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Tørring Jagtforenings bestyrelse og udvalg 2016
Formand: Hans Erik Poulsen
Vibevej 14, 7160 Tørring
Fmd.Jagtudvalg Riis, jagtudvalg
Tlf / Mail: 22951576
hespoulsen@gmail.com

Næstform.: Jim Andersen
Ålevej 56, 7160 Tørring
Hundeudvalgsform. Skaffer
Tlf / Mail: 40187811 aalevej56@hotmail.com

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

Sekretær: Jens Andreasen
Aagade 53 st. 7100 Vejle
Info-blad- og web
Tlf / Mail: 26450518
hyaenen@hotmail.com

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

Bestyrelse: Lars P. Pedersen
E.T Jørgensensvej 4, 7100 Vejle
Holdskydning, aktivitet-kursus- og
festudvalg
Tlf / Mail: 52195246
hylet30@gmail.com

Bestyrelse: Henrik Christensen
Skovvænget 19, 7100 Grejs
Fmd. Jagtudvalg.
Akitivitets-kursus- og festudvalg. Info- blad-og
web. Skydebaneudvalg.
Tlf / Mail: 30638911
henrikc1983@gmail.com

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

Suppleant: Anders Olsen
lydiavej 4, 7160 Tørring
Jagtudvalg. Aktivitet- kursus- og festudvalg.
Tlf / Mail: 50556094
mureranders@jubii.dk

Suppleant: Henning Dahl Lassesen.
Skyttehusgade 26 b,
7100 Vejle
Jagtudvalg. Aktivitets- kursus og
festudvalg. Info og web.
Tlf / Mail: 25634300
hd_l@msn.com

Suppleant: Henning Kristensen
Hjortevej 16, 7160 Tørring
Skydebaneudvalg. Hundeudvalg.
Tlf / Mail: 25542500
hkskytten@gmail.com

Suppleant: Mads Fejrskov Hansen
Langelinie 19 1.sal.7100 Vejle
Skydebaneudvalg. Riisjagt
Tlf / Mail: 21486911
madsfejrskov@ofir.dk

Kasser: Karsten Andreasen

Generalforsamling i Tørring Jagtforening, d 24/2 2016
Formand, Hans Erik Poulsens beretning om året der gik: Der har på skydebanen været arbejdet
i at få spidsduerne til køre optimalt og dette arbejde bar frugt. Skydebanen har generelt kørt
rigtigt godt og der er en lille stigning i anvendelsen af kaninbanen.
Der har ca. deltaget 25 personer på foreningens kærjagter og der har været en del nye
ansigter, der har været ude og prøve kærjagten og senere har en del af dem vist interesse for
at komme permanent med i kærjagten. Udbyttet har været fint med en samlet afskydning på 2
rådyr, 1 hare, 22 fasaner, 2 ænder og 2 bekkasiner.
For Riisjagtens vedkommende har det også været en fin sæson. Udbyttet for Riisjagten blev 3
rådyr og en sneppe.
Hjorteskydningen i Vingsted blev i 2015, vundet af Mads Fejrskov Hansen med 23 point,
efterfuldt af Jens Andreasen med 22 point.
Der skal fra formandens side opfordres til at foreningens medlemmer støtter bedre op
omkring de forskellige aktiviteter der iværksættes. Et eksempel fra jagtstien der blev afholdt
en lørdag er, at der desværre kun dukkede 5 personer op og dette bevirker desværre at
jagtstien ikke gentages i 2016. Så formanden opfordrer på det kraftigste medlemmerne til at
deltage mere aktivt i de forskellige arrangementer der laver ude i foreningen.
Dog skal det siges at der blev afholdt et arrangement med en god tillknytning. Det var
dagjagten der blev afholdt i Liebe plantage, alle 30 pladser blev hurtigt besat og flere var klar
til træde til hvis der skulle være frafald.
Sidst men ikke mindst skal der fra formanden lyde en stor tak til John Larsen, for det store
arbejde med både medlemsblad og hjemmeside.
Jim Andersen aflagde beretning om hundeafdelingens år og det var forløbet således: der har
været ca. 40 hunde til træning ude i kæret, hvilket er et fald i antal. Dette gjorde dog ikke det
helt store da Jim mener at ca. 40 hunde passer bedre til arealet og antallet af trænere.
Vejrliget under hundetræningen har været af blandet herkomst.
På trods af det blandede vejrlig, så kan der stadig tiltrækkes folk langvejs fra til
træningsaftenerne; nogle kommer så langt væk fra som Skanderborg og Kolding. Desværre
kneb det med at trække folk ind til afslutningen.
Fra Vildtduebanen kunne Tom Bak Hansen berette følgende: Til deres generalforsamling var
der 22 fremmødte, dog var der 4 foreninger der udeblev. Dette bevirker at der tiltræder 2 nye
foreninger fra ventelisten.
Banens formue lyder på ca. 300.000 kr. og 5.000 kr. af denne formue er uddelt til Nr. Snede
jagtforening, som tilskud til anlægsprojekter.
Der forventes at anlægges strøm op til banens område, i løbet af indeværende år.

Ved fremlæggelsen af årsregnskabet, forklarede kasser Karsten Andreasen om, at foreningen
havde præsteret et fornuftigt overskud, på trods af at man har været nødt til at tilbagebetale
ca. 45.400 kr. i hektarstøtte. Kasseren informerede samtidigt forsamlingen om hvilke
ændringer der var kommet i forbindelse med foreningens arealer i kæret, bl.a. dele af arealet
omkring skydebanen er blevet omstødt til rekreativt område, hvilket bevirker at der ikke kan
søges hektarstøtte.
Der var i år 2015 løst 22 stk. kærkort.
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Karsten Andreasen, Jim Andersen, Kurt
Vesterholm Jensen og Michael Ringive. Karsten, Jim og Kurt genopstilte til bestyrelsen. Michael
valgte at udgå.
De tre genopstillede bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt og fra salen blev Henning Dahl
Lassesen og Henrik Christensen foreslået som bestyrelsesmedlemmer men Henning valgte ikke
at tage imod indstillingen, da han ønsker at fortsætte som suppleant. Derfor blev Henrik
Christensen stemt ind i bestyrelsen.
Bestyrelsen 2016:
Hans Erik Poulsen, Karsten Andreasen. Kurt Vesterholm Jensen. Lars Pasgård Pedersen. Henrik
Christensen. Jim Andersen og Jens Andreasen.
Suppleanter 2016:
Henning Dahl Lassesen. Henning Kristensen. Mads Fejrskov Hansen. Tom Bak Hansen og
Anders Olesen.
Revisorer: Thorvald Rasmussen og Eskild Lauridsen.
Revisorsuppleanter: Gudmund Skovbjerg Jeppesen og Niels Rasmussen
Vagn Ove Mortensen, Anders Christiansen og Tom Bak Hansen, fortsætter alle 3, det store
arbejde med at hjælpe til på vildtduebanen i Nr. Snede.
Under eventuelt på generalforsamlingen blev der blandt spurgt til hvor meget foreningen
kaninbane blev brugt. Formanden svarede at der var en lille stigning i brugen men opfordrede
samtidigt medlemmerne til at skyde mere på kaninbanen. Derefter takkede han dirigenten,
Gudmund for god ro og orden under generalforsamlingen
Bedømmelse af årets bedste opsatser 2016
Årets bedste danske bukkeopsats: Hans Mølgaard Madsen
Årets bedste danske krondyropsats: Aksel Jensen
Årets bedste udenlandske bukkeopsats: Niels Ole Markussen
Årets bedste udenlandske opsats, alle arter og typer: Niels Ole Markussen
Årets sjoveste opsats. Jørgen Gerstrøm

Knivloven 2016
Våbenlovens § 4 siger, at det er forbudt at bære eller besidde en kniv/dolk på
offentligt tilgængelige steder, uddannelsessteder, i ungdomsklubber og lignende.
Hertil gælder to undtagelser: Hvis man medbringer kniven som led i
erhvervsudøvelse, til brug ved jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse eller har et andet
lignende anerkendelsesværdigt formål. Kniven skal i så fald kun medbringes direkte
til og fra den pågældende aktivitet. Eller der er tale om en foldekniv med en klinge på
højst 7 cm, der ikke kan fastlåses i udfoldet position (små lommeknive). Dem må man
altså altid medbringe uanset, at kniven ikke opfylder et bestemt formål.
Dolke og knive, hvis klinge overstiger 12 cm, kan uden tilladelse anvendes i erhverv,
til husholdningsbrug eller ved jagt, lystfiskeri eller sportsdykning, hvis de er udformet
hertil.

Makkerskydningen 2016

Tørring Jagtforening inviterer hermed alle interesserede til et nyt arrangement
på skydebanen i kæret.

Lørdag 4/6 kl. 10.00 til kl.14.00

Her er chancen for at for det første slå din makker i at skyde lerduer og stille op som to
mandshold mod alle andre på dagen!
Vi stiller en mobil skydevogn op, tager en makkerskydning med et twist og skal også skyde et
par kaniner på kaninbanen.
Hver skytte vil maximalt kunne komme til at afgive skud til 40 duer på en runde, men det
afhænger af dig og din makkers skydning!!!
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

Vingsted Skydebaner 2016, hjorte- og indskydning
D. 14/5 2016 kl 13.00 – 16.00 (bemærk ændret tidspunkt)
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 ostemad og kaffe.
Der kan købes ammunition i kal. 6,5x55, 308 og 30.06, samt øl og vand.
Tilmelding til:
Kurt Vesterholm Jensen tlf.: 284 50700
Karsten Andreasen tlf.: 2145 9164

Bukketræf
16.05.2016
i jagthytten
Tidligst
(
fra kl.
: 9:00)

Patrontest - prøveskyd din haglbøsse for at teste den for styrke og svagheder ved kombination
af våben, patroner og trangboring.
Der findes flere metoder, men en let metode at anvende er, at man tager en rulle papir på
minimum 130 cm en lineal - evt. en snor - til at slå en cirkel på 75 cm i diameter,
skriveredskaber og et areal til afprøvning. På et egnet areal fastgør man et stykke papir på 130
cm + 130 cm på en plade, halmballe el. lignende. Derefter skydes et skud på f.eks. 40 meters
afstand (for at have en passende margen, da der typisk skydes på 15 - 30 meter).
Der noteres på papiret hagltypen, størrelse, vægt og trangboring.
Herefter tegner man en cirkel på 75 cm, idet man forsøger at få flest mulige hagl inden for
cirklen. Når cirklen er tegnet, tælles antallet af hagl indenfor. Hvis antallet af hagl er 85 stk.
eller flere, er patronen egnet til jagt på gråand (skema).
Man skal skyde tre skud med hvert løb og med flere fabrikater, for at være nogenlunde sikker
på resultatets pålidelighed. Det er en vigtigt forudsætning, at patronernes udgangshastighed
for alle er 400 m/s eller derover, når der er tale om stålhagl.

Trangboringseksempler

Prøveskydning med 32 g stålhagl og 1/4 trangboring. 10 -12 dræbende hagl på en
gråand.
Nederst fuld trangboring typisk op til 20 dræbende hagl.
Uanset trangboring handler det mest om at ramme.

Resultater for Højderyggens jagthundeklub 2015
Unghundeklasse
1
2
3
4
5
6
7

Søren Kronborg
Gunnar Jensen
Tommy Rørby
Jens Andreasen
Jette Sølvsten
Kaj Jeppesen
Carsten Hestbech

Korthår
Irsk Setter
Labrador
Blanding
Korthår
Labrador
Drente

Gro
Murphy
Gaia
Raki
Hugo
Neki
Schampii

44 point 1. vinder
43 point 2. vinder
40 point 3. vinder
40 point
40 point
27 point
15 point

Åben Klasse
1

Dan

Jønsson

Labrador

Max

2

Lars

Koch

Korthår

Nemo

60
60

3  

Birte

Jensen

I.setter

Eddie

60

4  

Henrik

Ruhår

Frosty

57

5  

John

Korthår

Falco

57

6  

Erik Thorsgaard

Ruhår

Rex

54

Jakobsen
Pedersen

7  

John K.

8  

Jens Jørn

9  

Niels Ejner

Nielsen

Sørensen
Kirkegaard
Kristensen

10  

Pia Rix

11  

Michael Vainø

12  

Bjarne

Kleiner M.

Dixi

49

Ruhår

Rikke

49

Gammel Dansk

Loke

45

  Labrador
Jensen

Madsen

Rex

40

Gammel Dansk

Helios

40

Weimaraner

Czarto

37

Se billeder, resultater og mere på www.hojderyggens.dk

Grøntsager på en helt ny
måde

Spis dit ukrudt og malk din Birk
Af Tom Bak Hansen, Jordbrugsteknolog med
speciale i natur og miljø
Mange ved at en del af den danske fauna er
spiselig. Det er blot de færreste der ved hvilke
planter der er lige til at gå hen til og sætte
tænderne i.

Ramsløg i skovbunden.

Helt generelt er det meget hipt og moderne at
gå tilbage til rødderne, sådan bogstaveligt talt –
næsten da. Vi ser det hver uge i TV med
forskellige livstilsprogrammer der dyrker
hjemmelavede produkter til ekstremerne med
ting som er lavet efter fortidens metoder og
ideer. Det behøves ikke at gøres så svært.
Selv et moderne køkken kan nemt finde
spændende grøntsager og andet tilbehør stort
set lige ude under hækken i parcelhushaven.
Vi kan af gode grunde ikke komme ind på alt
det spændende der findes der ude så her
kommer nogle personlige favoritter.
Ramsløg
Det første der falder mig ind er ramsløg, Allium
ursinum. Ramsløg findes ofte på
fugtighedsbevarende jorde og spreder sig
hurtigt hvis de ikke begrænses. Mange skove
invaderes i foråret af mennesker der høster af
de nyudsprungne ramsløg, man behøver dog
ikke følge efter alle de andre, for mange har
dem som prydplanter i haverne.
Jeg foreslår at bruge ramsløg til pesto men
bladene kan også sagtens bruges i salat,
dampet eller tørret ind som krydderi på en
pålægsmad. Ramsløg er blandt andet værdsat
på grund af sit høje C-vitaminindhold.

Ramsløg pesto:
•
100 gram blade
•
En håndfuld pinjekerner
•
2 spsk. Parmesanost
•
Et ”skvæt” god olivenolie
Skyl bladene, rengør for knopper og kviste.
Blancher dem kort og blend derefter blade og
kerne til en fin masse, tilsæt olie og ost til sidst
og blend kort igen.

Brændenælder
Her har du chancen for virkelig at score billige
point ved hele familien. Brændenælden findes
jo overalt –lad dog generelt være med at plukke
dem hvor trafikken er tæt eller lige ved
møddingen – og den har UTALLIGE anvendelses
muligheder.
Brændenælde.

Brændenælde eller Stor Nælde, Urtica dioica,
som den rettelig hedder er vi sikkert mange der
har hilst på ved de første jagt i Kæret for
derefter at bande den langt væk. Jeg er
opvokset i et hjem hvor der blev serveret
brændenældesuppe men har først her senere i
voksenlivet opdaget nældens dejlige smag og
jeg anvender den mest i te således:
•
Tør bladene (til de er så tørre de
knuses let) fx på et stykke papir i
vindueskarmen mod syd.
•
De kan herefter opbevares som alt
anden te i fx en dåse.
•
Anvend 2 teske blade med 2 stk.
knust anisfrø (eller leg selv med
forholdet)
•
Lad teen trække i 2 minutter.
Èt sidste fif: Kraftige handsker når du plukker
OG lange ærmer samt bukser!

Birkesaft.

Mange ved ikke birkens, (Betula
pubescens/Betula pendula,) saft er sødlig og
smagfuld og har aldrig oplevet den. Det er en
skam.
Helt enkelt kan man save en passende gren på
omkring 2 cm´s tykkelse over og putte den
direkte ned i en beholder til opsamling af
saften. Vil man have mere saft og lidt hurtigere
kan man bore et 10 mm hul direkte i stammen,
ikke for højt oppe af stammen og skråt nedad
således at saften selv løber ud. Det er derefter
nemt at montere en slange eller lignende til at
lede saften i en egnet beholder eller spand. Der
kan nemt komme flere liter på en enkelt nat.
Birkesaft kan drikkes afkølet, varm eller koges
ind til sirup til anvendelse ved bagning.
Birkesaft; Det er nemt og det smager dejligt!

Som nævnt i min indledning er der uendelige
muligheder hvis man som jeg, har smag for at
æde eller drikke sig igennem urtehave, ukrudt
og andet der kommer i vejen for appetitten.
Husk dog ALTID på at vi også i Danmark har ting
der er giftige, altså rigtigt giftige som man ikke
bør indtage under nogen omstændigheder. Så
mit sidste råd er: Brug bøger og internet til
sikker kendskab og er man stadig i tvivl så lad
planten/svampen/træet stå i fred!
God fornøjelse!

Svend med et fint trofæ

Manden bag sløringsnettet er John Larsen
John har i mange år udført det store arbejde som
foreningens sekretær.
John står blandt meget andet, bag ved foreningens
hjemmeside, medlemsblad, skilte, oversigtsplaner osv.
Næste gang du ser John, så sig tak for det store arbejde
og giv ham et klap på skulderen. Det fortjener han.
Foreningen er meget taknemlig og skylder John en stor
tak.

Mads Fejrskov Hansen

Pokalskydning & Præmieskydning lørdag d. 20/8 kl. 9:0013:00.
Der konkurreres i forskellige rækker og discipliner.
Præmiesummen reguleres efter antal skytter.
Alle er velkomne, dog er der kun pokaler til medlemmer af
foreningen.

Ring til BSM reklame, hvis du mangler synlighed, tryksager,
ny hjemmeside eller kreative løsninger til at promovere din
virksomhed.

Brian står klar med løsningen på tlf.: 29935156
Se mere på www.bsm-reklame.dk

Kærjagt 2016 - 2017
Prisen for den frie trækjagt på foreningens arealer (på højre side af vejen, se regler på
web) og de seks 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 – 0001085874
Eller MobilePay til tlf. nr.: 61452647
Arbejdsdag for alle medlemmer lørdag d. 10/9 kl 9.00
Foreningen er vært ved rundstykker, øl, vand og pølser.
Fællesjagterne i Tørring Kær
Riis (lukket jagt)
Søndag 02.10 – 2016 kl.: 13:00
kl.: 09:00
Søndag 23.10 – 2016 kl.: 09:00
kl.: 13:00
Lørdag 12.11 – 2016 kl.: 13:00
kl.: 09:00
Søndag 04.12 – 2016 kl.: 09:00
kl.: 13:00
Lørdag 07.01 – 2017 kl.:10:00 (Rævejagt efterfulgt af gule ærter)
Søndag 29.01 – 2017 kl.: 13:00
kl.: 09:00
Jagtformand Henrik Christensen Tlf.: 30638911 - Knæk & Bræk

Januar:
Februar:

Marts:

April:
Maj:
Juni:

Aktivitetskalender:
HØJDERYGGENS JAGTHUNDEKLUB
2016
Generalforsamling:
Onsdag den 27. kl. 19.00 i Tørringhus
Schweisstræning:
Lørdag den 20. Gludsted Plantage kl. 10.00
Marktræning:
Søndag den 21. ved ABC i Tørring kl. 9.30
Marktræning:
Søndag den 6. ved ABC i Tørring kl. 9.30
Schweisstræning:
Lørdag den 12. Gludsted Plantage kl. 10.00
Lokal markprøve:
Søndag den 13. kl. 9.00 morgenkaffe fra kl. 8.00 i Tørringhus
(max. 24 hunde) ) først til mølle der HAR betalt
Dressurtræning:
Onsdag den 30. kl.19.00 ved Tørring Skydebane
Hver onsdag kl. 19.00
Schweissprøve: Lørdag den 23. kl. 9.00 i Gludsted Plantage
Afslutning på dressurkursus:
Lørdag den 28. kl. 9.00
Apporteringstræning:
Onsdag den 1. kl. 18.30 ved Tørring skydebane
Slæb– og apportering:
Onsdag den 1. kl. 19.00 ved Tørring skydebane
Afslutning på Apportering+ Slæb– og apportering:
Lørdag den 25. kl. 9.00

Juli:

Fuldbrugstræning:
Onsdag den 27. kl. 18.30
(max. 15 hunde) først til mølle der HAR betalt
Første gang mødes vi ved Vestbirk Forsamlingshus
DJ kreds 3 apporteringsprøve
Lørdag d 30/7 kl 9.00. Ved Tørring skydebane
August: Fuldbrugsafslutning:
Fredag den 19. kl. 17.00
November: Hvalpemotivation:
Onsdag den 2. kl. 19.00
Første gang mødes vi ved Tørring Brugs
Hvalpemotivation:
Sidste gang onsdag den 30. kl. 19.00

Eventuelle ændringer: se hjemmesiden www.hojderyggens.dk

Jagtsti 2015
Igen i år forsøgte Tørring Jagtforening at afholde en jagtsti lige inden andejagten gik ind og
som afslutning på sæsonen på skydebanen. På trods af spændende poster som
Afstandsbedømmelse, Kaninjagt, Andejagt med artsgenkendelse mens lerduen var i luften,
Plantekendskab, Sætte art på et givent spor, Skud med luftgevær på bukkeskive og selvfølgelig
nogle teoretiske spørgsmål, mødte kun 5 mand op til arrangementet.

Det var i år muligt at opnå maximalt 119 point på syv poster og alle deltagere kom igennem
konkurrencen på fornem vis.
Dog var der en del kreative svar på ting som plantekendskab. Blandt andet havde en enkelt
deltager en klar mening om at svaret ”hæk” var rigeligt dækkende om hvad der stod i to af
spandene på posten om plantekendskab. Alle svarede dog forkert på et af de benspænd der lå
på netop denne post, nemlig toppen af majs, altså kun hanblomsten med et enkelt blad på
stilken.
Dagen gik med grin, grublen og rigtigt godt samvær og resultatet endte med følgende:
1.
2.
3.
4.

Jens Andreasen 86 point
Karsten Andreasen 82 point
Henning Dahl Lassesen 81 point
Søren Pedersen og Anders Christiansen delt 4. plads 70 point

Tørring Jagtforening vil gerne sige tak for en god og anderledes dag på skydebanen og vil
næste år finde på noget andet i stedet for jagtstien, da tilslutningen ikke står mål med
forberedelserne. Vi håber dog de få der har deltaget har nydt arrangementet.

Program for Tørring jagtforening 2016 til april 2017
April
05. Åbning duebanen og kaninbanen kl.: 18:30
23. Hund Schweissprøve i Gludsted kl.: 9:00
Maj:
11. Vildduebanen kl.: 18:00 - tilmelding i Jagthytten.
14. Vingsted – Indskydning/hjort samt jagtbaner kl.: 13:00 - 16:00
16. Bukkepral jagthytten fra kl 9:00
28. Hund - afslutning dressurkursus kl.: 09:00
Juni:
01. Apporteringstræning/ Slæb og apportering 18:30 - Tørring skydeb.
04. Makkerskydning kl.: 10:00 til 14:00
25. Afslutning på apporteringstræning / slæb- og apportering 9:00
Juli:
27. Fuldbrugstræning. Vestbirk Forsamlingshus kl.: 18:30
August:
19. Fuldbrugsafslutning kl.: 17:00
20. Pokalskydning & Præmieskydning kl. 9:00- 13:00
30. Sidste dag på skydebanen
September:
10. Medlemmers arbejdsdag i Kæret kl.: 9:00. Foreningen er vært ved rundstykker,
drikkevarer og pølser. Kom og giv en hånd med.
Oktober:
02. Jagt i Riis kl.: 9:00 - Kæret kl.: 13:00
23. Jagt i Kæret kl.: 9:00 - Riis kl.: 13:00
November:
02. Start hvalpemotivation kl.: 19:00 - mødested Tørring Brugs.
12. Jagt i Riis kl.: 9:00 - Kæret kl.: 13:00
December:
04. Jagt i Kæret kl.: 9:00 - Riis kl.: 13:00
Januar 2017:
07. Rævejagt i Kæret kl.: 10:00. Gule ærter efter jagten.
14. Havjagt. Tilmelding til Henning Dahl Lassesen.
29. Jagt i Riis kl.: 9:00 - Kæret kl.: 13:00
Februar 2017:
22. 2017 Generalforsamling i Tørringhus kl.: 19:00 / 20:00
Marts 2017:
Hundetræning: se info om start på www.hojderyggens.dk
April 2017:
04: 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 hyaenen@hotmail.com

Find os på Facebook under: Tørring Jagtforening

Nyheder og info
Tørring Jagtforening kan nu tilbyde vores medlemmer følgende forskellige services.
Nu kan du få en SMS når der sker noget i jagtforeningen. Du kan også følge os på
Facebook, hvor der løbende bliver lagt spændende opslag op.
Vores hjemmeside bliver også opdateret og der vil du kunne læse nyheder, se
aktiviteter og finde en masse information om foreningen.
Tilmelding til SMS Service kan foretages til Jens Andreasen på tlf.: 26450518 eller
mail: hyaenen@hotmail.com
Find os på Facebook under: Facebook/tørring-jagtforening

Vildtduebanen er i år rykket til onsdag, i uge 19 d 11/5 kl 18.00
Det foregår som sædvanligt på jagtræningsbanen.
Grættrupvej 13, 8766 Nørre Snede.
Tilmelding, efter først til mølle, i jagthytten.

