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2020 bliver året hvor foreningen skal have en ny hytte som har fået navnet Naturens hus. Bestyrelsen
har enstemmigt besluttet at arbejdet med en ny hytte nu kan gå ind i opførelsesfasen og vi forventer at
det bliver en solid og stor hytte til gavn for alle medlemmer og de brugere der kommer, i kæret kan
have glæde af at benytte terrassen.
Hytten er tegnet så den indvendige del bliver ca. 71 m2 og den overdækkede og afskærmede terrasse
bliver omkring 110 m2. Dette vil give foreningen en masse gode muligheder og vi kommer til at stå med
en stærk lokation når der skal afholdes diverse arrangementer.
En stor tak skal lyde til alle dem der har hjulpet med driften af foreningen og ansøgninger af fonde i det
forgange år. Vi glæder os til at se jer i år for vi får behov for hjælp til driften af foreningen og opførelsen
af den nye hytte. Der bliver udmeldt datoer for arbejdsdage i forbindelse med byggeriet og vi håber
bestemt at mange af jer medlemmer vil komme og give en hånd med så vi kan løfte opgaven i
fællesskab. Husk at hver en hjælp tæller og alle kan byde ind med noget, så tøv ikke med at støtte op
om foreningen til gavn for os alle.
Skydebanen kommer til at køre som vanligt og alle er velkomne til at komme og øve deres
flugtskydning og vi har altid en instruktør klar til at hjælpe med skydningen.
Husk at vi kan tilbyde god og billig jagt i kæret og der er mulighed for at drive trækjagt på mange
forskellige arter og der bliver altid søgt reguleringstilladelser i det omfang det er muligt. De kan
rekvireres ved henvendelse til bestyrelsen eller hentes på hjemmesiden.
Prisen for den frie trækjagt på foreningens arealer og de 5 fællesjagter er i år 500 kr. som skal
indbetales inden du går på jagt første gang. Nyjægere og gæster er velkomne på kærjagterne,
Nyjægere 75 kr. og gæster 150 kr. per gang.
Indbetaling for kærkort til Sydbank - HUSK NAVN!
Netbank: reg.nr. 7140 konto nr. 0001085874, eller mobilepay til tlf.nr. 941803.
Mere information om jagten og foreningen kan findes på www.toerringjagtforening.dk
eller ved henvendelse til en fra bestyrelsen.
Information om arrangementer for hundeafdelingen kan ses på www.hoejderyggens.dk eller ved Peter
Jensen, 2527 3375
Indmeldelse i og information om Tørring Jagtforening kan ske på toerringjf@gmail.com
Vi ser frem til at se jer medlemmer og gerne en masse nye ude på banen og til arrangementerne.
M.v.h. Fmd. Tørring Jagtforening. Jens Andreasen; 2645 0518.
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Jagthytten og Skydebanen er beliggende på
Søndre Fælledvej 50
7160 Tørring

April:
01. Hundetræning. Start dressurtræning kl. 1900
07. Skydebanen åbner. Skydning hver tirsdag kl. 1830.Vær opmærksom på der altid er en
skydeinstruktør til stede hvis du har brug for oplæring eller et bare et par fif. Henvendelse i jagthytten.
Denne service er gratis for medlemmer.
13. (2. Påskedag) Riffelskydning/Alm. Indskydning, Vingsted, kl. 19-2100. Tilmelding og information
Henrik
20. Riffelskydning/Alm. Indskydning, Vingsted, kl. 19-2100. Tilmelding og information Henrik
25. Hundetræning. Schweissprøve kl. 0900 i Gludsted Plantage
Maj:
10. Riffelskydning. Hjort – Gris. Vingsted, kl. 13-1600. Tilmelding og information Henrik
13. Vildduebanen. Nr. Snede. Kl. 1800. Tilmelding til Tom/Jagthytten, Husk kun kontant betaling på
banen!
16. Bukkepral i jagthytten kl. 0900. Foreningen giver rundstykker.
29. Hundetræning: Afslutning på dressurkursus. kl. 17:00
Juni:
03. Hundetræning: Apporteringstræning kl. 18:30 på skydebanen. Herefter Slæb/Apport kl. 1900
Juli:
Husk at skydebanen er åben alle tirsdage i juli kl. 18:30
03. Hundetræning: afslutning på apporteringstræning kl. 09:00
22. Hundetræning: Fuldbrugstræning kl. 18:30 v. Torp sø.
August:
04. Pokalskydning & Præmieskydning kl. 18:00. Bemærk at vi afholder dette en tirsdag aften.
21. Hundetræning: Fuldbrugsafslutning kl. 17:00
25. Sidste dag på skydebanen.
September
01. Den frie trækjagt starter. Husk at indløse kærkort.
Oktober:
10. Kærjagt kl.1000
28. Hundetræning: hvalpemotivation kl. 19:00, mødested SuperBrugsen Tørring.
November:
01. Kærjagt kl. 1000
21. Kærjagt kl. 1000
25. Hundetræning. Afslutning på hvalpemotion. Kl.1900.
December:
13. Kærjagt kl.1000
Januar 2021:
09. Rævejagt i Kæret kl.: 10:00. Gule ærter efter jagten. HUSK: Tilmelding til spisning til Jim eller Tom
Februar 2021:
17. Generalforsamling 20:00, Spisning kl. 19.00.
April 2021:
06. Åbning af skydebanen, skydning hver tirsdag kl. 18.30

