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FEBRUAR / MARTS
Første træningsdag 9/2 12.00-15.00
Lørdag d. 2/3

Flugtskydningsmøde kl. 11.00
Flugtskydning
– træning alle lørdage i marts fra
kl. 12.00-15.00
APRIL/MAJ
Mandag 1/4

Hundetræning
Forventet opstart ved Give. Følg med
på hjemmesiden for tid og sted
Torsdag 4/4

Første træningsaften i Riis
17.30-21.39

SKYDEINSTRUKTION

JAGTER

Sidste torsdag hver måned er der
mulighed for instruktion i tidsrummet kl.
15-18. Instruktionen er for både jægere
der vil dygtiggøre sig og aspiranter til
haglskydeprøven. For at give bedre tid til
instruktion, og mindske presset på
jagtbanen i åbningstiden torsdag aften, vil
vi i år i videst mulige omfang placere
instruktionsskydning i dette tidsrum.
Tilmelding på forhånd er nødvendigt og
skal ske til Edvard på SMS/tlf 20800139

Den 13. oktober afholdes en jagt for
Nyjægere
og
unge
jægere
på
Rikkesminde. Der vil også være mulighed
for at jagttegnsaspiranter kan deltage.
Nærmere info på websiden.
Deltagerne til årets bukke jagt på
Rikkesminde
er
fundet
på
generalforsamlingen, knæk og bræk til
dem og alle andre.
Vi håber at kunne arrangere en
ræve/sneppejagt i januar 2020 – mere
info i løbet af efteråret.

Lørdag d. 3/8

Vildtaften

Mårhunde – bekæmpelse
Opret en foderplads med hundepiller og
et fastbundet ådsel, og overvåg pladsen
med et vildtkamera. Det er den sikreste
måde at konstatere om der er mårhunde
på dit terræn. Husk de må reguleres året
rundt. Og der er mange flere mårhunde
end vi regner med. Vi ser dem først, når
der kommer foderplads med kamera op.

Sidste træningsaften på skydebanen

RIFFEL INDSKYDNING + TRÆNING

Generalforsamling kl. 19.30
I klubhuset på skydebanen.
Lodtrækning om pladser på bukkejagt
på Rikkesminde.

En aften med lækker mad og vine til I
februar 2020 gentager vi succesen fra
2018 og afholder vildtaften i Givskud
forsamlingshus. Nærmere info følger i
sensommeren.

Lørdag 27/4

OBS-Skydning Sporting i Riis
Torsdag d. 16/5

Bukkepral kl. 9.00
Mød op med morgenens buk eller gode
oplevelser. Foreningen er vært ved
morgenkaffen
Lørdag d. 25/5 og Søndag d. 26/5

DM Kvalifikations skydning
Der kan skydes i Skudstrup og Skærbæk
JUNI/JULI
Lør-søndag d. 27+28/7

DM i Flugtskydning i Herning
v. Jægerforbundet

JUNIORSKYTTER
Juniorskytter
som
er
medlem
af
foreningen, kan på hver træningsaften få
udleveret et gratis 24 duer’s kort og en
æske patroner (25 stk.) gratis der til, og
naturligvis få instruktion. Patronerne
sponseres af foreningen for at styrke
indsatsen for at få flere og endnu
dygtigere juniorskytter.

Vi har et godt og tæt samarbejde med
vore naboforeninger og vi er velkomne til
at benytte deres træningstider med riffel i
både Risbjerg og Vingsted. Husk at
indskyde i god tid. Se i medlemsbladet
som følger med Jæger, hvornår der er
skydninger

Husk at indberette dit vildtudbytte i
marts ellers kan du ikke forny
jagttegnet.
SKYDEBANEN
Der skydes hver torsdag fra 17.30 – 21.30 fra d. 4. april til d. 26. september.
Der kan skydes Jagtskydning, Jægertrap og Sporting
Medlems tilbud i marts – køb lerduer for 500 kr og få 550 kr på kortet!
Find yderligere information på www.Givskudjagtforening.dk

AUGUST-OKTOBER
Finaleskydning i VAT
Sted: Riis
Lørdag d. 31/8

Pokalskydning kl. 10.00
Torsdag d. 7/9
Haglskydeprøve i Riis
Torsdag d. 26/9

Lørdag d. 13/10 kl. 10.00

Jagt for Nyjægere på Rikkesminde
NOVEMBER
JANUAR 2019
Tirsdag d. 21/1

FEBRUAR 2019
Tirsdag d. 4/2

Trofæaften i Ikærhallen.
Husk opsatser, hver opsats fra gl. Give
kommune giver et ekstra lod i
trækningen
Lørdag d. 29/2

Vildtaften

