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Som formand for foreningen kan jeg kun opfordre eksisterende og nye medlemmer 
til at deltage i alle de arrangementer de kan overkomme, da der ofte går en hel del 
arbejde i at lave arrangementerne og vi står som bestyrelse og forening til tider og 
undrer os over at der ikke er større deltagelse. I foreningen har vi en masse gode 
tilbud som vi er stolte af, så det er bare om at komme afsted og få dem udnyttet, for 
når vi alle sammen tager del i fællesskabet så bliver foreningen stærkere og der bliver 
flere og flere gode og hyggelige stunder i vores herlige forening.  
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.  
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. 61452647. 
Mere info omkring jagten og foreningen kan findes på www.toerringjagtforening.dk 
eller ved henvendelse til en fra bestyrelsen. Info og tilmelding til venteliste for 
Riisjagt kan fås ved Søren F. Hansen. 
Info omkring arrangementer for hundeafdelingen kan ses på www.hoejderyggens.dk 
Indmeldelse i foreningen og spørgsmål kan sendes til toerringjf@gmail.com 
Foreningen ser frem til at se jer på skydebanen, til arrangementerne og på jagterne 
og I er meget velkomne til at tage nyjægere og andre interesserede med til det hele, 
da de fleste nyjægerne gerne vil finde et sted med godt fællesskab, samvær og gode 
mennesker og det har vi heldigvis i Tørring Jagtforening. 
M.v.h. Fmd. Jens Andreasen 
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Program for Tørring jagtforening 2018 
 
Juni: 
02. Hundetræning: Afslutning på dressurkursus kl 09:00 
09. Makkerskydning kl.: 10:00 til 14:00 
06. Hundetræning: Apporteringstræning kl 18:30 på skydebanen 
30. Hundetræning: afslutning på apporteringstræning kl 09:00 
Juli: 
Husk at skydebanen er åben alle tirsdage i juli kl 18:30 
25. Hundetræning: Fuldbrugstræning kl. 18:30, Østbirkvej 4, 8752 Østbirk. 
August: 
04. Vejle Amts holdskydningsfinale på skydebanen 
17. Hundetræning: fuldbrugsafslutning kl 17:00 
25. Pokalskydning & Præmieskydning kl. 9:00- 13:00 
30. 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: 
06. Jagt i Riis kl.: 9:00 - Kæret kl.: 13:00 
28. Jagt i Kæret kl.: 9:00 - Riis kl.: 13:00 
31. Hundetræning: hvalpemotivation kl. 19:00, mødested Superbrugsen Tørring. 
November: 
14. Vildtaften med madlavning og forlægning på Tørring skole. Tilmelding til Henning 
Kristensen. 
24. Jagt i Riis kl.: 9:00 - Kæret kl.: 13:00 
December: 
16. Jagt i Kæret kl.: 9:00 - Riis kl.: 13:00 
Januar 2019: 
05. Rævejagt i Kæret kl.: 10:00. Gule ærter efter jagten. 
19. Havjagt.  10 pladser. Tilmelding til Henning Kristensen. 
Februar 2019: 
20. Generalforsamling 20:00, Spisning kl. 19.00. 
April 2019: 
02: Åbning af skydebanen, skydning hver tirsdag kl 18.30 


