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Bestyrelsen 

 

Formand: 

Kristian Gravers Pedersen  51 70 22 64 

 

Næstformand: 

Karl “Kalle” Kristensen 52 72 39 10 

 

Bestyrelsesmedlem: 

Carsten Bille Holst 26 78 85 88  

 

Bestyrelsesmedlem:  

Michael Langballe 24 87 82 18  

 

Kasserer: 

Line Jørgensen 20 74 91 91 

 

Udlejning af skydebanen: 



 

 
 

Michael Langballe  24 87 82 18 

 

Formandens Blog 

Jeg vil gerne byde velkommen til 2020 sæsonen i Thorning og 

omegns jagtforening. 

Dog vil jeg starte med at skrive lidt om 2019 sæsonen, som 

resultatmæssigt gik ret godt. Vi vandt Grønbæk-, Munklinde- og 4-

kantskydningen og vandt fem ud af seks pokaler til JKF 

mesterskabet. Torben Bek blev kredsmester i jagtskydning og 

Kristian Nørskov blev kredsmester i sporting. Dog var det lidt 

vemodig, at vi skød mod Grønbæk om Knudstruo kro pokalen, fordi 

det var sidste skydning mod Grønbæk, da deres bane lukkede med 

udgangen af 2019 sæsonen. Den årlige dyst har varet siden 1966, 

så den 53 udgave var også den sidste. Jeg håber at se mange af 

Grønbæk skytterne på vores bane i fremtiden.                                            

Opbakningen til de forskellige skydearrangementer er opadgående. 

Jeg vil tilskrive den store tilslutning, at vi laver konkurrencerne 

enten som holdskydning eller i forskellige niveau inddelinger, så 

alle har en chance for at få præmier/pokaler med hjem. Jeg vil 

fremhæve den sidste skydning, som vi havde sidste år var 

mortensskydningen, der ligger i november hvor jagten er gået ind. 

Der var der 30 skytter der deltog, de seks af dem var nyjægere der 

skulle til haglprøve ugen efter og fem af de nyjægere fik enten en 

and, kylling eller rødvin med hjem. Dette viser, at alle kan være 

med.  

Gl.Viborg amts holdskydning er også en af de skydninger der 

tilgodeser alle uanset niveau. For dem der ikke lige kender 

konceptet, vil jeg skrive det her: Et hold består af 4 skytter, man 

skyder til 40 duers jagtskydning, gennemsnittet af de 4 skytter 



 

 
 

afgøre hvilken serie man kommer til at skyde i. Det vil sige hvis 

skytte 1 i gennemsnit ligger på 30 træffer er hans gennemsnit 30, 

så siger vi skytte 2 har 25, skytte 3 har 33 og skytte 4 har 20 i 

gennemsnit. Det vil sige man lægger de tal sammen 30 + 25 + 33 

+20 = 108. Holdet har altså 108 i gennemsnit, så når alle klubber 

har tilmeldt alle deres hold, vil holdet med 108 i gennemsnit 

komme til at skyde mod de 3 andre hold, der ligger tættest på de 

108. De 4 hold udgøre så en række, vi kan sige de er i serie 10, de 

skyder mod hinanden 2 og 2, både på hjemmebane og udebane. 

Man kommer til at skyde 6 kampe ialt. De 2 bedste fra hver serie 

går så videre til finaleskydningen, som foregår den sidste lørdag i 

juni. Sidste år havde Thorning 5 hold med til amtskydning, vi vil 

rigtig gerne have flere hold med, så tilmeld jer. Man kan gøre det 

som hold (4 personer), men hvis man kun er 1, 2 eller 3 så kontakt 

mig og jeg vil sørge for I kommer på hold. Der er allerede 3, der står 

og mangler 1 mere for at stille hold. Deres gennemsnit er ca 20 og 

25, så få jer tilmeldt, se mere andet sted i bladet.  

2020 sæsonen starter som alle ved, med en generalforsamling. Her 

er der et kort referat: Der var mødt 27 medlemmer op som kunne 

høre formanden berette at pr 31/12 var vi 231 medlemmer en lille 

fremgang i forhold til sidste år. Vi har afholdt tre haglprøver, der 

har også været godt gang i udlejning af banen sidste år og Mick fra 

skydeskolen har allerede booket sig ind i år. Han udnævnte Hans 

Peter Eskesen som æresmedlem og sluttede sin beretning af med 

at takke alle dem der havde hjulpet i løbet af sæsonen og at han 

havde valgt at trække sig som formand, men vil stadig være en del 

af bestyrelsen.                                                                                          

Der manglede nogle bilag, så regnskabet kunne ikke godkendes, 

revisorerne fik generalforsamlings accept på, at de kan godkende 

regnskabet når de manglende bilag kommer frem. Bestyrelsen og 

revisorerne mødes den 25/2 for at få godkendt regnskabet. 



 

 
 

Bestyrelsen består af Kalle, Michael L, Kristian P som alle blev 

genvalgt  Line og Carsten Bille var ikke på valg i år, Michael 

Gamborg havde trukket sig fra bestyrelsen og Bille var kommet ind 

som 1 suppleant. De 2 nye suppleanter blev Ulrik Pedersen og 

Hardy Pedersen. Bjarne Madsen og Ole Høgfeldt blev genvalgt som 

revisorer.  

Efter generalforsamlingen konstitueret bestyrelsen sig således at 

jeg blev formand igen efter en pause på seks år. Jeg valgte at sige 

ja til at blive formand igen, er fordi jeg synes, det er en skam, at en 

så lækker skydebane som Thornings, ikke har haft det antal skytter 

igennem på en træningsaften som der har været. Så er der nogen 

der siger “jamen den nedgang har de også andre steder” MEN det 

hjælper jo ikke os. Der tænker jeg mere på hvad skal vi gøre, for at 

folk kommer og bruger netop vores bane. En del af løsningen er at 

vores bane og omgivelser er i orden. Lyng og busker er skudt godt 

op, så har haft fat i kommunen med at få det hele slået, de lød 

positiv omkring det og vil få den ansvarlige til at kontakte mig. 

Skyde og dommerhuse trænger til en omgang maling, men der er vi 

nok nødt til at vente til april måned for, at det kan tørre inden det 

regner væk, men man kan jo godt allerede nu melde sig til at være 

en af dem, der er klar til at male, når vejret er til det. Det som også 

er en vigtig del, hvis vi skal have en skarp og trimmet bane, er at vi 

alle sammen hjælper på en eller anden måde. Udover vi får en fin 

bane, ved at der er mange der hjælper, så føler man også at man 

selv har en aktie i banen, ved at hjælpe til. Atmosfæren på banen 

vil være i top og en god og hyggelig stemning på banen, vil også 

smitte af på dem, der kommer udefra, som vil gøre at de helt 

sikkert vil komme igen. I skal endelig tage fat i mig, hvis i vil 

hjælpe, jo flere til at hjælpe jo mindre skal man lave.  

Vi vil prøve et nyt tiltag i år. Nogle lørdage formiddage vil vi åbne 

banen for dem, der vil træne lidt mere seriøs med deres træning, 



 

 
 

det gælder både på jagtbanen og sporting. Læs mere om dette, et 

andet sted i bladet.  

På generalforsamlingen spurgte Ulrik om forenings indsats mod 

mårhunden. Vi vil gerne være med til at oprette en 

mårhundegruppe og evt. anskaffe fælder og vildtkamera, hvis 

foreningens medlemmer vil gøre en indsats mod mårhunden, se 

mere under sektionen “mårhund”.  

Hvis det ikke kun er mårhund man vil skyde, tilbyder vi i 

samarbejde med Demstrup jagtforening, at tre medlemmer pr gang 

kan komme med på deres andejagter. Torben Bek og Michael 

Langballe stiller også gæstepladser til rådighed for dem der vil med 

på rådyrs jagt med haglgevær. Tilmeldingsseddel bliver hængt op 

til begge jagter i klubhuset, når vi nærmer os jagtsæsonen. Hvis 

man vil prøve havjagt, kan vi også finde ud af det. Da jeg har en båd 

som jeg kun har været på jagt i en gang om året, de sidste år. Så 

hvis man ikke har noget jagt eller vil prøve noget andet, så er 

muligheden her. 

Er man mere til riffeljagt kan vi desværre ikke tilbyde noget jagt, 

men vi kan tilbyde, at i kan få riflen skudt ind ude på militærets 

bane i Karup og derefter kan i prøve jer selv af på deres 

feltskydebane. 

Sidste år afholdte vi en familiedag. Vi havde gjort rigtig meget ud 

af, at der var noget for hele familien lige fra hoppeborg, popcorn 

maskine, softice, slushice, skydesimulator, jagtbuer, biathlon og 

selvfølgelig lerdueskydning. Vi var vært for flæskesteg og 

flødestuvet kartofler. Desværre var vejret ikke med os, da det 

regnede det meste af dagen. Vi fik stor ros fra dem der var mødt op 

og det giver os mod på at prøve det igen i år. Den her gang gør vi 

det en søndag og derved håber vi at få en jagtbutik ud og 

demonstrere noget af deres udvalg.       



 

 
 

Jeg håber at I tager noget af det jeg har skrevet, til jer og at noget 

af det vi tilbyder i 2020 gør at vi ser rigtig mange af jer på 

skydebanen i løbet af året. Det kan være som bruger, hjælper eller 

begge dele. 

I kan se datoer for arrangementer her i bladet, I kan også holde jer 

opdateret på vores hjemmeside thorningjagt.dk eller i vores 

facebook gruppe Thorning og omegns jagtforening. Vi har rigtig 

mange, som vi sender sms ud til med arrangementer. Hvis man 

ikke får besked via sms og gerne vil have det, så send en sms til 

mig på tlf: 51702264 skriv jeres navn og at I vil tilmeldes sms 

tjenesten. 

Venlig hilsen 

Kristian G Pedersen   

 

 

 

 

 

Mårhund 

Da bestanden af mårhunde stadig vokser og spreder sig i Danmark, 

er der brug for, at flere gør en indsats for at bekæmpe dem. 

Foreningen er klar til at investere i fælder og vildtkamera, der har 

en funktion, som gør at vi får en SMS når mårhunden er der. På den 

måde, kan vi se hvilke tidspunkter den kommer frem på. Hvis du er 

medlem af foreningen og er interesseret i at gå ind i arbejdet, i en 

gruppe, med at bekæmpe mårhunden, så kontakt Carsten Bille på 

tlf: 26788588  eller hvis man ønske at gruppen skal komme på 

besøg på ens jagt for at skyde mårhund.  



 

 
 

 

Rågeregulering 

21 medlemmer af foreningen skød 678 råger på kommunens arealer 

i Kjellerup i 2019, de fik meget ros af naboerne til de arealer, de gik 

på. Bjarne Madsen har lovet at stå som koordinater igen i år. Hvis 

man vil være med til at regulere i år, så skriv eller ring til Bjarne på 

tlf: 24 48 40 70. 

Han vil så indkalde jer til en rundvisning på de arealer i må gå på, 

det tager ca 2 timer, man skal med på en rundvisning for at man 

må regulere og man skal være medlem af foreningen, da 

tilladelserne er udstedt til foreningen og dermed er vi ansvarlig, for 

at alle regler overholdes. Kom frisk og deltag i en hyggelig, 

spændende regulering og ikke mindst være med til at yde en 

indsats for lokalsamfundet. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fastelavnsskydning. 

Lørdag den 22. februar kl. 10-16 

Vi vil igen i år afholde fastelavn skydning alle er velkommen, så 

tage jeres jagtkammerater med. Fra kl. 10:00 skydes der jagt og 

sporting skydning. For hvert købt skydekort, har man mulighed for 

ved lodtrækning at vinde en af de mange sponsorgaver som er 

blevet skænket, så jo flere købte skydekort, jo større er chancen 

for at få noget med hjem. Det kræves at man er til stede når/hvis 

ens skydekort bliver trukket op, ellers bliver der trukket et nyt kort.                    

Ca. kl. 13:00 skydes der til tønden. Sidste år så gevinsterne 

således ud:  

1 præmie: afskydning af kronhind - Ormstrup gods. 

2. Præmie: 4 mm luftgevær - Skov.  

3. Præmie Cult køleskab - Scandomestic  

4. Præmie - Massage og ansigtsmassage  

5. Præmie PowerBank - Aktiv el og fiber  

6. Præmie PowerBank - Aktiv el og fiber  

7. Præmie Massage  

8. Præmie Massage  

9. Præmie Andejagt - Demstrup jagtforening  



 

 
 

10. Præmie Gavekort 300 kr - Grejbiksen  

11 - 14 præmie Gavekort 250 kr - XL byg Kjellerup  

15. Præmie Diamant vask værdi 219 kr - Puslepladsen Silkeborg.  

Kan ikke love at præmierne kommer til at se sådan ud i år, men 

kan love at præmierne er mindst lige så flotte i år  

Udover ovenstående præmier blev der som skrevet også trukket 

gevinster på skydekort og der var ingen der gik tomhændet hjem. 

 

Foredrag med Per Kauffmann 

Tirsdag den 10. marts kl. 19:00 i Lunden i Silkeborg 

Pris 100 kr 

Silkeborg jægerråd som vi er en del af, invitere til foredrag med Per 

Kauffmann. Per er professionel jæger og har specielt været meget i 

USA. Det var ham, der var med som guide i Nak og æds tur i USA. 

 

 

Seriøs træning 

Føler du at du er gået lidt i stå, i forhold til at forbedre dit 

gennemsnit, så vil vi prøve at hjælpe jer højere op i snit, ved at 

træne lidt mere koncentreret med den enkelte skytte og komme 

med gode fif. Alt efter hvor stor søgning der er til projektet, deles 

man op efter hvor høje ens ambitioner er, som udgangspunkt deles 

man op i dem, der vil op på 30 en gruppe, dem der vil op på 33 i en 

anden gruppe, dem der vil op på 35 i en tredje, den sidste gruppe er 

for dem der vil skyde 40.  



 

 
 

Det samme vil vi gøre på sportingbanen, vi har fået lavet sådan at 

man kan komme sit skydekort op i kortautomaten og man kan så 

trykke den due ud man vil øve noget ekstra på 

Hvis man vil deltage i en lidt mere seriøs træning, så tilmeld jer til 

Kristian.  

 

 

 

 

 

 

Jubilæumspokalskydning. 

Lørdag den 21. 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, sådan 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 den 28. marts kl. 11:00 og 

tirsdag den 31 marts kl. 18:00 De 5 bedste skytter vil udgøre 

holdet. 

 

Amtsskydning 

Alle der vil ud at skyde amtsskydning og har et hold, tilmeld jeres 

hold til Kristian og han sørge for resten. 

Hvis man ikke er på hold, så ring til Kristian hurtigst muligt og han 

vil koordinere det sådan, at man kommer på et hold. 

Vi har ikke den præcise tilmeldingsdato, men et godt bud vil være 

midt marts, for at være på den sikker side så tilmeld jer hurtigst 

muligt. 

Turneringen starter ca. i uge 16 og slutter ca. i uge 23. 

Finaleskydningen forgår i år i Karup lørdag den 27/6. 

 



 

 
 

 

 

Indskydning af riffel 

Søndag den 29. Marts kl. 10:00 - 14:00 

Efter 7 års pause kan vi igen tilbyde vores medlemmer at komme 

ud på militærets skydebane og indskyde riflen, så den er klar til 

bukkejagten. Efter indskydningen går vi over på feltskydebanen, 

hvor man kan se hvor langt ens evner rækker. Der er mål fra 100 

meter til 1200 meter. Der er ingen præcis adresse, men hvis man 

kommer fra Karup siden, skal man hen forbi vejen ind til den civile 

lufthavn. Ca. 1000 meter efter kommer der et skilt hvor der står 

“Grove”, der drejer man ind. Det er på venstre hånd, vejen er en 

gammel landingsbane, hvor man køre ca. 200 meter, der er et skilt, 

hvor der står “Politis træningsbane” og der kører man op og derfra 



 

 
 

skulle det give sig selv. Det er på samme vej som Karup 

flugtskydningscenter ligger. Tilmelding til Kristian senest den 22/3. 

 

Bukkepral i klubhuset 

lørdag den 16. maj i klubhuset kl 09:00 

Er det dig, der kommer med bukken eller blev du snydt, så 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 23. maj og tirsdag den 4. 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 den 24. maj 



 

 
 

I år afholdes kredsskydningen i jagtskydning på Østjysk 

flugtskydningscenter i Horsens. Tilmelding til Kristian senest den 

25. april. 

 

 

 

JFK Mesterskab 

Dato er ikke på plads men et godt bud: 

 Torsdag den 4. juni eller lørdag den 6. juni 

Det skal i år afholdes af Silkeborg jagtforening på Silkeborg banen 

Vi håber I vil møde talstærkt op, så vi kan få nogle pokaler med 

hjem til Thorning.  

 

 

Kredsskydning i Sporting  

Søndag den 14. juni kl. 09:00 

Kredsskydningen i jægersporting foregår i år hos os. Som man kan 

se, er det en søndag i år, så den falder ikke sammen med 

finalskydningen i amtsskydning i år, så vi forventer, at der er 

mange der deltager, tilmelding til Kristian senest den 16/5. 

 

 

 

Familiedag på skydebanen 



 

 
 

Søndag den 21. juni kl. 11:00 

Vi er så stolte af vores forening og skydebane, at vi gerne vil vise 

den frem for alle både store som små, medlemmer og ikke 

medlemmer. Foreningen vil være vært for mad og en masse 

forskellige aktiviteter. Vi har ikke det endelige program på plads, 

men når det er klar bliver det slået op på vores hjemmeside, i 

facebook-gruppen og via. SMS tjenesten. 

 

Firkantskydning 

Søndag den 9. august kl. 8:30 

Firkantskydning skal i år afholdes i Finderup, vi skal stille med et 

hold bestående af 6 skytter. Hvis der er flere end 6 der vil deltage. 

så afgøre bestyrelsen hvem der skal på holdet, evt. dem der ikke 

kommer på holdet, kan deltage individuelt. Det mest fair er at 

skyde om det, men det er i slutningen af sommerferien, så 

erfaringen siger at det er svært at finde en dag alle kan. Tilmelding 

til Kristian senest den 25 juli.  

 

 

Munklinde skydning 

Torsdag den 20. August kl 18:00 

I år skal vi skyde den årlige forenings dyst i Munklinde, vi håber der 

er rigtig mange der tager turen til Ruskær, så vi kan få pokalen 

med hjem igen. Alle kan deltage og det er de 5 bedste resultater fra 



 

 
 

hver forening, der afgører hvilket forenings navn, der skal stå på 

pokalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokalskydning med grill 

Lørdag den 29. August 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 trapbanen. Der skydes 

i følgende rækker: Superveteran, Veteran, Oldboys, Mester 1, 



 

 
 

Mester2, A, B, Begynder, Ungdom (18-22 år), Junior(15-18 år), mini 

(under 15 år) og damerækken.                                               

Derudover skydes der til Klubmester-, Jyskebank-, Unibank-, 

Bagdue-, Venstredue-, Højredue-, spidsduer-, Ernst Hansen-, og 

Preben Kok pokalen. 

Ved middagstid griller vi noget kød, kom ud og være med til at gøre 

det til en hyggelig dag. 

 

 

Sportingmesterskab 

Lørdag den 19. september kl. 10:00 

Vi vil gerne have så mange af vores medlemmer til at deltage, så vi 

afvikler det, som en holdskydning med en A, en B og en C skytte på 

samme hold, hvem der kommer sammen findes ved lodtrækning. 

Der vil være præmier til de tre bedste hold. De tre, der er på hold 

sammen, skyder ikke på samme tidspunkt, så der er lagt op til at 

man hjælper hinanden og mon ikke man kan forbedre sine egne 

skydefærdigheder ved at tage nogle af de guldkorn der kommer til 

sig. Vi skal selvfølgelig også have fundet ud af hvem der skal have 

sit navn på den individuelle pokal, det gør vi ved at lade de fem 

bedste skytter på dagen skyde i en finale (dagens resultat føres 

med over). 

 Tilmelding til Kristian senest den 17/9. 

 

 

 



 

 
 

Afslutningsskydning med S/S skydning 

Lørdag den 26. september kl. 10:00 

Vi starter tradionstro, med S/S skydning kl. 10:00, Hvis man ikke 

har en S/S, kan man helt sikkert låne en af de andre skytters. 

Sidste år var vi hele 21 skytter der deltog. De fleste skyder kun den 

ene gang om året, med S/S andre har ligefrem været ude at 

investere i en ny med single trækker, så der er ved at gå lidt 

prestige i at få sit navn på pokalen.  

Derefter skyder vi forskellige sjove skydninger resten af dagen og 

sjovt nok, er de fleste S/S gevær lagt hen i bilen, når vi har stole 

skydning eller Monte Carlo på sporting. 

Snyd ikke jer selv for denne sjove dag, så mød op og mon ikke 

foreningen er vært for en øl eller vand. 

 

 Mortensskydning. 

Lørdag den 7. november kl. 10.00 

Vi skyder om ænder, kyllinger og rødvin. Alle er velkommen uanset 

medlemsskab af foreningen eller ej.                                                

Fra kl. 10:00 til kl. 12:00 skyder vi serie skydninger på bag-, 

venstre-, spids- og højreduerne.                                                      

Alle skal have tilmeldt sig hovedskydningen senest kl. 12:00       

Hovedskydningen afvikles som en holdskydning, hvor der er mindst 

fem skytter på hver hold. De fire bedste skytter tæller, der skydes 

24 duers jagtskydning, samme hold skyder også til 25 duer på 

trapbanen, hvor alle fem tæller. Der vil være præmier til de tre 

bedste hold på jagtbanen og til de tre bedste hold på trappen. 

Hvem der kommer på hvilket hold, findes ved lodtrækning, så vidt 

muligt kommer der en veteran, en oldboys,en mesterskytte, en A 



 

 
 

skytte og en ny begynder på hver hold, udover præmier i serie og 

hovedskydningen vil der være præmie til bedste skytte i hver 

klasse på jagtbanen. 

 

Generalforsamling 2021 

Tirsdag den 26. januar kl. 18:00 til spisning og kl. 19:00 starter 

generalforsamlingen.  

Tilmelding til spisning og evt. forslag til dagsorden skal ske inden 

den 16. januar til Kristian G Pedersen. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

KALENDER 2020 

 

Februar 

Lørdag  22/2 Fastelavnsskydning kl. 10-16 

 



 

 
 

MARTS 

Lørdag  7/3 Træningsskydning kl. 13-16 

Tirsdag 10/3 Foredrag i Lunden kl. 19:00 

Lørdag    14/3 Træningsskydning kl. 13-16 

Lørdag     21/3  jubilæumsskydning kl. 10-13  

Lørdag  21/3 Træningsskydning kl. 13-16 

Lørdag 28/3  Træningsskydning kl. 13-16 Begynder kl. 11-13 

Lørdag 28/3  Udtagelsesskydning til sporting dyst kl. 11:00 

Søndag 29/3 Indskydning/Feltskydning riffel kl. 10-14 

Tirsdag    31/3 Træningsskydning kl. 18-21 

Tirsdag 31/3 Udtagelsesskydning til sporting dyst kl. 18:00 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

APRIL 

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

Tirsdag  7/4 Træningsskydning kl. 18-21 

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

Tirsdag   14/4  Haglprøve kl. 09-16 

Tirsdag   14/4 Træningsskydning kl. 18-21 

Lørdag    18/4 Træningsskydning kl 13-16. Nybegynder kl 11-13 

Tirsdag   21/4 Træningsskydning kl. 18-21 

Lørdag    25/4 Sponsorskydning kl. 10-13 

Lørdag    25/4 Træningsskydning kl. 13-16 



 

 
 

Tirsdag   28/4 Træningsskydning kl. 18-21 

 

MAJ 

Lørdag     2/5 Træningsskydning kl. 13-16 

Tirsdag    5/5 Træningsskydning kl. 18-21 

Lørdag     9/5 Træningsskydning kl. 13-16. Nybegynder kl. 11-13 

Tirsdag  12/5 Træningsskydning kl. 18-21 

Lørdag   16/5 Bukkepral i klubhuset kl. 09 

Lørdag   16/5 Træningsskydning kl. 11-16 

Tirsdag  19/5 Træningsskydning kl. 18-21 

Lørdag   23/5 Træningsskydning og Mærkeskydning kl. 13-16 

Søndag  24/5 Kredsskydning i jagtskydning i Horsens kl. 09 

Tirsdag  26/5 Træningsskydning kl. 18-21 

Lørdag   30/5 Træningsskydning kl. 13-16  

JUNI 

Tirsdag    2/6  Træningsskydning kl. 18-21 

Lørdag     6/6 Træningsskydning kl. 13-16 

Tirsdag 9/6  Træningsskydning kl. 18-21 

Lørdag   13/6 Træningsskydning kl. 13-16 

Søndag  14/6 Kredsskydning i sporting i Gråmose kl. 09 

Tirsdag  16/6 Træningsskydning kl. 18-21 

Lørdag   20/6 Træningsskydning kl. 13-16  



 

 
 

Søndag  21/6  Familiedag på skydebanen kl. 11-16 

Tirsdag  23/6 Træningsskydning kl. 18-21 

Lørdag   27/6 Træningsskydning kl. 13-16 Begynder kl. 11-13 

Tirsdag  30/6 Træningsskydning kl. 18-21 Begynder kl. 17 

 

JULI 

Der skydes kun tirsdage i Juli mdr. 

Tirsdag    7/7 Haglprøve kl. 09-16 

Tirsdag    7/7 Træningsskydning kl. 18-21 

Tirsdag  14/7 Træningsskydning kl. 18-21 

Tirsdag  21/7 Træningsskydning kl. 18-21 

Lørdag   25/7 FM Jagtskydning Herning 

Søndag  26/7 FM Jagtskydning Herning 

Tirsdag  28/7 Træning Skydning kl. 18-21 

 

 

AUGUST 

Lørdag     1/8 Træningsskydning kl. 13-16  

Tirsdag 4/8 Mærkeskydning og Træningsskydning kl. 18-21 

Lørdag 8/8 Træningsskydning kl. 13-16 

Søndag  9/8 Firkantskydning i Finderup kl. 8:30 

Tirsdag  11/8 Træningsskydning kl. 18-21 



 

 
 

Lørdag   15/8 Træningsskydning kl. 13-16 

Tirsdag  18/8 Træningsskydning kl. 18-21  

Torsdag 20/8 Munklindeskydning kl. 18:00 i Ruskær 

Lørdag   22/8 Træningsskydning kl. 13-16 

Tirsdag   25/8 Træningsskydning kl. 18-21  

Lørdag 29/8  Pokalskydning kl. 10-16 

 

 September 

Lørdag 5/9 Træningsskydning kl. 13-16 

Lørdag   12/9 Træningsskydning kl. 13-16 

Lørdag    19/9 Sportingmesterskab kl. 10 

Lørdag    19/9 Træningsskydning kl. 13-16 

Lørdag    26/9 S/S skydning og Sjov skydning kl. 10-16 

 

 

 

 

 

Oktober 

Lørdag  24/10 Begynderskydning kl. 13-16 

Lørdag  31/10 Begynderskydning kl. 11-16 

 



 

 
 

November 

Lørdag   7/11 Mortensskydning kl. 10-16 

Tirsdag 10/11 Haglprøve kl. 9-16 

 

Januar 2021 

Tirsdag  26/1 Generalforsamling 2021 kl. 19 spisning kl. 18 
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