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Bestyrelsen:  

Formand: 

 Michael Langballe, 24 87 82 18  

Næstformand:  

Karl Johan Kristensen (Kalle), 52 72 39 10 

Bestyrelsesmedlem:  

Kristian Gravers Pedersen, 51 70 22 64 

Bestyrelsesmedlem:  

Michael Gamborg, 26 83 81 69 

Kasserer:  

Line Jørgensen, 20 74 91 91 

 

  



Vi vil gerne byde velkommen til 2019  sæsonen i Thorning & Omegns 
Jagtforening.  

Vi har valgt at sende klubbladet med posten, sådan at vi er sikker på at alle 
foreningens medlemmer ved, hvad der røre sig i foreningen. 

Klubbladet er lidt sent ude, så vi kan nå at få et kort referat fra 
generalforsamlingen med: 

Formanden kunne oplyse, vi er 228 medlemmer. Bent Pedersen, Jens Erik 
Mikkelsen, Johannes Bach, Jørgen Bonde og Svend Kirkegaard blev udnævnt 
som æresmedlemmer, da de alle er blevet 70 år og været medlem af 
foreningen i mindst 20 år. Formanden kunne videre berette, at der har været 
indbrud over i det midterst hus, de har prøvet, at stjæle 2 maskiner, det lykkes 
ikke, men makinerne var blevet ødelagt i forsøget, så vi har fået 2 nye 
maskiner af forsikringen. Formanden takket alle, der havde hjulpet til i løbet af 
året. En særlig tak fik Heinrik for at træde til som kasserer i starten af året, da 
Louise måtte træde ud af bestyrelsen pga. nyt arbejde. Harry blev også takket 
for hans arbejde på skydebanen de sidste 6-7 år, han havde valgt, at 2018 var 
hans sidste sæson som hjælper. 

Heinrik kunne fremlægge et pænt regnskab. 

Rågeregulering: Der var blevet skudt over 400 råger, hvoraf Bjarne Madsen, 
der står som koordinater, havde skudt de 148 af dem 

Line Jørgensen og Michael Gamborg kom ind i bestyrelsen efter kampvalg. 
Suppleanter blev Carsten Bille og Bent Pedersen. Bjarne Madsen fortsatte 
som revisor og Ole Høgfeldt som revisor repræsentant. Bestyrelsen 
konstitueret sig efter generalforsamlingen, hvordan kan ses andet sted i bladet. 

 

 



Den 2/3 afholde vi fastelavnsskydning, der var 53 tilmeldt tønde skydningen. 
de kunne se Nick Salling skyde tønden ned, efter den havde fået 295 skud, 
som sædvanligt var der sponsoreret rigtigt mange flotte gaver.  Der kan 
nævnes at Nick Salling valgte et Cult køleskab fra Scandomestic, Nr 2 blev 
Sune Carlsen som valgte et Luftgevær med kikkert fra Skov og Bjarne 
Sørensen vandt en afskydning af en kronhind sponsoreret af skytten på 
Ormstrup. 

Vi i bestyrelsen har nogle nye tiltag, som forhåbentlig kan få flere af vores 
medlemmer til igen, at komme på skydebanen. Den sidste tirsdag i hver 
måned, vil der blive serveret aftensmad i klubhuset, Line, som er blevet 
foreningens kasserer, er uddannet kok, vil primært stå for menuen. Hvad der 
bliver serveret, vil blive slået op på en seddel i klubhuset senest en uge før 
spisningen, prisen for aftensmaden vil være 30 kr. Der vil blive sat en ekstra 
maskine op på sportingbanen, den kommer til at stå på dommer huset, så den 
kommer bagfra skytten. Vi vil holde en familiedag på skydebanen lørdag den 
15/6, programmet er ikke helt på plads, men der vil være noget for hele 
familien, når vi har det hele på plads, vil der blive sat en seddel op på 
skydebanen, på hjemmesiden og på facebook. Vi kan igen tilbyde man kan 
købe skydeveste med foreningens navn på. 

Husk hvis i har ideer til nogle arrangementer, så tøv ikke med, at sige det til en 
i bestyrelsen.   

Vi i bestyrelsen håber, at se rigtig mange af jer på skydebanen i løbet af 
sæsonen.  

Husk at holde jer opdateret på vores hjemmeside: Thorningjagt.dk eller i vores 
facebook gruppe Thorning og omegns jagtforening 

 

 

 



Her under vil hver enkelt bestyrelsesmedlem kort præsentere sig selv: 

Jeg hedder Michael Langballe, er 49 år, gift med Charlotte. Vi har 3 børn og et 
barnebarn. Vi bor på en gård i Frederiksdal, hvor vi nyder familielivet og 
naturen. Vi har et stort netværk, som vi værdsætter rigtig meget. Jeg dyrker 
min store interesse jagt og for ca. 7 år siden kom jeg på skydebanen for første 
gang, der mødte jeg nogle herlige mennesker, som tog godt imod mig. Jeg 
blev helt bidt af at skyde lerduer, siden er jeg blevet skydeinstruktør, været i 
skydeudvalget, derefter i bestyrelsen og nu som formand. Der sker mange ting 
på skydebanen, rigtig mange aktiviteter og hjælpsomme mennesker. Så kom 
ud og være med, så tager vi godt imod jer. Jeg vil som formand gøre en 
indsats for at få flere medlemmer og sjove stunder 

Mit navn er Karl Johan Kristensen, jeg er i bestyrelsen, fordi lerdueskydning er 
en spændende sport og så fordi jeg kan bruge min håndværksuddannelse til at 
vedligeholde banens huse/maskiner plus det gode kammeratskab der hersker 
blandt flugtskytter Mvh. GG (Gamle Grå) 

Mit navn er Michael Gamborg, jeg er 30 år og arbejder som vvs mand. Jeg 
besluttede mig for at melde mig til bestyrelsen, for at kunne være med til at 
gøre en forskel på banen og være med til at komme med idéer til at gøre 
banen til et attraktiv sted at komme, derudover er jeg altid klar til at give hånd 
hvor der er brug for det. 

Mit navn er Line Jørgensen, 45 år, alene fuldtidsmor fra Silkeborg. Har haft 
jagttegn siden jeg var 16 år. Kom til Thorning jagtforening i 2017 for og prøve 
flugtskydningen af, da jeg manglet noget mere skyde erfaring. I 2018 var jeg 
med til nogle konkurrencer og vandt guld i damerækken til JKF mesterskabet. 
Her i 2019 blev jeg valgt ind i bestyrelsen og overtog kasserer jobbet. Thorning 
og omegns jagtforening er en rigtig god klub, her er et godt sammenhold og 
altid glade mennesker.  

Jeg hedder Kristian Gravers Pedersen, 50 år(Oldboys skytte) er gift med Jane 
og har 3 børn. jeg sagde ja til at komme i bestyrelsen igen i 2018, da jeg følte 
tiden og lysten var der igen. jeg vil være med til at arbejde på, at der igen 



kommer mange på skydebanen, vi håber og tror, at vi med dette klubblad, kan 
lokke flere af vores medlemmer på skydebanen, faciliteterne er til det, 
sportingbanen køre perfekt og der kommer en ekstra maskine op, så den er 
man næsten nødt til, at komme ud for, at se om man kan ramme. jagtbanen 
har fået 2 nye maskiner på venstre duerne, så de er blevet meget nemmere og 
så har vi stadig trap banen, hvis det er, det man har lyst til. Håber vi ses i løbet 
af sæsonen  

   

HER ER LIDT OM DE FORSKELLIGE ARRANGEMENTER I LØBET AF 
ÅRET  

 Jubilæumspokalskydning.  

Lørdag d. 23 marts kl. 10.00  

Vi skal have fundet foreningens bedste allround skytte. Vi skyder til 24 duer på 
jagtbanen (en double) 25 duer trap og 25 sporting. Den skytte der har højest 
sammenlagt antal træffer, får sit navn på vandrepokalen. Man giver kun alm. 
træningspris. 

 
                                                 Sportingsdyst.  

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

Alle hold har hjemmebane en gang, så der 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 lørdag d. 6 april kl. 11 og tirsdag d. 9 april kl. 18. De 5 bedste skytter vil 
udgøre holdet.  

  



 

 

   Rågeregulering 

Der er ikke så længe til, at vi skriver 1.maj og rågereguleringen starter. For at deltage 
skal man være medlem af foreningen, det skal man, da tilladelserne er udstedt til 
foreningen og dermed er vi ansvarlig for, at alle regler overholdes. Derudover skal man 
møde op på en af nedenstående datoer og få gennemgået områder og regler. 
Vi mødes den 15/4-19 kl. 17:00 eller den 20/4-19 kl. 10:00 Det tager ca. 2 timer. 
Gennemgangen starter begge dage ved Jysk Brandmuseum, Dæmningen 2, 8620 
Kjellerup.  
I 2018 skød vi 460 rågeunger, hvilket var et flot resultat, men vi kan sagtens regulere 
flere. Kom frisk og deltag i en hyggelig, spændende regulering og ikke mindst være 
med til at yde en indsats for lokalsamfundet.  
Vel Mødt: Bjarne Madsen tlf: 24 48 40 70 

 

                                           Bukkepral i klubhuset.  

Tirsdag d. 16 maj i klubhuset fra kl. 09:00 - 11:00  

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. 09:00. Der vil være kaffe og rundstykker  

 

           Mærkeskydning 

Lørdag den 25 maj og tirsdag den 6 august er der mulighed for at skyde 
mærkeskydning. der skydes til 40 duers jagtskydning. For at opnå mærke kræves 
der følgende træffere: 



40/40 mærke 40 træffer i 40 skud 

Mestermærke 36 træffer 

Guldmærke 34 træffer 

Sølvmærke 33 træffer 

Bronzemærke 27 træffer 

 

                  Kredsskydning i jagtskydning.  

Søndag d. 26 maj  

Der vil i år blive afholdt kredsskydning på Norddjurs flugtskydningscenter, vi skal ikke 
så mange år tilbage, hvor Thorning år efter år var den største repræsenteret forening, 
det kunne være sjov, hvis vi kunne blive det igen, så tage fat i Kristian, hvis man vil 
med eller høre mere om skydningen 

 

  

 

Kredsskydning Sporting Danmarks Jægerforbund.  

Lørdag d. 29 juni  

Der vil i år blive afholdt kredsskydning i Jægersporting på Hadsten Skydebane. Der 



skydes på 3 mandshold så tage fat i 2 skyde kammerater og melde jer til hos Kristian, 
hvis man ikke kan finde 2 så sig det til Kristian og han hjælper med at finde nogen, 
man kan også skyde individuelt  

Knudstrup Kro Pokalen.  

Tirsdag d. 18 juni kl. 18.00  

Vi skal skyde mod Grønbæk Jagtforening om Knudstrup Kro Pokalen, på 
Thornings skydebane. Der skal skydes 24 duers jagtskydning, alle der er medlem 
af foreningen kan deltage, ud af dem der skyder, er det de 5 bedste skydekort, der 
tæller. Kom og hjælp os med at vinde i år.  

 

4kantsskydning.  

Søndag d.11 august kl. 9.00  

Det er vores tur til at afvikle 4kantsskydning i år, vi skal have fundet 6 skytter til at 
skyde 40 duer jagtskydning, hvis der er flere end 6, der melder sig til Kristian inden 
den 27/7, blive der skudt om at komme på holdet. Man kan også deltage individuelt. vi 
starter med at skyde til 10 bagduer, hvor der er præmier til de 5 bedste, derefter 
skyder vi hovedskydningen som er 40 duers jagtskydning, der er der præmier til de 6 
første  

Munklinde skydning.  

Tirsdag d. 20 August kl 18.00  

Vi skal skyde den årlige dyst mod Munklinde Jagtforening på Thornings 



skydebane. Der skal skydes 24 duers jagtskydning, alle der er medlem af 
foreningen kan deltage, ud af dem der skyder, er det de 5 bedste skydekort, der 
tæller. Kom og hjælp os med at vinde i år.  

  

 

Sportingmesterskab.  

Lørdag d. 21 september kl. 10:.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. 7 september  kl. 10.00  

Vi skal have fundet 21 navne, der skal graveres på de 21 pokaler, der er at skyde 



om, 19 på jagtbanen og 2 på trappen, der skyde i følgende rækker: Superveteran, 
Veteran, Oldboys, Mester 1, Mester 2, A, B, Begynder, Ungdom(18-22 
år,Junior(16-18 år), Mini(under 15 år) og Damerækken. Derudover skydes der til 
Klubmester pokalen, Jyskebank pokalen, Unibank pokalen, Bagdue pokalen, 
venstreduer,Højre duer, Spidsduer, Ernst Hansen pokalen på trap og Preben Kok 
også på trap. ved middagstid griller vi noget kød, kom ud og være med til at gøre 
det til en hyggelig dag 

                                        Mortenskydning.  

Lørdag d. 2 november kl. 10.00  

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

Arrangementet løber at staben lørdag d. 2 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.  

  

  

                                  Generalforsamling 2019. 

Tirsdag d. 28 januar kl 18 til spisning og kl. 19 starter 
generalforsamlingen. Tilmelding og forslag til dagsorden skal ske 
inden den 16. januar til Michael Langballe 

 

 

 

 



 

KALENDER 2019  

                                                         MARTS   

Lørdag  16/3 Træningsskydning kl. 13-16  

Søndag 17/3 Jagtskole.dk har lejet banen  

Lørdag 23/3 Jubilæumspokalskydning kl. 10-13 Træningsskydning kl. 13-16 

Søndag 24/3 Jagtskole.dk har lejet banen 

Lørdag 30/3 Begynderskydning kl.11-13 Træningsskydning kl. 13-16 

 

APRIL  

 

Tirsdag 2/4 Træningsskydning kl 18-21  

Lørdag 6/4 Begynderskydning kl. 11-13 Træningsskydning kl 13-16  



Tirsdag 9/4 Træningsskydning kl.  18-21  

Lørdag 13/4 Begynderskydning kl. 11-13 Træningsskydning kl 13-16.  

Tirsdag 16/4 Haglprøve kl. 9-16 Træningsskydning. 18-21 

Lørdag 20/4 Træningsskydning kl. 13-16  

Tirsdag 23/4 Træningsskydning kl. 18-21 

Lørdag 27/4 Sponsorskydning kl- 10-13  Træningsskydning kl 13-16 

Tirsdag 30/4 Aftensmad kl. 18:30 pris 30 kr. Træningsskydning kl. 18-21 

MAJ  

Lørdag 4/5 Træningsskydning kl 13-16  

Tirsdag 7/5 Træningsskydning  kl. 18-21  

Lørdag 11/5 Træningsskydning kl. 13-16.  

Tirsdag 14/5 Træningsskydning kl. 18-21 

Torsdag. 16/5 Bukkepral i klubhuset kl. 09-11  

Lørdag 18/5 Træningsskydning kl 13-16  

Tirsdag 21/5 Træningsskydning kl 18-21  

Lørdag 25/5 Mærke og Træningsskydning kl. 13-16.  

Søndag 26/5 Kredsskydning i  jagtskydning på Norddjurs 



flugtsskydningscenter 

Tirsdag 28/5 Aftensmad kl. 18:30 pris 30 kr 
Træningsskydning kl. 18-21  

JUNI  

Lørdag 1/6 Træningsskydning kl. 13-16  

Tirsdag 4/6 Træningsskydning kl. 18-21  

Lørdag 8/6 Træningsskydning kl. 13-16  

Tirsdag 11/6 Træningsskydning kl. 18-21  

Lørdag 15/6 Familiedag fra kl. 10 Træningsskydning kl. 13-16  

Tirsdag 18/6 Grønbækskydning og Træningsskydning kl. 18-21 

Lørdag 22/6 Træningsskydning kl. 13-16  

Tirsdag 25/6 Aftensmad kl. 18:30 pris 30 kr Træningsskydning kl. 18-21 

Lørdag 29/6 Begynderskydning kl. 11-13 Træningsskydning kl. 13-16 

Lørdag 29/6 Kredsskydning Sporting i Hadsten  

 

 



JULI  

Der skydes kun tirsdage i Juli mdr.  

Tirsdag 2/7 Begynderskydning fra  kl. 17 Træning Skydning 
kl. 18-21  

Tirsdag 9/7 Begynderskydning fra kl 17 Træningsskydning 
kl. 18-21  

Tirsdag 16/6 Haglprøve kl.9-16 Træningsskydning kl. 18-21  

Tirsdag 23/7 Træningsskydning kl. 18-21  

Lørdag 27/7 FM Jagtskydning i Herning 

Søndag 28/7 FM jagtskydning i Herning 

Tirsdag 30/7 Aftensmad kl. 18:30 Træningsskydning kl. 
18-21 

 

AUGUST   

Lørdag 3/8  Træningsskydning kl. 13-16  

Tirsdag 6/8 Mærke og Træningsskydning kl. 18-21  

Lørdag 10/8 Træningsskydning kl. 13-16  



Søndag 11/8 4kantsskydning i Thorning kl. 9  

Tirsdag 13/8 Træningsskydning kl. 18-21  

Lørdag 17/8 Træningsskydning kl. 13-16  

Tirsdag 20/8 Munklindeskydning og Træningsskydning kl. 18-21  

Lørdag 24/8 Træningsskydning kl. 13-16  

Tirsdag 27/8 Aftensmad kl. 18:30  Træningsskydning kl. 
18-21  

Lørdag 31/8 Træningsskydning kl. 13-16 

September  

 

Lørdag 7/9 Pokalskydning kl. 10-16.  

Lørdag 14/9 Træningsskydning kl. 13-16  

Søndag 15/9 FM Sporting i Lund 

Lørdag D. 21/9 Sportingmesterskabet kl. 10 Træningsskydning kl. 13-16.  

Lørdag 28/9 S/S Mesterskab kl. 10 
Afslutningsskydning med sjov skydning kl. 10-16  

 Oktober 

Lørdag 26/10 Begynderskydning kl. 13-16 



 

 

November  

Lørdag 2/11 Mortensskydning kl 10-16  

Lørdag 9/11 Begynderskydning kl 11-16  

Tirsdag 12/11 Haglprøve Danmarks Jægerforbund kl 9-16  

 

Januar 2020  

Tirsdag 28/1 Generalforsamling 2020 kl. 19.00. Spisning kl. 18:00 
Tilmelding til spisning til Michael Langballe senest 23/1 

 


