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Struktur debatten fylder meget lige nu. Struktur udvalget fremlagde deres arbejde på
Repræsentantskabsmødet her i sommer, hvad deres arbejde gik
ud på fik vi ikke at vide, det måtte ikke diskuteres. Senere har vi så fået forslaget på
skrift.
Det mest vidtgående i forslaget er repræsentantskabet fjernes og erstattes med
forbundsbestyrelse på 26 – 30 personer, og driftsudvalg 5 personer,
formand og næstformand skal sidde begge steder.
Kredse og jægerråd nedlægges og erstattes af jægerdistrikt.
Og så skal der være direkte valg.
I vores Jægerråds bestyrelse kan vi ikke gå ind for struktur udvalgets forslag.
Jægerrådet og Naturfrednings foreningen i kommunen er gået sammen om
at bekæmpe mårhunden.
Naturfrednings foreningen søgte penge fra Velux fonden og fik 44000 kr. Det beløb
fik jægerrådet stillet til rådighed, der er købt 10 fælder og camara,
og hver forening har fået et sæt hver til låns til bekæmpelsen af mårhunden. Her i
Klovborg Jagtforening har vi Kasper Quist og Anders Torsager til at stå
for at fælden bliver sat op og set til.
Den er sat op i Tranholm.
Bestyrelsen er blevet enige om, at programmet ikke sendes ud i år, den bliver
lagt på hjemmesiden og på Facebook.
På generalforsamlingen blev der uddelt diplomer:
Jens Peter Kjær fik for 60 års medlemskab, Bjarne Juul, Jørgen Therkelsen og
Svend Erik Christiansen 40 år, og 25 års diplomer til Kurt Skiby, Lars Højsgaard
Finn Nielsen og Erik Rosenbæk.
Bestyrelsen ønsker alle et godt nytår.

Lør. 18/1 Ræve - og kokkejagt, Klovborg Jagtforening,
mødested
parkeringspladsen i Tranholm, kl.9:00. De der har resterende
garantpladser må gerne bruges som gæstepladser. Ellers er jagten kun
for foreningens medlemmer, og jagttegnskursister der har bestået
jagtprøven og skydeprøven. Den er gratis
man. 20/1 Årsmøde i jægerrådet
Mødes bliver afholdt på Gludsted jagtforenings skydecenter.
Adresse: Fasterholtvej 15 7361 Ejstrupholm.
Alle medlemmer er velkomne.
Søn. 15/3 Kredsmøde i Kreds 2, mødet afholdes i Idom Hallen
Lør.

14. marts - 21 marts – 28 marts træning på Højderyggens skydecenter, kl
9:30 til 12:00

Man. 6/4 Start på Riffeltræning, der trænes hver mandag
i april,
maj, juni, og august. Kl 18:00 på banen ved Silkeborgvej Nr. Snede.
Tirs. 7/4

Hundedressur for unge/ældre hunde. Alle Jagthunde er velkomne.
mødested i Linnerup mose kl 19:00. tilmelding og betaling første aften,
pris 350 kr. for dem der ikke kan finde vej mødes vi på p-pladsen ved
Klovborg Forsamlingshus kl 18:45 den første aften.

Tors. 2/4

Aftentræning på Højderyggens Skydecenter

Ons.

I maj og august er der træning for urutinerede og ny jæger, på
højderyggens skydecenter.
Der vil være instruktør på banen.

Lør. 2/5

Aktivitetsdag i Tranholm, vi mødes i jagthytten kl. 8:30 foreningen
står for rundstykker. Vi går herefter i gang med forskellig ting der trænger
til reparation. hvis vi ikke er færdig kl. 12:00 forsætter vi efter der er
trukket lod.
Kl. 12:00 trækkes der lod om bukkekortene til Tranholm.

kl. 18:30

Ons. 20/5 Vildduebanen kl. 18:00 - 21:15. Det er jagtforeningen der har lejet banen.
Der skydes om pokaler til par skydning og individuelt.

Der er tilmelding til Elna Thomsen senest den 15. maj. Max 16
deltagere.

Tirs. 9/6

Afslutning på hundedressur kl 18:30

Lør. 27/6 Kommunemesterskab i Ikast-Brande Kommune. Skydningen skal i år
afholdes på Blåhøj Skydebane
Hallundbækvej 5, 7330 Brande Kom frisk til en god dag, både hold og
individuelt.
Ons. 1/7

Pigeaften på højderyggens skydecenter, kl. 18:30 Det er kun for
piger, denne aften. Der vil være instruktører på banen. Tag en veninde,
eller flere med til en hyggelig aften.

Lør. 8/8

Hjælperdag på skydebanen, hvor der bliver skudt på skydecenteret og på
vildduebanen. Der startes om morgen med rundstykker, afsæt hele dagen.
Det koster kun de patroner du bruger. Det er for alle der enten hjælper
med at passe banen eller byggeriet. Se senere opslag på banen.

Ons. 12/8 Klovborg Jagtforening har lejet Sportingbanen på Højderyggens
skydecenter. Foreningen giver det første kort. Vi starter kl 18:30
interesserede er velkommen.

Alle

Tors. 27/8 Afslutning på Højderyggens skydecenter
Vi starter med at
skyde kl. 17:00. Bagefter vil der være noget at spise, og
gavelodtrækning på skydekortene.
Tors. 5/11 Generalforsamling Klovborg Jagtforening afholdes i Klovborg
Forsamlingshus kl 19:30 Forslag der ønskes behandlet sendes skriftligt
til formanden senest 8 dage før. Husk denne aften vælges årets buk,
skudt i Danmark. Tag dine trofæer med, også andretrofæer, lad os se

hvad i har skudt.
De der er skudt i Tranholm skal med, hvis du
ikke selv kan deltage så lad en anden tag dem
med.
Tors. 12/11 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 til generalforsamlingen, og
være med til at bestemme hvad der sker på banen.

Efterårsjagter i Tranholm
Husk ingen jagt uden gyldig jagttegn

Jagtdatoer:
Søndag d.
Søndag d.
Lørdag d.
Søndag d.
Søndag d.
Lørdag d.

4. oktober
18. oktober
31. oktober
15. november
6. december
9. januar 2021

Lørdag d. 30 januar 2021 (ræve-kokkejagt) kl. 9:00
Mødested p-pladsen i Tranholm kl. 9.30.
Ungjægere indtil 20 år, 250 kr. for dagjagt.
Dagjagt 500 kr.

Garant priser:
A alm.
B alm. + 1 bukkekort (1uge)
C alm. + 1 bukkekort (1uge) + 1 krondyrkort
D alm. + 1 krondyr

2800 kr.
3200 kr.
3700 kr.
3300 kr.

Krondyrjagt lør. d. 21. nov., lør. d. 12. dec. kl. 9.00.
700 kr. for skudt buk,
2500 for skudt hind eller hjort.
1500 kr. for skudt kalv.
De der ikke er garant, kan købe andekort hos kaserne eller formanden, pris 500 kr.

