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Aktiviteter 2013

Præmieskydningen d. 16. juni 2013

Trods det noget blandede vejr med både sol og en hel del regn deltog 33 skytter til den lokale præmieskydning, et
rigtig godt fremmøde, men vi kunne sagtens have været mange flere.
De 33 skytter fordelte sig således:
22 i A-rækken
4 i Dame-rækken
4 i Junior-rækken og
3 i Nyjæger-rækken

A-skytterne blev delt på midten, hvilket gjorde at, efter billederne af 1, 2 og 3 vinderne blev taget, blev det
konstateret at 2 havde skudt lige og der måtte en omskydning til. De to skytter var Bjarne Madsen og Mogens
Christiansen. En omskydning som Bjarne vandt, da han tabte, fordi Mogens derved endte i gruppe 1.

Placeringen kom derfor til at se således ud:
A-rækken
1 pladsen gik til henholdsvis Ib Hansen og Bjarne Madsen
2 pladsen gik til henholdsvis Kurt Larsen og Claus Mariegaard
3 pladsen gik til henholdsvis Arne Olsen og Jan Poulsen
Dame-rækken
1 pladsen gik til Marianne Sachse
2 pladsen gik til Hanne Olsen
3 pladsen gik til Diana Troest
Junior-rækken
1 pladsen gik til Simon Juhl
2 pladsen gik til Niels Christensen
3 pladsen gik til Nicolaj Nielsen
Nyjæger-rækken
1 pladsen gik til Jesper Høgsbro
2 pladsen gik til Jan Andersen
3 pladsen gik til Thomas Sørensen
Til Nyjægerne havde Outdoor Centret sponsoreret et sæt jagt tøj til 1 pladsen og til 2 og 3 pladsen et geværfoderal.

Ud over den traditionelle jagtskydning blev der skudt Sporting.
1 pladsen gik til Kurt Larsen
2 pladsen gik til Per Jepsen
3 pladsen gik til Nikolaj Andersen

Der blev også skudt Monte Carlo
1 pladsen gik til Mogens Christiansen
2/3 pladsen gik til Søren Damm og Nikolaj Andersen

Efterfølgende var der tændt op i grillen og vi var 22 til spisning og havde en hyggelig dag sammen.

Jeg håber, at der er endnu flere som har lyst til at deltage til næste år.

Kurt Larsen, Ib Hansen og Arne Olsen Jan Poulsen, så skulle det ha været
Bjarne Madsen og Claus Mariegaard

Hanne Olsen og Marianne Sachse
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Niels Christensen, Simon Juhl og Nicolaj
Nielsen

Jan Andersen og Thomas Sørensen,
Jesper Høgsbro var der ikke til
præmieoverrækkelsen

Per Jepsen og Nikolaj Andersen, Kurt
Larsen var der ikke til
præmieoverrækkelsen.

Søren Dam, Mogens Christiansen og
Nikolaj Andersen

Spisning Spisning

Riffelindskydningen.

Det var jo en dag med godt vejr, og det så ud til at der ville komme mange til indskydningen, men der blev vi snydt,
der kom mellem 35 og 45, og det var et noget skuffende fremmøde. Nogle af de fremmødte nyjægere med nyligt
bestået riffelprøve, fik nogle nyttige tips om skydning med riffel, som de kunne se virkede, så det var en god ting.

Det kan også lige nævnes, at Zora fik en noget udvidet service, da det viste sig, at hendes kikkert var defekt. Til
Zoras store held havde Per Jepsen en kikkert der hjemme, der kunne passe på hendes riffel, så den blev hentet og
monteret og derefter indskudt, så den var klar til bukkejagten, selvfølgelig til Zoras store glæde.

Da klokken ramte 16, var vi færdige, og der var ryddet op som aftalt med Alex, kørte Per og jeg hjem med en
oplevelse af det trods alt havde været en god dag.

Og det kan være, at vi i fremtiden skal lave flere kurser for riffelskydning, for efter vores opfattelse, er der et stort
behov især hos nyjægerne, da det vil give dem større træfsikkerhed samt en større viden om riffelskydning i det hele
taget.

 Hilsen Per Jepsen og Torben Roldhave.

Resultat fra vores lokale
lydigheds prøve 7/4-2013

De tre bedste af de ældre hunde

Nr.1 Brian med Labrador

Nr. 2 Finn med Labrador

Nr. 3 Ingolf med Labrador

De tre bedste af de yngste hunde

Nr.1 Jørgen med Tysk Ruhår

Nr. 2 Mette med Tysk Ruhår

Nr. 3 Henrik med Gl. Dansk
hønsehund

Generalforsamling er afholdt

Du kan se den valgte bestyrelse her.

Vi siger farvel til Susan Holm Jensen og Tom Christensen, tusind tak for samarbejdet
og arbejdet i udvalgene, istedet siger vi velkommen til to nye bestyrelsesmedlemmer, 
Diana Troest formand for Hundeudvalget og Niels Christensen for aktivitetsudvalget.
Velkommen til jer begge.

Der er også i vores udvalg ske en udskiftning.
Vi siger farvel til Torben Petersson i Nyjæger/Kvindeudvalget og Steen Rosendal og Kurt Larsen i Aktivitetsudvalget,
vi siger i stedet for velkommen til Hanne Olsen i Hundeudvalget, 
Brian Kiel i Nyjæger/Kvindeudvalget, Olander Thor Jørgensen i Aktivitetsudvalget og
Simon Juhl i Skydeudvalget.
Ligeledes vil du finde nogle af bestyrelsesmedlemmerne i vores udvalg.
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