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Trofæaften 

Torsdag d. 12. marts 2020 kl. 19.00 i Holstebro Jagtforenings lokaler 

 

Esben Hansen har igen i år inviteret til vores trofæaften som afholdes hos Holstebro jagtforening, i 

deres klubhus på skydebanen. (Det gamle Holstebro jægerforbund) 

Medbring gerne dine egne trofæer eller billeder. Medlemmer af Tvis jagtforening har også 

mulighed for at nyde andres jagtkammeraters medbragte trofæer, billeder og gode historier.   

Bukke skudt på jagtforeningens revirer, kan ses denne aften. På aftenen foretages tillige uddeling 

af årets kragepokal. Pokalen tilfalder den jæger der indleverer flest krage/skadeben.                   

Alle der medbringer krage/skadeben er med i en lodtrækning om en gave.                                          

Der trækkes lod om en gave blandt de medlemmer som medbringer et trofæ i form af trofæ eller 

billeder.                                                                                                                                              

Øl og sodavand kan købes til rimelige priser. Esben serverer kaffen. Evt. kage bedes selv 

medbringes. 

Adresse: Ringkøbingvej 11 7500 Holstebro 

Kontaktperson: Ejvind Grønbæk tlf. 4018 5410   

 

Arbejdsdag og kend dine skel. 

Lørdag d. 25 april 2020 kl. 09.00 Tvis Nordre Plantage, Brejnholtvej Tvis 

Så er det tid til at trække i arbejdstøjet  

Vi mødes ved hytten i Nordre Plantage, hvor foreningen byder på et rundstykke og hvor vi nyder 

egen medbragte kaffe. Nye medlemmer bydes velkommen på reviret. Herefter fremvises skel, 

stiger og hochsitz, i mens de ”gamle” medlemmer deltager i revirpleje.  

Deltagere opfordres til at medbringe motorsav, håndværktøj, skovl og greb. 

Der trækkes lod blandt de fremmødte om tildeling af den første dag på næste års bukkejagt, 

såfremt de også møder op på generalforsamlingen 2020. Foreningen serverer øl og sodavand. 

 Af hensyn til bestilling af morgenmad er der tilmelding til Mathias senest d. 22. april 2020 

Kontaktperson: Mathias Kjær Bak Tlf. 2342 9915 

 

Indskydning af riffel, træning-og mærkeskydning. 

Indskydning af riffel foregår på følgende datoer: 

Tirsdag d.   5. maj 2020 kl. 18.00 Til 20.00 

Tirsdag d.  12 maj 2020 kl. 18.00 Til 20.00 

Det skal gøres opmærksom på at der kun skydes på 100m banen.  



 

3 
 

Pris for medlemmer: 30,- én gangs betaling dækker begge gange. Gæster 30,- pr, gang.  

indskydningen afholdes på: Ulfborg Skyttecenter Torstedvej 16990 Ulfborg 

Kontaktperson: Ejvind Grønbæk tlf. 4018 5410   

 

Flugtskydning på banen ved strandjægerne 

Som sidste år har Alex og Leif lovet at hjælpe med muligheden, for at komme mere på 

flugtskydning banen. Der er mulighed for skydning under vejledning på banen hos Strandjægerne 

på Vilhelmsborgvej 3 E. Der skydes jagtskydning, trap og sporting. 

Man møder bare op kl. 18.00 i klubhuset, ingen tilmelding. Skydekort og patroner køber man selv. 

Onsdag 8 juli 2020 

Onsdag 5 august 2020 

Onsdag 19 august 2020 

 

Kontaktperson Leif Aslak tlf. 2021 0048 

 

Kommunal Mesterskabsskydning (mest for sjov) 

Fredag d. 5. juni 2020 (Grundlovsdag)  

Hermed er det endnu engang blevet tid til en udfordrende og lærerig mesterskabsskydning blandt 

ligesindede. Hvor oplyses i reminder mail  

Husk tilmelding SENEST 2 dage før til: Ejvind Grønbæk tlf. 4018 5410   

 

 
Grillaften ved ”Æ Hyt” (helstegt pattegris) 
Fredag d. 5. Juni 2020 kl. 17:00 (Grundlovsdag) 
 
Traditionen tro har bestyrelsen bestemt at Jagtforeningen er vært med helstegt pattegris for 
medlemmer og deres familie. Vi mødes ved ”Æ Hyt” kl. 17:00 og spisningen starter kl. 17:30. 
Drikkevarer, bestik og service medbringes.  
Tilmelding senest d. 25. Maj 2020.  

Kontaktperson: Glenn Skovsted Tlf.  2970 3114    
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Hjortebanen i Ulfborg 
Mandag d. 17. august 2020 kl. 18:00-20:00 
 
Vi skyder til løbende hjort på hjortebanen i Ulfborg. 
Pris for medlemmer: 50,-, pris for ikke-medlemmer 75,-. 
Husk rigeligt med patroner. 
Kontaktperson: Per Nielsen Tlf. 2190 1942 
 
 
Pokalskydning. 
Onsdag d. 26 august 2020 kl. 17:00 
 
Denne aften skydes der om vores vandrepokaler på Holstebro Strandjagtsforenings baner på 
Vilhelmsborgvej 3 E. Holstebro.  
Denne aften starter kl. 17.00, så alle kan nå at komme igennem inden det bliver mørk.  
Det koster 30 kr. pr. disciplin man vil deltage i. Igen I år skydes der om 4 pokaler. Jagtskydning, 
jagtskydning super veteraner, nordisk trap og sportingbanen.  
Kontaktperson: Leif Aslak Tlf. 2021 0048 
 
 
 
Generalforsamling. 
Torsdag d. 28 januar 2021 kl. 19.30  
Mejdalhallen Slåenvej 25. 7500 Holstebro 
 
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 
  
Foreningsjagter.  

Lørdag d. 3. oktober 2020 kl. 09.30 

Årets 1. jagt er kun for Foreningens medlemmer. Foreningen vil være vært ved en Jagtfrokost. 

Medbring selv Kaffe. Tilmelding til Per Nielsen tlf. 21 90 19 42 senest 8 dage før. 

 

Søndag  d. 25. oktober 2020 kl. 09.30 

Efter jagten er jagtforeningen vært, med pølse og brød lavet over vores bålsted. 

 

Lørdag d. 21. november 2020 kl. 09.30 

Mandag d. 28. december 2020 kl. 09.30 (4. Juledag) 

Lørdag d. 23. januar 2021 kl. 09.30 (Rævejagt) 

 

Der serveres gule ærter med tilbehør til en pris af 50,- kr.  

Tilmelding til, Per Nielsen tlf. 21 90 19 42 senest 8 dage før. 
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Generelle oplysninger: 

Med undtagelse af den 1. Fællesjagt må du gerne invitere én gæst med pr. Jagt.  

Pris pr. gæst er 100 kr. Husk også altid gyldigt jagttegn på jagterne. Kun foreningens medlemmer 

kan medtage Hund. Der må bruges stålhagl. Prisen for alle jagterne inkl. Bukkejagten, er 500 kr. 

Dog er prisen kun 250,- for seniorer. Unge under 21 gratis 1 år og anden år 250,- (indbetales på 

fremsendte konto nr. senest d. 1. april).  

 

Mødested ved alle Fællesjagterne er "Æ HYT" i Nordre Plantage. 

 

Mindstepris på Råvildt er 300 kr. Evt. undtagelser besluttes af dagens Jagtleder. Der afholdes vildt-

auktion, men skytten skal aftage det nedlagte vildt, hvis der ikke kommer et højere bud. 

. Dagens Jagtleder meldes ud i reminder mailen for jagten. Hvis nogle er i tvivl om hvem dagens 

jagtleder kontakt venligt Ejvind Grønbæk Tlf. 4018 5410 

 

Aktiviteter Tvis jagtforening 2019 – 2020 

Marts 2020 

Torsdag 12 marts 2020  Trofæaften 

April 2020 

Lørdag d. 25.april 2020 kl. 09.00 Arbejdsdag 

Maj 2020 

Tirsdag d. 5. maj 2020 kl. 18.00 -20.00 Indskydning riffel Ulfborg 

Tirsdag d.12. maj 2020 kl. 18.00-20.00 Indskydning riffel Ulfborg 

 

Juni 2020 

Fredag d. 5. juni 2020  Kommunal Mesterskabsskydning (mest for sjov) 

Fredag d. 5. juni 2020 kl. 17:00  Grillaften ved ”Æ Hyt” Helstegt pattegris 

 

Juli 2020 

Onsdag d. 8 juli 2020   Flugtskydning  

 

August 2020 

Mandag d. 17. august 2020 kl. 18-20  Hjortebanen 
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Onsdag d. 5. august 2020 kl. 18.00  Flugtskydning   

Onsdag d. 19. august 2020 kl. 18.00  Flugtskydning   

 

Onsdag d. 26. august 2020 kl. 17:00  Pokalskydning 

Oktober 2020 

Lørdag d. 3. oktober 2020 kl. 09.30  Foreningsjagt 

Søndag d. 25. oktober 2020 kl 9,30  Foreningsjagt 

 

November 2020 

Lørdag d. 21. november 2020 kl. 09,30  Foreningsjagt 

 

December 2020 

 

Mandag d. 28. december 2020 kl. 09.30 (4. juledag) Foreningsjagt 

 

Januar 2020 

Lørdag d. 23. januar 2021 kl. 09.30 (Rævejagt) Foreningsjagt 

 

Torsdag d. 28. januar 2021 kl. 19.30  Generalforsamling 


