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Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening 

 

Foreningens årlige fællesjagt. 
Lørdag d. 5/12 2020 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle 

klubhus på Billundvej kl. 8.00. 

Efter jagten om formiddagen mødes vi igen, til middagsmad. Mød op til en hyggelig dag. 

Sidste tilmelding er d. 27/11 2020 til en i bestyrelsen.  

Pris for jagt og middagsmad er kun 300 kr. 

Husk bestik og tallerken. 

Efter princippet først til mølle. 

 

Har man skudt har man også budt. 

Rådyr kr. 300.-Lam kr. 250.-Hare kr. 50.-Fasan/ænder kr. 25.-Skud forbi. Kr. 5.-  

Ræv går til hundetræning. 

 

Dem der ligger deres jagt til er selv gratis med. Hertil har de mulighed for at inviterer en 

gæst til halv pris. (Kr.150.-) 

Det er også aftalt, hvis der ligges jagt til giver det to billetter til Vildt aften. Kommer jagt 

giveren ikke, udløser det en Købmandskurv. 

 

Hvis vi er så heldige at få en indbydelse til La Cour jagt er prisen 250,-  incl.morgenmad.  
 

 

 

 

                                                Rævejagt. 
Vi har tradition tro arrangeret rævejagt i områdets skove og moser. Dato for rævejagterne 

fremgår af dette programs bagside. Da jagterne kun er et par timers varighed, så trods I blot 

vinterkulden og mød op til lidt frisk luft. 

   .... OBS …. OBS …. OBS …. 

  

Der er aspargessuppe, kaffe og kringle efter jagten, Mødested Vesterhede 

flugtskydningsbane. 

 Lørdag d.23/01-2021. Tilmelding til spisning når vi mødes til jagten. 



  Husk tallerken og bestik. 
 

Arr. Hovborg-, Vesterhede-, Hejnsvig jagtforeninger. 

 

 
 



Flugt skydning. 
 

Ribe amts holdskydning 2021 Starter D. 6 April 2021. Finaleskydning er i Esbjerg  D. 19 

Juni.  

 

Sidste tilmelding til RAH er d.1/3 2012 til Arne Mikkelsen. Mob. 25464530.  

I kan melde jer til som hold, eller som enkelt personer, så vil vi prøve om vi kan danne nogle  

hold.  

                  
Hunde træning. 

Indendørs for dressur er på Tegnhøjvej 20 onsdag d.6/1 2021 kl. 19.00 og derefter hver 

onsdag. Tilmelding senest d.3/1. 2021. 

Udendørs for dressur  er på Kroager skydebane onsdag d.7/4 2021 kl.19.00 

Tilmelding senest d. 4/4. 2021 

Udvidet dressur er i Skjoldbjerg torsdag d. 8/4 2021 kl. 19.00 

Tilmelding d. 4/4. 2021 til Arne Terkelsen. Tlf. 50718391. 

Markprøve træning er på Vesterhede skydebane d. 21/2. 2021 kl. 9.00 

Tilmelding til Allan Højrup på tlf. 22.26.76.15 senest d.18/2. 2021 

Vi starter med rundstykker kl. 9.00 

Mark prøve afholdes lørdag d. 28/2. 2021 kl. 9.00 mødested Vesterhede Skydebane. 

Tilmelding senest d. 25/2. 2021 til Allan Højrup på tlf. 22.26.76.15. Vi starter med 

rundstykker kl. 9.00 

Der afsluttes med suppe efter prøven. 
 

Med hensyn til hunde arbejdet mangler foreningen vildt til at træne hundene med. Så skulle 

du komme på en jagt hvor der nedlægges krager, ænder eller ræve, som i ikke har andet 

formål med, så vil foreningen meget gerne have dette indleveret. Med hensyn til ræve 

foretrækkes små ræve, helst ikke over 5-6 kg. 

 

            



 

General forsamling 
Generalforsamlingen er i år fastsat til Torsdag d. 21/1 2021 I klubhuset kl. 19.30. Mød op og 

giv din mening til kende. I forbindelse med dette, afholder vi trofæ aften, så tag de trofæer 

med som du har nedlagt siden sidst års generalforsamling. Vi vil her så kåre årets 

største/specielle danske bukke opsats, men tag blot andre trofæer med, evt. udenlandske.  

 

 Brian Mikkelsen som har skudt årets buk 2019.   

                     

 
 

 



Vildt aften. 
 

Vi har valgt at afholde vildtaften hvert anden år, så næste gang er første Lørdag i marts 2022. 

        

         
 

        

     



 

 

Hyggeaften/ølsmagning. 
Torsdag d. 25/2 2021 kl. 19.00. Holder vi en hygge aften med ølsmagning. 

Har du noget jagtudstyr/tøj du ikke bruger længere så tag det med og evt. byt med andre. 

 

 

                                       Riffelindskydning 
Riffelindskydningen sammen med Vesterhede og andre interesserede er velkommen mandag 

D. 3. maj på riffelbanen i Grindsted kl. 18.00 - 21.00 

 

 
                                              

 

 

Bukke kaffe 
Vi er som altid klar med en kop kaffe og friskbagte rundstykker, til dem som har været ude 

og prøve lykken med forårs bukke jagten på premiere morgenen. Kaffen er klar på kanden 

kl. 8.30. For at komme i betragtning til konkurrencen om den bedste buk, så skal den være på 

plænen ved klubhuset senest kl.10.00. Knæk og bræk. 

 

Pokalskydning 
For dem som ikke kommer så ofte på skydebanen, er der arrangeret træningsaften tirsdage 

d.10-17-og 24 august fra kl.18.00. Der er instruktører på banen til at hjælpe. 

Den lokale pokal skydning er tirsdag d. 31. august 2021 fra kl. 18.00. Denne skydning 

afholdes sammen med Billund og Grindsted Jagtforeninger. Mød op og hyg jer sammen med 

de andre gode jagtkollegaer.  
 

Tur til Måde hjortebane 
Banen i Måde er i år lejet Torsdag den 12. August fra kl. 18.00 til kl. 20.00, der er mulighed 

for en ekstra time, såfremt der er nok tilmeldte. Tilmeldingen skal ske til 

Bent senest d.8. August. PS. Vi afholder dette sammen med Vesterhede Jagtforening. Først 

til mølle.  

http://www.bing.com/images/search?q=riffelindskydning&view=detailv2&&id=DF03C119D977876E0BF90B1F4BB4861DB99C5188&selectedIndex=14&ccid=DVvlQrAz&simid=608000416350339364&thid=OIP.M0d5be542b0338070ec3153076b8e9a4co0


 

                                               Siden Sidst: 
 

                                                                  Flugtskydning 
 

Flugtskydning er efterhånden ved at være en stor del af foreningens sommer aktiviteter. 

Hvilket er godt for at holde skydningen ved lige, i den jagt stille periode. 

 Året 2020 blev desværre aflyst pga. Corona. Lad os håbe 2021 bliver vores år. 

 

                                                         Pokal skydning 
 25/8 2020 som kun var for medlemmer af HJF.  

Her følger resultatet af, hvem der vandt de forskellige pokaler:   

                  

M- Række:              Martin Præstegaard 

           24/24 

 

A-række                                   Kurt Hansen 

           22/25 

 

B-række                                             Finn Elbæk 

                                    19/28 

                 

Handicap skydning.         Finn Elbæk 

 
 

              

 

 
 

 

 

    

Billede fra lodsejer jagten. 

 



     
                    

 



 
 

Kalender 2020/ 2021 
       December 05    Fællesjagt mødested i klubhuset Kl. 8.00    

                        27    Rævejagt Fugdal mose mødested Rishøj mørtelværk Kl. 10.00 

       Januar      01     Rævejagt Klink plantage mødested P-pladsen v/ klink Kl. 13.00 

                06    Start indendørs for dressur. 

               23   Rævejagt Vesterhede mødested Vesterhede skydebane Kl. 13.00  

                               Yderligere afslutter vi sæsonen med aspargessuppe i Vesterhedes  

                               Klubhus efter jagten.                                                                

                       21    Generalforsamling m/trofæaften kl. 19.30  

     Februar      21    Markprøve træning er på Vesterhede skydebane kl. 9.00 

                       25    Hygge aften i det gamle klubhus på Billundvej kl.19.00   

               28    Mark prøve mødested Vesterhede skydebane kl. 9.00    

      Marts        1     Sidste tilmelding til Ribe Amts Holdskydning til Arne M 25464530    

      April         6     Start Ribe Amts Holdskydning. 

                       7     Start Udendørs for dressur. Kroager. kl.19.00 

                       8     Start Udvidet dressur. Skjoldbjerg kl.19.00 

      Maj.          3    Riffel indskydning Grindsted riffelbane kl. 18.00-21.00 

                      16   Bukkekaffe kl. 8.30 i klubhuset. 

       Juni.       19   Finaleskydning RAH i Esbjerg 

       August.  12   Måde hjortebane. Kl.18.00 

                      31  Lokal Pokalskydning. Kl.18.00    

Vi mangler endnu nogle e-mail adresser og mobil tlf.nr. Har du ikke sendt dem endnu så 

send dem til bk@skov.dk så vi kan sende info tilbage. 

 

Bestyrelsen i Hejnsvig Jagtforening. 

 

Formand Mogens Jensen 51796862 

Næstformand Anders Johnsen       23 72 23 49     

Kasserer        Bent Kristensen      75 39 68 68 / 52 13 55 46 

Sekretær        Jørgen Saugmann    40112281 

Hunde udvalg   Arne Terkelsen        50 71 83 91  

 

Vi har lavet en lukket Facebook side med navnet Hejnsvig Jagtforening. 

Kom ind og vær med jo flere vi er jo bedre bliver det. 

mailto:bk@skov.dk

