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Næstform.: Jim Andersen 

Ålevej 56, 7160 Tørring 
Fmd. Hundeudvalg. Skaffer  
Tlf / Mail: 40187811  
aalevej56@hotmail.com 
 

 
 

Kassér: Karsten Andreasen 
Spurvevej 26, 7160 Tørring 
Tlf / Mail: 21459164 
aj-murerfirma1@hotmail.com 

Sekretær: Mads Fejrskov Hansen 
Langelinie 19 1.sal. 7100 Vejle 
Info, Aktivitets- og kursusudvalg  
Tlf / Mail: 21486911 
madsfejrskov@ofir.dk 
 

Bestyrelse: Kurt Vesterholm Jensen 
Sønderbrogade 72, 7160 Tørring 
Fmd. Skydebaneudvalg, skydeudvalg. 
Tlf / Mail: 28450700 
kvesterholmjensen@gmail.com 

Bestyrelse: Henning Kristensen 
Hjortevej 16, 7160 Tørring 
Holdskydning, aktivitet-kursusudvalg, 
Jagtudvalg.  
Tlf / Mail: 25542500 
hkskytten@gmail.com 

Bestyrelse: Henrik Christensen 
Skovvænget 19, 7100 Grejs  
Fmd. Jagtudvalg.  
Aktivitets- og kursusudvalg. Info og web. 
Hundeudvalg 
Tlf / Mail: 30638911 
henrikc1983@gmail.com 
 

Suppleant: Tom Bak Hansen 
Krambovej 1, 7160 Tørring 
Aktivitet- kursus- og festudvalg, 
Hundeudvalg, info og web, Jægerråd, 
Vildtduebane 
Tlf / Mail : 26153657 
unihiiir@yahoo.dk  

Suppleant: Søren Fejrskov Hansen 
Sønderbrogade 39, 7160 Tørring 
Fmd. Riisjagt, skydebaneudvalg 
Tlf / Mail: 20376620 
sorenh@tuknet.dk 

Suppleant: Niels Brejnbjerg 
Solfang 22, 7160 Tørring 
Skydebane, skydeudvalg 
Tlf / Mail: 60438085 
nielsbrejnbjerg@hotmail.com 

Suppleant: John Jørgensen 
Østervangsvej 7, 7100 Grejs  
Riisjagt 
Tlf / Mail: 40860310 
john7100@hotmail.com 
 

 

 



Generalforsamling i Tørring Jagtforening d. 22/2 2017, referat.  

Valg af dirigent. Gudmund Skovbjerg Jeppesen, som også underrettede 
foreningen om at der ikke var oprettet en indkaldelse til generalforsamlingen i 
Danmarks Jægerforbunds medlemsblad.  
Aflæggelse af beretninger om foreningens virke siden sidste ordinære 
generalforsamling. 
Formand Hans Erik Poulsen, berettede om at det havde været en god sæson i 
foreningen og vi er glade for de mange nye jægere der har besøgt foreningen 
og den gode deltagelse på jagter og til skydninger. Derudover var der til 
generalforsamlingen arrangeret et oplæg fra Nanna Skårup Andersen, Læge 
og Ph.d. studerende med speciale i sygdomme overført fra flåter til 
mennesker; fortalte om flåtoverførte sygdomme og hvad vi som jægere kan 
gøre for at undgå disse. Efter oplægget tog hun blodprøver af de frivillige der 
lagde arm til og samtidigt udfyldte et interessant spørgeskema. 

Lars Pasgaard Pedersen gav en kort orientering om det regelsæt der er blevet 
oprettet til præmie- og pokalskydningen og af hovedpunkterne kan nævnes at 
alle skytter skal aflevere 3 skydekort i løbet af sæsonen, som afgør hvilken 
række der skydes i og præmiesummerne er samtidigt fastlagt. 

Tom Bak Hansen kom med en beretning for Vildtduebanen i Nr.Snede og 
kunne fortælle at banens formue lød på 253.000 kr. Sidste års resultat gav et 
mindre underskud men det skyldes at der er blevet etableret strøm op til 
banen og forholdende omkring banen er blevet forbedret. Vildtduebanen har 
ydet et tilskud på 5.000 kr til Nr. Snede jagtforening. 
Søren Skårup foreslog at tilskuddet hæves fra 5.000 kr. til 10.000 kr. Tom 
bringer dette forslag videre. 

Tørring Jagtforenings skydedag på Vildtduebanen er i år ons d. 10/5 kl 18.00 

Tom berettede derefter hvad der var sket på Jægerrådsmøderne og kunne 
fortælle at møderne mest handlede om mårhunde og de tiltag jagtforeningerne 
på Juelsmindehalvøen gør for at bekæmpe mårhunden men der er også tiltag 
i gang for at præge de lokale politikere til at der åbnes for at der kan drives 
jagt på forskellige kommunale arealer. 

Tom underrettede også generalforsamlingen om at makkerskydningen 
gentages. 



Jim aflagde beretning fra hundeafdelingen og kunne fortælle at der igen i år 
havde været en solid tilslutning til træningerne, dog var der begrænset 
tilslutning fra unghundene til de afsluttende prøver. 

Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse. 
Kassér Karsten Andreasen fremlagde det reviderede regnskab og årets 
resultat var på 44.816 kr. Den eneste ændring i forhold til tidligere regnskab 
var, at posterne slag og flugtskydning er slået sammen, grundet at der i 
foreningen er indført Mobilepay som umuliggør en adskillelse af det salg der 
sker i foreningen på skydeaftenerne. 
Søren Hansen spurgte om det er muligt at opdele regnskabsposterne fx vha. 
et kasseapparat. Der til svarede Karsten at det skulle være muligt for alle at 
sidde ved kassen når der afholdes arrangementer og vi til stadighed kan holde 
øje med hvad der indkøbes til flugtskydningsposten og derved påvise om der 
er frem- eller tilbagegang. 
Der var i år 2016 indløst 27 kærkort og der var 12 deltagere i Riisjagten. 

Søren Skårup takkede foreningen og bestyrelsen for det store arbejde der 
gøres. 

Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Hans Erik Poulsen. Jens 
Andreasen. Lars P. Pedersen. 
Lars Pasgaard Pedersen ønskede ikke at genopstille til bestyrelsen. Derefter 
blev der indstillet følgende kandidater til de 3 åbne bestyrelsesposter: Hans 
Erik Poulsen, Jens Andreasen, Henning Kristensen, Mads Fejrskov og Tom 
Bak Hansen. 
Resultatet for den skriftlige afstemning blev: Hans Erik Poulsen 21 stemmer, 
Jens Andreasen 31 stemmer, Henning Kristensen 24 stemmer, Mads Fejrskov 
22 stemmer, Tom Bak Hansen 19 stemmer. 
Valg af suppleanter. Tom Bak. Anders Olsen. Henning Lassesen. Henning 
Kristensen. Mads Fejrskov. 
Henning Lassesen genopstilte ikke som suppleant. Suppleanterne der blev 
indstillet og valgt på generalforsamlingen var: Niels Brejnbjerg, Tom Bak 
Hansen, Søren Hansen og John Jørgensen. 
De to revisorer Thorvald Rasmussen og Eskild Lauridsen genvalgt og til 
revisorsuppleanter blev Gudmund og Niels valgt. 

 



Eventuelt. 

Heine Hyldal takkede Hans Erik poulsen for det store arbejde han har gjort 
som formand i foreningen. 

Søren Skårup mindedes nyligt afdøde Niels Erik Lundfold og Niels Dahl. 
Foreningen afholdte et minuts stilhed for de afdøde. 

Gudmund takkede for god ro og orden på generalforsamlingen. 

Foreningen afholdte sidst på generalforsamlingen amerikansk lotteri med fine 
præmier til mange af deltagerne. 

Bedømmelse af årets bedste opsatse: 

Årets bedste danske bukkeopsats. Niels Ole Markussen 

Årets bedste danske krondyropsats. Jens Slårup 

Årets bedste udenlandske bukkeopsats. Mads Fejrskov 

Årets bedste udenlandske opsats, alle arter og typer. Niels Ole Markussen 

Årets sjoveste opsats. John Jørgensen 



Året der gik – Tørring kær 
2016 blev et varmt år med ganske lidt nedbør. Dette har muligvis været en af 
grundene til at andejagten i kæret, for de nogles vedkommende, ikke helt har 
levet op til tidligere år. 
Især i sept./okt. var der færre ænder end tidligere. Dette ændrede sig heldigvis 
gradvist i løbet af sæsonen. 
Flere medlemmer fortæller at de havde en udmærket sæson, vejret til trods. 
Sådan er jagt jo heldigvis. 
2 nyindmeldte ungjægere oplevede en dag sidst på sæsonen at der var rigtig 
mange gæs i kæret. Da de ankom for at se om der kom en krage, ændrede de 
hurtigt taktik. Efter en lang og meget våd pürch, lykkedes det en af jægerne at 
nedlægge sin første gås. Stort tillykke til Jeppe, som var den heldige. 
Fællesjagterne i kæret har været godt besøgt i år. På første jagt var vi ikke 
mindre en 33 jægere mødt op. 
Der blev set godt med råvildt og nedlagt et enkelt lam. På de efterfølgende 
jagter blev der hver gang set råvildt, men desværre var de mere snu end 
jægerne. 
Hvad fasanerne angår, kunne vi godt ønske os at afskydningen havde været 
en smule højere. Der blev set en del fugle på de første 2 jagter hvor vi havde 
fredet hønerne. Desværre virkede det til at fuglene spredte sig mere i løbet af 
sæsonen, hvorfor afskydningen endte på: 
1 Rålam, 1 Hare, 13 Fasaner, 2 Dobbelt Bekkasiner og 1 And 
Rævejagten i januar var som tidligere godt besøgt og grundet megen regn, 
smagte de gule ærter om muligt endnu bedre! Ræven blev der desværre ikke 
set noget til. 
Men alt i alt har det været en fin sæson, med mange gode oplevelser. 
Vi i bestyrelsen ser frem til et nyt og spændende år og glæder os til at ser jer 
alle sammen igen. 
Tak for en god sæson. 
Fmd. for jagtudvalget 
Henrik Christensen 
 

 



Nyheder og info 
Foreningen har fået ny hjemmeside og vi arbejder løbende på at gøre den bedre og 
mere informativ for alle interesserede. Hvis du har kigget på hjemmesiden og har 
forslag til opdateringer, indhold eller lign. så er du velkommen til at kontakte 
foreningen på mail: toerringjf@mail.com 

Ønsker du at blive tilmeldt foreningens SMS service, hvor vi sender info om 
kommende aktiviteter og arrangementer, så kontakt Jens Andreasen på 
 tlf.: 26450518 eller mail: toerringjf@gmail.com 
Find os på Facebook under: Facebook/tørring-jagtforening 

 

 

 
Vildtduebanen er i år onsdag, i uge 19 d 10/5 kl 18.00 
Trænger du til at blive udfordret i din skydning og udnytte en sjælden mulighed for at 
træne skydning der ligger meget nær jagt. Så tøv ikke, tag med foreningen ud på 
Vildtduebanen til en spændende skydning. 
Det foregår som sædvanligt på jagtræningsbanen Grættrupvej 13, 8766 Nørre Snede. 
Tilmelding, efter først til mølle, i jagthytten. 



Makkerskydningen 2017 
Tørring Jagtforening inviterer hermed alle interesserede til makkerskydning på 

skydebanen i kæret. 

Lørdag 3/6 kl. 10.00 til kl.14.00  
Vi gentager succesen fra sidste år og laver endnu en makkerskydning. Arkitekten bag 
makkerskydningerne, Tom, lover at det i år bliver sjovere, højere og sværere end sidst. 
Vi stiller en mobil skydevogn op, tager en makkerskydning med et twist og skal også skyde et 
par alternative duer. 
Foreningen ser frem til at se medlemmerne og andre interesserede skytter til en hyggelig dag, 
med god mulighed for at vinde håneretten over de andre makkerpar og få trænet nogle lidt 
usædvanlige skud. 
Der vil være præmier til de bedst placerede hold. 

Præmiesum for over 1000 kroner! 
Pris 100 kroner/skytte, inklusive lerduer. 
Hvor: Skydebanen i kæret, Nordre Fælledvej 50, 7160 Tørring 
 



Bukketræf 

16.05.2016 

i jagthytten 

( Tidligst fra kl 

Foreningen er vært ved 
rundstykker og kaffe. 

:   9:00 

Vingsted Skydebaner 2016, hjorte- og indskydning 
D. 13/5 2017 kl 12.00 – 16.00  
Tørring Jagtforening vil igen i år gerne invitere alle medlemmerne til 
riffelskydning i Vingsted. 
Der er mulighed for indskydning og træning på alm. Baner fra 100 m til 
300m, samt grise- og hjortebane. Der afholdes konkurrence om 
hjortepokalen. Foreningen er vært ved en let anretning. 
Der kan købes ammunition i kal. 6,5x55, 308 og 30.06, samt øl og vand. 
På billedet ses sidste års vinder, Henning Kristensen. Kom og giv Henning 
og de andre kamp om hjortepokalen og bliv klar til bukkejagten.  

   

 



Mårhunden er over os og 
mange gør heldigvis en stor 
indsats for at bekæmpe dem. 
Det er nødvendigt med en stor 
og fælles indsats fra os alle for 
at vi skal have en chance for at 
bekæmpe denne invasive art. 
Bekæmpelsen af mårhunden er 
en fælles opgave som alle 
naturinteresserede må deltage 
i, en opgave der hører under 
naturbeskyttelse og noget vi 
skal tage alvorligt på grund af 
den store påvirkning mårhunden kan have på vores natur. Er vi på fællesjagt 
og mårhunden kommer for – ja så skyd den! Det handler i bund og grund om 
at udrydde den. Da den er nok den største trussel mod vores jordrugende 
fugle vi nogen sinde har set. 
Aktive og energiske mårhundejægere fra Juelsmindehalvøen har i år 2016 
aflivet eller fanget 39 stk. Hvilket må siges at være en meget flot bedrift men 
også et antal der bør få opmærksomhed fra os i andre lokalområder, da 
mårhunde nemt kan vandre lange distancer og der allerede observeret et 
judasdyr i Aale kær. Derfor må vi ikke tøve med at efterstræbe mårhundene 
og som jægere kan vi bruge vores sanser, vildtkameraer og måske gå en 
ekstra omgang før og efter bukkejagten for at se hvad der lusker rundt på 
terrænet. Ser eller skyder du en mårhund, så vil mårhundekorpset gerne høre 
om det og tøv ikke med at kontakte dem hvis du vil vide mere om 
mårhundefangst. John Ravn, mårhundegruppen, 20812368 og Peder Jensen, 
koordinator mårhundearbejdet Hedensted kommune, 41144860; svarer begge 
gerne på spørgsmål om mårhunde og vil gerne høre om observationer. 
 
Indsæt annonce fra AJ. 



 

 

 



Højderyggens jagthundeklub, tilbyder hundetræning med kompetente 
trænere indenfor: hvalpemotivation, dressur, apportering, vand og slæb, 
fuldbrugstræning, markprøve og schweisstræning. Så der er en træningsform 
der passer til alles niveau. 
Til de forskellige træninger kan du og din hund komme ud og få råd og 
vejledninger fra de engagerede trænere, som altid står klar til at hjælpe. Der 
gøres et stort og anerkendelsesværdigt arbejde omkring jagthundene og det 
er til vores alles fordel, for det øger forståelsen for jagthundens virke og giver 
bedre jagthunde.  Så har du lyst eller behov for at komme ud og træne med 
din hund, så tøv ikke med at tilmelde dig til hundetræningen.  
Har du spørgsmål angående hundetræningen i Højderyggens Jagthundeklub, 
kan de rettes til formand Peter Jensen, 2527 3375 / 
formand@hojderyggens.dk. 

Resultater og aktiviteter fra Højderyggens Jagthundeklub kan ses på: 
www.hojderyggens.dk  
 

Circle K i Tørring er dit lokale servicecenter, der tilbyder bilvask, 
brændstof, kolonial og alt indenfor reparation og service af din bil. 
Circle K Tørring, Ågade 26, 7160 Tørring. Tlf. 75 80 12 90  

http://www.hojderyggens.dk/


Aktivitetskalender for Højderyggens Jagthundeklub 2017 
April:           Schweissprøve: 
                    Søndag den 23. kl. 9.00 i Gludsted Plantage 
  
Maj:              Afslutning på dressurkursus: 
                                            Lørdag den 27. kl. 9.00 
                     Apporteringstræning: 
                                          Onsdag den 31. kl. 18.30 ved Tørring skydebane 
                     Slæb– og apportering: 
                                          Onsdag den 31. kl. 19.00 ved Tørring skydebane 
  
Juni:             Afslutning på Apportering+ Slæb– og apportering: 
                                            Lørdag den 24. kl. 9.00 
Juli:              Fuldbrugstræning: 
                                            Onsdag den 26. kl. 18.30 

(max. 15 hunde) først til mølle der HAR betalt 
                      Første gang mødes vi ved Vestbirk Forsamlingshus 
                                            Der trænes 4 gange plus afslutning 
 November:     Hvalpemotivation: 
                       Onsdag den 1. kl. 19.00 
                      Første gang mødes vi ved Tørring Brugs  
                      Sidste gang onsdag den 29. kl. 19.00 
Tilmelding til træning og arrangementer kan gøres på www.hojderyggens.dk  
til Peter Jensen, 2527 3375 eller e-mail: web@hojderyggens.dk 

http://www.hojderyggens.dk/


Nyjægere, i foreningen har vi gjort en del for at byde de nye jægere 
velkomne. Det har vi blandt andet gjort ved at oprette 5 nyjægerpladser som 
alle kunne tilmelde sig før kærjagterne. Når de nye jægere kom ud i kæret, så 
blev de modtaget af en fra bestyrelsen som satte dem ind i hvordan kærjagten 
foregår, hvilke traditioner der skal hædres og alle de mange finurligheder der 
er med til at gøre jagten til noget særligt for os alle. De nye jægere var ikke 
sene til at spørge om stort og småt og alle jagtdeltagerne delte erfaringer og 
svarede på spørgsmål. Flere af de nye jægere fik samlet både erfaringer og 
oplevelser op under kærjagterne og 2 af dem var heldige at skyde deres første 
fasan. Som det ses på billederne så strålede de to unge herrer om kap med 
de fine fasaner. 
Vi gentager succesen med at give op til 5 nyjægere muligheden for at komme 
med på kærjagt igen år og eventuelle spørgsmål kan stilles til jagtformand 
Henrik Christensen på 30638911 / henrikc1983@gmail.com. 
Erfarne og nyjægere der ønsker at træne deres skydefærdigheder er meget 
velkomne på skydebanen, hvor der altid er en instruktør klar til at hjælpe. Så 
kom afsted allerede nu, for heldigvis er det snart jagtsæson igen. 
 
 

 



 



Pokal- og præmieskydning 2016                                        
Mester række 
1. 
2. 
3. 

A Række 
1. 
2. 
3. 

B Række 
1. 
2. 
3. 

Old Boys 
1. 
2. 
3. 

Veteran 
1. 
2. 
3. 

Præmieskydning 
Åben Mester 
1. 
2. 
3. 

Åben A 
1. 
2. 
3. 

Kanin 
1. 
2. 
3. 

 

 



 



Kærjagt 2017 - 2018 
Prisen for den frie trækjagt på foreningens arealer (på højre side af vejen, se 
regler på web) og de fem fællesjagter er i år 500 kr. som skal indbetales inden 
du går på jagt første gang. 
Indbetaling til kærjagt og fællesjagt til Sydbank - husk navn 
Netbank: reg.nr. 7140 – kt.nr. 0001085874 eller MobilePay til tlf. nr.: 61452647 
Riisjagt, ønsker du at vide mere om Riisjagten eller tilmeldes ventelisten, så 
kontakt fmd. for Riisjagten Søren Fejrskov på tlf. 20376620 /sorenh@tuknet.dk 
Arbejdsdag for alle medlemmer lørdag d. 9/9 kl 9.00 
Foreningen er vært ved rundstykker, øl, vand og pølser. Kom og giv en hånd 
med at gøre vores arealer endnu bedre.  
Fællesjagterne i Tørring Kær  Riis (lukket jagt) 
Lørdag 07.10 – 2017 kl.: 13:00   kl.: 09:00 
Søndag 29.10 – 2017 kl.: 09:00   kl.: 13:00 
Lørdag 25.11 – 2017 kl.: 13:00   kl.: 09:00 
Søndag 17.12 – 2017 kl.: 09:00   kl.: 13:00 
Lørdag 13.01 – 2018 kl.:10:00 (Rævejagt efterfulgt af gule ærter) 
 
Husk det er muligt for op til 5 nyjægere at deltage på fællesjagterne i Kæret, 
tilmelding og spørgsmål om kærjagten kan rettes til Jagtformand Henrik 
Christensen tlf.: 30638911 / henrikc1983@gmail.com - Knæk & Bræk 
 

 

 



 



 



Pokalskydning 2016 



 



Program for Tørring jagtforening 2017 til april 2018 
April 
04. Åbning skydebanen og kaninbanen kl.: 18:30 
23. Hund Schweissprøve i Gludsted kl.: 9:00 
Maj: 
10. Vildduebanen kl.: 18:00 - tilmelding i Jagthytten. 
13. Vingsted – Indskydning/hjort samt jagtbaner kl.: 12:00 - 16:00 
16. Bukkepral og rundstykker i jagthytten fra kl 9:00 
27. Hund - afslutning dressurkursus kl.: 09:00 
31. Apporteringstræning/ Slæb og apportering 18:30 - Tørring skydebane 
Juni: 
03. Makkerskydning kl.: 10:00 til 14:00 
24. Afslutning på apporteringstræning / slæb- og apportering 9:00 
Juli:  
26. Fuldbrugstræning kl. 18.30. Første gang mødes vi ved Vestbirk Forsamlingshus 
August: 
19. Fuldbrugsafslutning kl.: 17:00 
19. Pokalskydning & Præmieskydning kl. 9:00- 13:00 
29. Sidste dag på skydebanen 
September: 
09. Medlemmers arbejdsdag i Kæret kl.: 9:00. Foreningen er vært ved rundstykker, 
drikkevarer og pølser. Kom og giv en hånd med. 
Oktober: 
07. Jagt i Riis kl.: 9:00 - Kæret kl.: 13:00 
29. Jagt i Kæret kl.: 9:00 - Riis kl.: 13:00 
November: 
02. Start hvalpemotivation kl.: 19:00 - mødested Tørring Brugs. 
15. Foredrag med Jørgen Skouboue, Gudenåcentret kl.: 19.00. 
25. Jagt i Riis kl.: 9:00 - Kæret kl.: 13:00 
December: 
17. Jagt i Kæret kl.: 9:00 - Riis kl.: 13:00 
Januar 2018: 
13. Rævejagt i Kæret kl.: 10:00. Gule ærter efter jagten. 
20. Havjagt.  10 pladser. Tilmelding til Henning Kristensen. 
Februar 2018: 
21. Generalforsamling 20:00, spisning kl.: 19:00. 
Marts 2018: 
Hundetræning: se info om start på www.hojderyggens.dk 
April 2018: 
03: Åbning af skydebanen, skydning hver tirsdag kl 18.30 
Tilmelding til SMS service, indmelding i jagtforeningen, indlæg til blad og web sendes til 
Jens Andreasen på tlf. 26450518 eller mail toerringjf@gmail.com 
Find os på Facebook under: Tørring Jagtforening 
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