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Bestyrelsen 

 

Formand: 

Michael Langballe.                24 87 82 18 

 

Næstformand: 

Carsten Bille Holst  26 78 85 88  

 

Bestyrelsesmedlem: 

Karl Johan Kristensen (Kalle) 52 72 39 10  

 

Bestyrelsesmedlem:  

Kristian Pedersen                51 70 22 64 

   

Kasserer: 

Louise Lützen   40 51 52 64 

 

 



 
 
 

Formandens Blog. 

FORENINGENS NYE FORMAND 
 
Mit navn er Michael Langballe, jeg er 48 år og bor ude på landet 
mellem Kjellerup og Silkeborg. 
Min fritid går med noget familie og en masse jagt, samt skydebanen når 
den er åben. Dernæst har jeg en hund som jeg bruger en del timer på, 
da jeg er ved at træne ham til jagt, så han kan blive klar til 
jagtsæson. 
Jeg er ny i faget som formand, så der kommer jo nok nogle spørgsmål 
som jeg ikke kan svare på lige med det samme, men jeg skal nok finde 
svaret og vende tilbage. Jeg håber at i vil bærer over med mig. 
Jeg vil sige tak til Andreas for de år han har været formand. Du har 
gjort det rigtig godt og lavet et stort stykke arbejde, hvilket bliver 
svært at gøre efter, men jeg skal gøre hvad jeg kan. Jeg er glad for 
at du vil hjælpe mig, med alle de nye ting der følger med 
formandsposten. 
Tak til Kristian Pedersen som har valgt at melde sig ind i bestyrelsen 
igen og hjælpe de næste mange år. Jeg sætter personlig stor pris på, 
at du er kommet ind i bestyrelsen igen, da det bliver en stor hjælpe 
for mig. 
Tak til Karl Johan Kristensen (Kalle) for at han vil tage 2 år mere i 
bestyrelsen. 
Tak for en god generalforsamling, hvor der blev vendt en masse ting. 
vi er ca. 235 medlemmer i vores fornening, og håber der kommer flere 
til i den nye år med de tiltag vi gør i år. 
Vi har i bestyrelsen valg at der kommer nye microfoner til 
sportingbanen, så der ikke skulle være flere fejl deroppe. 
Som sagt på generalforsamling afholder vi 3 haglprøver i år, og der 
vil derfor komme mange nyjæger på banen, husk at tage godt imod 
dem, 



 
 
 

så vi kan få nogle nye medlemmer. 
Der er 12 gæstepladser til nye medlemmer af vores forening og som er 
nyjæger, man er nye i Thorning Jagtforening hvis man har bestået 
haglprøven efter 2016, de vil sige i 2017 og i år. 
HUSK vi afholder kredsskydning for både jagt og sporting, det vil være 
rigtig dejlig hvis, jeg kunne få nogle til at hjælpe med at være 
dommer. 
HUSK der er arbejdesdag lørdag den 3/3 -2018 fra kl 9.00 
 
Med venlig hilsen 
Michael Langballe 
 

Fastelavn skydning. 

Lørdag d. 10 februar kl. 10-16 

Vi vil igen i år afholde fastelavn skydning, hvor der vil være 
mulighed for at skyde til tønden, man kan skyde jagtbanen og 
sporting, hver gang man skyder får man et lod, hvor der er 
mulighed for at vinde nogle af alle de gode præmier. Der vil være en 
kasse patroner til dem, der er så heldig at skyde en pulverdue. 

Tøndeskydning starter kl 13.30. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Sportingsdyst. 

D.14 /4 kl 10. 

Der skal bruges 5 skytter til at skyde den årlige sportingsdyst 
mellem Karup, Stoholm, Jafi og Thorning 

Alle hold har hjemmebane en gang, sådan bliver 4 skydninger i alt, 
hver skytte skyder 75 duer pr. gang  

For at komme på hold i år, vil der være to dage hvor vi skyder om at 
komme på hold. Det vil være den 14. April kl. 10  De bedste skytter 
vil udgøre holdet. 

 

 

 

 

 

Amt skydning. 

Alle der vil ud at skyde amt skydning, og er på et hold, skal 
holdlederen tilmelde holdet senest D. 5/3  

Hvis man ikke er på hold, så ring til Louise hurtigst muligt og hun 
vil koordinere det sådan, at man kommer på hold. 

Turneringen stater i ca. uge 14 og slutter i ca. uge 22 

Tilmelding sker til Ole Høgfeldt 29 69 64 89. 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

Bukkepral i klubhuset. 

Onsdag  d. 16 maj i klubhuset kl 09.00 

Er det dig der kommer med bukken eller blev du snydt, kom og del 
dine oplevelser med andre som har samme interesse eller har du 
bare lyst at se hvad der blev skudt og få en snak, så mød op kl. 
10.00. Der vil være kaffe og rundstykker  

 

 

Kredsskydning jagtbane Danmarks Jægerforbund. 

Søndag d. 27 maj 

Der vil i år afholdes kredsskydning på Thorning skydebane, husk at 
få meldt jer til, da der skal jo betales på Internettet og ikke som før 
på dagen. HUSK AT FÅ MELDT JER TIL. 

 

 

JFK Mesterskab. 

Lørdag d. 9 juni kl. 10.00 

Det skal i år afholdes på Silkeborg`s skydebane og vi håber i vil 
møde talstærkt op, så vi kan få nogle pokaler med hjem til 
Thorning. 



 
 
 

 

 

Kredsskydning Sporting Danmarks Jægerforbund. 

Søndag d. 25 juni 

Der vil i år afholdes kredsskydning i Jæger sporting, på Hadsten 
Skydebane, husk at få meldt jer til, da der jo skal betales på 
Internettet og ikke som før på dagen. Der er kommet nogle nye 
regler ang. sporting og de regler vil jeg gerne bede folk om at læse 
inden. HUSK AT FÅ MELDT JER TIL. 

 

 

 

 

 

Firkantskydning. 

Søndag d.12 august kl. 8.30 

Firkantskydning skal i år afholdes i Karup Jagtforening, vi skal 
stille med et hold, hvis der er flere end der kan være på et hold vil 
der blive skudt om det. Tilmelding til Andreas senest d. 30 juli.  

 

 

 

 



 
 
 

Munklinde skydning. 

Tirsdag d. 16 August kl 18.00 

Kom og vær med til at skyde jagtbane mod Munklinde i år, det skal 
skydes  i Munklinde jo flere vi deltager jo større mulighed har vi for 
at vinde i år. 

 

 

 

Sportingmesterskab. 

Lørdag d. 25. august kl. 9.00 

Der skydes Indledningsvist til 50 due. Herefter afholdes der en A-, 
B- og C- Finale, hver bestående af 5 skytter. De 5 bedste skytter 
efter de indledende 50 duer kommer i A-finale. Alt i mens hvem der 
placerer sig til hhv. en B- og en C finale afgøres ved lodtrækning. 

Der trækkes lod om hvilket antal duer først/bedst finalist i B- 
finalen skal have færre end første/bedste finalist i A-finalen. De 4 
sidste finalister i B-finalen vil da være de der resultatmæssigt har 
placeret sig efter første/bedste finalist i B-rækken. 

Antallet af duer fundet ved lodtrækning danner så igen grundlag for 
placeringen af C-finalen. Dvs. første/bedste finalist i B-finalen 
fratrukket antallet af duer resulterer i første/bedste finalist i C-
finalen. Og de sidste 4 finalister findes som ved B-finalen. 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

POKALSKYDNING MED GRILL. 

Lørdag D. 25 August kl. 9.00 

Der vil være pokal til vinderne af hver række. 

I mini, junior, begynder, B række og damer række, der vil være 
medalje til nr. 1, 2 og 3 

Der er ca. 20 pokaler at skyde om, så mød tal stærkt op og gør det 
til en hyggelig dag. 

Ved middags tid vil der være mulighed at købe din middagsmad.  

 

 

 

Mortenskydning. 

Lørdag d. 3 november kl. 10.00 

Traditionen tro afholdes der Mortenskydning, hvor man kan sikre 
sig anden til morten saften. 

Arrangementet løber at staben lørdag d. 4 november fra kl. 10.00 til 
14.00.  Prisen for at deltagelse er 50. kr. derefter skal der skydes 
finale og der vil også være mulighed for at træne på banen. Der er 
ikke tilmelding. 

 



 
 
 

 

Rågeregulering 2018 

Så er det snart 1 Maj og rågereguleringen starter . 

For at deltage skal man være medlem af Thorning jagtforening , da 
tilladelsen er udstedt til foreningen og dermed er vi ansvarlig for at 
alle regler skal overholdes . Der udover skal man møde op på en af 
nedenstående datoer få gennemgået områder og regler  

Vi mødes D. 24/4 kl 17 eller D 28/4 kl 10 . Det tager ca 1,5 time , 
gennemgangen starter begge dage ved jysk brandmuseum 
Dænmningen 2 8620 Kjellerup 

 Bjarne Madsen på Tlf.: 24 48 40 70 

 

 

 

 

 

Generalforsamling 2019. 

11. 



 
 
 

 

            


