jagtforening
Arbejdsopgave:

Omhandlende:

Kontaktperson:

Telefon:

Danmarks Jægerforbund

Div. Møder

Henrik Kristensen

23 38 58 40

Herning Kommune

Teknisk forvaltning

Henning Skytte

21 77 02 63

Skole/kulturudvalg

Henning Skytte

21 77 02 63

Økonomi

Poul-Erik Elkjær

40 44 29 05

Indmeldelse

Poul-Erik Elkjær

40 44 29 05

HJC´s aktiviteter

Henrik Kristensen

23 38 58 40

SJF´s bane

Gert Jensen

97 14 24 63

Træning/arrangementer

Henning Skytte
Arne Larsen
Jesper Lauridsen

21 77 02 63
20 27 92 70
97 14 26 33

Kasserer

Flugtskydning

Hunde

Hunde tilmelding jagt
Riffel

Indskydning/
arrangementer

Dan Bertelsen

97 14 27 53

Knæk & Bræk

Artikler/billeder

Jesper Lauridsen

97 14 26 33

Annoncer

Jesper Lauridsen

97 14 26 33

Jagt i Kommuneplantagen

Jagt

Jesper Lauridsen

97 14 26 33

Jagthytten

Udlejning

Henrik Kristensen

23 38 58 40

Vedligeholdelse

Henrik Kristensen

23 38 58 40

Hjemmeside

Opdateringer m.m.

webmaster@sundsjagtforening.dk

Nyhedsmail

Oplysninger SJF

Poul-Erik Elkjær

40 44 29 05

Ny-/ungjæger

Information/spørgsmål

Anders Nygård

40 96 46 80

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

Denne reklameplads kan blive din,
ring til Jesper Lauridsen
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Sponsorer

SUN DESIGN A/S
GENVEJEN 11  7451 SUNDS
97142200  WWW.SUNDESIGN.DK
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Aktivitetskalender 2013
14/04-13
08/04-13
15/04-13
16/04-13
21/04-13
04/05-13
04/05-13
16/05-13
26/05-13
16/06-13
10/08-13
11/08-13
12/08-13
26/10-13
17/11-13
14/12-13
18/01-14

13.00 Indskydning Vingsted
18.30 Flugtskydning opstart
Bymatch Ørre-Sinding i Sunds
Bymatch Ørre-Sinding i Ørre-Sinding
Hjortensflugt
JFK Kommunemesterskab i flugtskydning Trehøje
09.00 Indskydning af jagtriffel på hjortebanen
09.30 Bukkepral i Jagthytten
Kredsmesterskaber Assing
Divisionsskydning Ruskjær
Amts Finale Gjellerup
Hjortensflugt
Lukket skydning - Sunds
13.30 Jagt i plantagen
09.30 Jagt i plantagen
13.30 Jagt i plantagen
10.00 Rævejagt

Husk at indberette vildtudbytteskema for den forgangne sæson.

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.
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Ønsker du yderligere information
kan Henrik Kristensen kontaktes på
tlf.: 23 38 58 40
Med forbehold for tryk– og indtastningsfejl.

