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2018 Klubaften 

 Vi fortsætter succesen med klubaften den sidste torsdag i måneden. 

Der er intet fast program, men derimod en aften, hvor udfaldet bærer præg af de fremmødte 

medlemmer. Mød talstærkt op, vær med til at holde succesen ved lige. 

Fra 25/1-2018 til 28/6-2018 alle dage fra kl. 19.
00 

 - 21.
 30

  

 

09.01 Knivmagerkursus: Lær hvordan du laver din egen kniv. 

 Kurset er primært baseret på videndeling. Tilmelding til Jann i skydeudvalget, eller på hjemmesiden. 

 Kurset afholdes i sløjdlokalet på Søvind Skole med start tirsdag d. 09.01 kl. 19.
00

 og vi fortsætter 

 de følgende 4-6 tirsdage samme tidspunkt. Som sædvanlig betaler deltagerne selv for materialer. 

 

25.01 Introaften til Fældekursus         og efterfølgende kursus 

 Vi starter på klubaften, og fortsætter de følgende 2 – 3 gange efter behov. 

 Deltagere deler ligeligt udgifterne.  Mødested tilgår senere Tilmelding til Viggo tlf. 20153155 

  

Jan. Rævejagter i Søvind 

 Vi holder ved de 2 rævejagter, vi deler områderne op, så dagene ikke bliver for lange. 

 Da vi kun har brug for et begrænset antal hunde, skal hundefolkene kontakte 

 Lars Mikkelsen på tlf. 40571506, så vil han forsøge at dele sol og vind lige. 

 

20.01 Vi mødes ved Klubhuset kl. 09.
00

. Husk jagttegn og madpakke. 

 

27.01 Vi mødes ved Søvind Kirke kl. 08.
30

, hvor vi starter med jagtgudstjeneste. 

 Husk jagttegn  Efter jagten serveres lidt godt til maven. 

 

29.01 Jægerråd Horsens ( JKF Årsmøde ). 

 Bygholm Landbrugsskole, Hattingvej 49, 8700 Horsens kl. 19.
00

 
 

 Dagsorden i henhold til vedtægterne. Tilmelding til bestyrelsen  ( der skal bestilles kaffe & kage ) 

 

13.03 Introduktionsaften til hundetræning ( uden hund ) 

 Vi afholder et orienteringsmøde for deltagere med hvalpe/unghunde samt nye deltagere med  

uøvede hunde. Introduktionsaften afholdes i Klubhuset, kl. 19.
00

, hvor vi gennemgår kursusforløbet. 

 

20.03 Hundetræning kun for jagthunde 

 Hundetræningen afholdes tirsdage med start d. 20.03 og afslutning d. 22.05. 

 Vi mødes i Klubhuset. Kl. 18.
00

 de første 3 gange og herefter kl. 18.
30

. 

 Tilmelding ( af hensyn til vildt ) til Hundeudvalget. 

 

22.03 Hjælp til Vildtudbytte indberetning.      Skal foregå digitalt 

 Der vil være mulighed, for dem der ikke er digitale, at få afhjulpet indberetningen ( klubaften ) 

 Der vil være PC og medlemmer af bestyrelsen til rådighed. 

 Husk sidste frist for indberetning 31.03.2018, ellers er der ingen jagttegn for 2018/2019. 

 

23.04 Lerdueskydning 

 Afholdes på stranden ved Havmarken 5.  

 Vi starter Mandag d. 23.04 kl. 18.
30

 og fortsætter herefter hver mandag, alle dage kl. 18.
30

. 

 Pokalskydningen og Trekantskydning afholdes lørdag d. 30.06 med start kl. 10.
00

. 

 

26.04 Trofæaften / klubaften 

 Afholdes i Klubhuset, kl. 19.
00

 Medbring gerne storvildttrofæer fra ind- og udland 

 Bukkepokalen går til den "bedste opsats" skudt i Danmark i 2017. Af et fremmødt SJF medlem 

 Husk også at medtage vildt til Kragepokal og rovvildt udbetaling. 
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05.05 Hjortebane.           09.
 00

-12.
 00

 Grenå 

 Vi mødes ved Klubhuset kl. 07.
 30

 ( fælleskørsel ) Husk jagttegn & riffeltilladelse. 

 Max 16  deltagere - bindende tilmelding til Viggo Jensen 20153155 

 

16.05 Bukketræf 

 Har du lyst til af vise premierbukken frem, så mødes vi kl. 9.
 00

 i Klubhuset. 

 Alle er naturligvis velkomne - både med og uden buk. 

 

31.05 Vildduebaneskydning på banen i Nr. Snede 

 Vi mødes ved Mosegården kl. 17.
 00

 ( fælleskørsel ) Patroner, øl og vand kan købes. Husk madpakke  

 og jagttegn. Max 18 deltagere - bindende tilmelding til Jann Skydeudvalget. 

 

jun. 85 års Jubilæumsfest  

 Foregår denne gang på Søvind Kro Program og tilmeldings info følger senere 

 

jun. Jægerråd Horsens skydning (JKF) 

 Foregår i år på ??.  Program følger senere på hjemmesiden 

 

aug. -  Svamp og æd.  Kort tilmelding, indkaldelse på mail. August September v. Naturvejleder 

   sep. Mødested og tid, formidles på hjemmesiden, samt på mail. når svampene er at finde. 

Efter svampejagten, vil vi i fællesskab tilberede det indsamlede efter bedste ”Nak & æd” principper. 

 

14.08 Efterårshundetræning - gør din hund klar til sæsonen 

 Vi mødes i klubhuset, kl. 18.
00

, og herefter de følgende 2 tirsdage samme tid. 

 Tilmelding til Hundeudvalget. 

 

23.08 Pramjagt på fjorden - lær at begå dig. 

 Vi mødes i klubhuset, kl. 18.
00

, kursusforløbet fastsættes herefter.  

 (foreningen har 1 pram som kan lejes – klargjort - kr. 100,-) 

 Tilmelding til René Fomsgaard. på tlf. 20892693 Senest 20.08 

 

30.08 Generalforsamling. 

Vi mødes i Klubhuset kl. 19.
00

. Dagsorden i henhold til vedtægterne. 

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. august. 
 I.ht. vedtægterne punkt 7.2 

 

Ret til ændringer forbeholdes. Hvis dette skulle forekomme vil rettelsen være på Hjemmesiden. 

 www.soevind-jagtforening.dk  Her finder du ligeledes udvalgene. 

 

Bestyrelse 
 Formand  Næstformand  Bestyrelsesmedlem 

 Viggo Jensen  Lars Mikkelsen  Knud Gregersen 

 Tlf. 75659093  Mob. 40571506  Mob. 22773836 
 Mob. 20153155  lm@boglas.dk  knudgregersen@gmail.com  

 havmurer@gmail.com 

 

 Sekretær  Kasserer 

 Jann Møldrup  Kim R Ankjær 

 Mob. 25383589  Mob. 40992008 

 jms@stofanet.dk  kir@tytex.dk 

     

OBS :    ------------- Kom først til ændringer ----------------  
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http://www.soevind-jagtforening.dk/
mailto:lm@boglas.dk
mailto:knudgregersen@gmail.com
mailto:havmurer@gmail.com
mailto:jms@stofanet.dk
mailto:kir@tytex.dk

