Aktivitetskalender 2018
Skydebiograf Kino V2 og Salonriffelskydning
Tirsdag den. 20 marts 2018 kl. 18.30 på Ørnhøj skytteforenings bane i kælderen under Ørnhøjhallen.
Vi har lejet en ny moderne skydebiograf, som frit kan benyttes i løbet af aftenen. Samtidig er der mulighed for at prøve
salonriffelskydning på Ørnhøj Skytteforenings baner i de tilstødende lokaler. Tag gerne familie, venner eller naboer med denne
aften.

Flugtskydning 2018
Flugtskydningen foregår på Trehøje Flugtskydningsbane. Der skydes 4 søndage i marts måned fra kl. 10.00 - 13.00.
Resten af året skydes der hver mandag fra kl. 18.00 til kl. 21.00 (Husk sommerferielukket i uge 29 og uge 30).
Nyjægere og uerfarne skytter kan efter aftale få en instruktør sat til rådighed.
For yderligere oplysninger se udsendt flugtskydningsprogram for foreningen.

Riffelindskydning
Vind Jagtforening træner på hjemmeværnsbanen ved Brohusvej i Vind. Skydeaftnerne er onsdage den 4/4, 11/4, 18/4, 25/4, 2/5
og den 9/5. Der skydes alle dagene fra kl.18.00-21.00
Timring/Vildbjerg Jagtforening træner på Hjemmeværnsbanen ved Trehøje bakker, skydeaftenerne er torsdage den 19/4, 26/4,
3/5 ,10/5 og mandag d. 14/5 fra kl. 18.00 til 21.00.

Bukkepral
Onsdag den 16. maj kl. 9.00 på Trehøje flugtskydningsbane ved Kyndelhøj
Vi mødes efter premierejagten og bytter ”en løwn” om morgenens oplevelser. Husk at medbringe den nyskudte forårsbuk,
såfremt heldet har været med dig. Mod betaling serveres kaffe og rundstykker samt ”en lille skarp”.

Hjorte- og grisebaneskydning
Grisebaneskydning fredag d. 17. august kl. 16.00–18.00 og hjortebaneskydning fredag d. 7. september kl. 17.00-19.00.
Vi har lejet hjorte/grisebanen i Ulfborg til alle interesserede riffeljægere. Her er mulighed for at træne skydning til bevægelige
mål. Vi starter på de korte afstande, så alle kan være med. Kom og få rettet evt. sigtefejl, inden det for alvor går løs på efterårets
jagter. Der er stor forskel på at skyde til vildt i bevægelse i forhold til stillestående vildt!
NB: I forbindelse med træningen begge datoer griller vi, så dermed mulighed for pølser, brød og øl/vand som afslutning på
skydningen.
Husk også, at hjortebanen er åben for alle interesserede hver tirsdag fra april til september kl. 19.00 til 21.00.

(Træning og fælles hygge på hjortebanen i Ulfborg)

Skydebiograf hos Korsholm
Vi har lejet den indendørs skydebane hos Korsholm d. 10. oktober fra kl. 19.00-21.00. Medbring gerne egne rifler og amo.
Korsholm sælger træningspatroner på banen i de alm. størrelser. (6,5x55 – 308 – 30.06)

Efterårsjagter på Kyndelhøj
Der afholdes jagt med haglbøsse på følgende datoer i 2018/2019:
Søndag den 28/10
Søndag den 18/11
Søndag den 27/12
Søndag den 13/01

kl. 9.30
kl. 9.30
kl. 9.30
kl. 9.30 (2019)

Alle medlemmer kan deltage.
Mødested: Riffelskydebane Baune på Agerfeldvej i Sørvad. (Husk 50 kr. pr jagt til vildtfodring).
NB: Nyhed. Nu må der anvendes stålpatroner på alle jagterne.

Efterårsjagter på Præstbjerg
En påmindelse for dem der har købt en jagt i sæsonen 2018/2019
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den

04/11
25/11
16/12
06/01

kl. 9.00
kl. 9.00
kl. 9.00
kl. 9.00 (2019)

Der er pt. stadig jagter til salg på Præstbjerg Plantage. Kontaktperson: Poul Erik Olesen tlf . 20535115.
Ørnhøj Jagtforenings kontonummer er 7 650 65 55481 til betaling.. Husk navn
Rævejagt søndag den 20/1-2019 kl. 9.00 for alle medlemmer.
Haglpost: 20 kr. og Riffelpost: 350 kr.

NB: Der må anvendes stålpatroner på alle jagterne.

Havjagt
For dem der har lyst til at prøve denne spændende jagtform, arrangerer vi d 5. januar 2019 en havjagtsdag for vores medlemmer.
Nærmere information kontaktes Jeppe Fjord på mobil nr. 28309197.

Krager-/Skader
Som led i god vildtpleje, samt tilskyndelse til at deltage i den spændende krage- og skadejagt, udlodder vi en pokal til den jæger,
der i perioden d. 1/1-31/12 2018 har nedlagt flest krager og husskader. Pokalen er en vandrepokal. Årets vinder får sit navn
indgraveret på pokalen. Hvis samme jæger vinder pokalen 3 gange inden for en 5-årig periode, er denne pokalens ejermand.
Hvert år den 1 uge i januar indleveres beviset på antal nedlagte fugle til et medlem af bestyrelsen.
(Et par ben er lig en krage eller husskade).
Pokalen uddeles på den årlige generalforsamling.

Hundetræning
Vi henviser til vores ”nabo”- jagtforeninger, da Ørnhøj Jagtforening ikke har hundetræning selv.

Jagtfest
Årets jagtfest afholdes d. 11. januar 2019 kl. 18.00. Menuen i år vil være lækkert vildtkød med tilbehør.
Tag gerne venner og familie med samt godt humør, så vi får nogle hyggelige timer sammen. Nærmere info senere på året.
Pris: 150,- kr. pr person. (Drikkevarer kan købes).
Tilmelding: Til Henning Bay på mobil nr. 25822654, senest d. 31. december 2018.

Nye medlemmer
Vi vil optager gerne nye medlemmer i Ørnhøj jagtforening. Alle der har lyst kan søge om optagelse i Jagtforeningen.
Så hvis du kender en eller flere der kunne være interesseret, skal du blot henvise dem til en af os fra bestyrelsen.

Ørnhøj Jagtforenings Bestyrelse:
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Best. medl.

:
:
:
:
:

Henning B. Pedersen
Frank N. Albertsen
Poul E. Olesen
Kaj K. Rasmusen
Jeppe F. Rindom

henning-elly@live.dk
frank.a.sorvad@gmail.com
peo.fejso@live.dk
kkr@outlook.dk
jeppefjord@hotmail.com

25822654
51715592
20535115
29496657
28309197

Flugtskydningsudvalg
Rene Jensen
Joan Vestergaard

22822117
25139033

Følg foreningen på enten Facebook (Ørnhøj Jagtforening) eller hjemmesiden (www.ornhojjagtforening.dk)

Generalforsamling 2019
Fredag den 26/1-2019 kl.19.30 i Ørnhøj Hallen.

