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Vi er også på Facebook, her sættes der også ting ind. 
Følg med 😊



                    
                    Bestyrelsen

Formand:             Elna Thomsen             23 81 41 75
Næstformand:      Erik Rosenbæk           30 92 44 29
Kasserer:             Terese Fuglsang          20 48 18 65
Sekretær:             Christian R. Hansen    22 22 47 82

Øvrige:             Bente Thomassen        22 43 68 20
Claus Pedersen                          29 22 22 06
Mona S. Friis                            60 17 07 24

Email:
Elna:  fdalthomsen@fiberpost.dk
jagt@klovborg-jagtforening.dk      Denne kan også bruges 

Det er sådan bestyrelsen ser ud, indtil vi har afholdt 
generalforsamlingen for 2020.
Den bliver annonceret så snart vi må.



Årsmødet i Jægerrådet som skulle være afholdt i januar måned 
er foreløbig udsat indtil videre.

Kredsmødet i kreds 2 der skulle afholdes i marts måned er udsat 
indtil videre. 
Begge dele vil blive annonceret når nye datoer foreligger.

Hvis alt går vel starter højderyggens Skydecenter i marts måned.
Lørdag den 13. marts, lørdag den 20. marts og lørdag den 
27. marts kl. 9.30 12.00.

Tirs. 6/4  Hundetræning for unge/ældre hunde. Alle jagthunde er 
               Velkomne. Mødested i Linnerup mose kl. 19.00
               Tilmelding og betaling den første aften, pris 350 kr. 
               Skulle der være nogle nye, som ikke kender stedet kan 
               vi mødes på parkerings pladsen ved Klovborg 
               Forsamlingshus den første aften

Man 12/4  Start på riffeltræning, der trænes hver mandag i      
                 april, maj, juni og august kl. 18.00 på banen ved      
                 Silkeborgvej Nr. Snede.

Tors. 8/4   Aftentræning på Højderyggens Skydecenter kl. 18.30.

Onsdage  I maj og august er der træning for urutinerede og nye
                 jægere, på Højderyggens Skydecenter.
                 Der vil være instruktører på banen.



Lør. 1/5    Aktivitetsdag i Tranholm, vi mødes i jagthytten
                Kl. 8.30, foreningen giver rundstykker, i skal selv
                medbringe kaffe. Herefter går vi i gang med forskellige
                ting der trænger til reparation. Hvis vi ikke er færdig 
                kl. 12.00 fortsætter vi efter der er trukket lod.
                Kl. 12.00 trækkes der lod om bukkekortene til
                Tranholm.

Ons.26/5 Jagtforeningen har lejet vilddue banen. Der skydes fra
                Kl. 18.00 – 21.15. der skydes om pokaler til par
                skydning og individuelt. Tilmelding til Elna Thomsen
                senest 20. maj. Max 16 deltager.  

Tirs. 8/6  Afslutning på hundedressur kl. 18.30.

Ons.       En gang i juni måned vil der være pigeaften på
               Højderyggens Skydecenter. Der vil være instruktører på
               banen. Tag en veninde med til en hyggelig aften.

Lør.         En lørdag i juni vil der være kommunemesterskab.
               Ikast –Brande kommune. Blåhøj Skydebane vil prøve
               om de kan afholde det, dato og sted kommer senere.

Aug.        En lørdag i august vil der være hjælpedag på 
               Højderyggens Skydecenter, hvor der bliver skudt på
               Skydecentret og på vilddue banen. Det er for alle der 
               hjulpet med at passe banen.
               Det koster kun de patroner du bruger, der startes med 
               rundstykker. Se opslag på banen.



Ons. 11/8  Klovborg Jagtforening har lejet Sportingbanen på
                  Højderyggens Skydecenter. Foreningen giver det
                  Første kort. Vi starter kl. 18.30
                  Alle interesserede er velkomne.

Tors 26/8   Afslutning på Højderyggens Skydecenter.
                  Vi starte med at skyde kl. 17.00. Bagefter vil der være
                  noget at spise, og gavelodtrækning på skydekortene.

Tors.4/11   Generalforsamling Klovborg Jagtforening afholdes
                   I Klovborg forsamlingshus kl. 19.30.
                   Forslag der ønskes behandlet sendes skriftligt til
                   formanden senest 8 dage før. Denne aften vælges 
                   årets buk skudt i Danmark. Tag jeres trofæer med,
                   også andre trofæer. De der er skudt i Tranholm skal
                   med. Hvis du ikke selv kan deltage så lad en anden
                   tage dem med.

Tors.11/11 Generalforsamling Højderyggens Skydecenter
                   Kl. 19.30 i klubhuset. Som medlem af Klovborg 
                   Jagtforening er du automatisk medlem af 
                   skydecenteret. Vi opfordrer til at møde op, og være
                   med til at bestemme hvad der sker på banen.



Efterårsjagter i Tranholm

Husk ingen jagt uden gyldig jagttegn
               
Jagtdatoer

Søndag d. 17. oktober
Søndag d.   7. november
Søndag d. 21. november 
Søndag d. 12. december
Søndag d.   9. januar 2022
Søndag d. 30  januar 2022

Lørdag i februar decideret ræve regulering, bliver 
annonceret senere.

Mødested p-pladsen i Tranholm kl. 9.30
Ung jægere indtil 20 år, 250 kr. for dagjagt.

Dagjagt 500 kr.

Garant priser:
A alm. 2800 kr.
B alm. + 1 bukkekort (1 uge) 3200 kr.
C alm. + 1 bukkekort (1 uge) + 1 hjortekort 3700 kr.
D alm.  + 1 hjortekort 3300 kr. 

Hjortejagt lør.d. 28 nov., lør. d. 18 dec. kl. 9.00
 
700 kr. for skudt buk
2500 kr. for skudt hind eller hjort
1500 kr. for skudt kalv

De der ikke er garant, kan købe andekort hos kasseren eller 
formanden, pris 500 kr.


