Årsberetning Bjerringbro & Omegns Jagtforening 2016
Formandens beretning 2016
Velkommen til vores første generalforsamling under navnet Bjerringbro & Omegns Jagtforening.
I 2016 mistede vi desværre en god kammerat. Lad os rejse os op og mindes Peder Pedersen med 1 minuts
stilhed. Tak.
Sammenlægning
2016 blevet året hvor sammenlægning med TBJ og RJF blev en realitet. Der blev dannet en ny bestyrelse
med medlemmer fra begge foreninger. Der blev også fundet et nyt navn og lavet en ny hjemmeside. Det
har været en god start.
Medlemmer
Pr dags dato er vi 171 medlemmer, så det er virkelig flot. Det er vigtig at vi fastholder vores medlemmer
selv i en verden med mange foreningstilbud.
Hundetræning
Der har været hundetræning løbende igennem hele året.
Forårstræning startede den 2/3 for hvalpe, unghunde, åben og udvidet. Vi holdt træningsafslutning den 18.
maj, med en lille prøve og herefter kunne der købes grillpølser, øl og vand.
Der var opstart på schweiss kursus den 5. marts. Der var fuld tilmelding på holdet. Der blev desværre ikke
holdt nogen anerkendt prøve sidste år, men det forsøger vi at lave i 2017.
Den 25. maj startede Vand og slæb op med en afsluttende lokal prøve den 13. juli.
Efterårstræningen startede op den 10. august igen med holdene hvalpe, unghunde, åbenklasse og udvidet
apportering. Vi afsluttede træningen den 7. september med grillpølse, øl og vand.
Marktræning havde vi både forår og efterår, med mange hunde. Vi havde utrolig stor søgning på disse
træninger.
Vi havde i efteråret ringtræning med Cattisz Goos.
Der har været rigtig mange flotte resultater fra vores medlemmer på diverse prøver og udstillinger over
hele landet. Ikke alle er kommet på hjemmesiden, så vi kan kun opfordre alle til at sende jeres resultater til
webmaster.
Kommunemesterskabet
Der blev afholdt kommunemesterskab på vores træningsarealer og det var sådan en succes at vi får lov til
at afholde det igen i 2017.
Skydning
Der er afholdt 3 indskydnings- og trænings dage hvor vi har stået for arrangementet med omkring 100
deltagende skytter.
Der blev i brugergruppen Vindum afholdt riffelkursus i maj måned.
I år deltog vi på jagtfeltskydningen i Ulfborg med 2 hold
Der blev afholdt flugtskydningsarrangement på skydebanen i Ruskær den 13. august.
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Bukkepral den 16. maj
Klubhuset var samlingssted for bukkepral med morgenkaffe og rundstykker.
Kommune jagt
Årets kommune jagter har været godt besøgt men da de ligger på fredage hvor de fleste har et job der skal
passes har vi desværre ikke kunnet besætte alle pladser.
Jagttegnskursus
Vi er netop startet op med 5 kursister på Enggåden, så det bliver fantastisk med nogle ny jægere, som
forhåbentlig bliver en del af vores forening.
Hjemmesiden
Poul Erik har lavet en ny og flot hjemmeside til os. Den er rigtig godt besøgt. Det samme er vores mobile
hjemmeside. En levende hjemmeside bliver bemærket, så vi opfordrer alle til at sende resultater, store
som små, jagtberetninger, billeder og hvad I ellers har lyst til at dele med alle os andre.
Sommerfest og fugleskydning
Der var desværre ikke nok opbakning til at få Sommerfesten og fugleskydning til at fungere.
Hestemarked
Vi deltog på hestemarked, hvor vi havde stor opbakning, både med folk og hunde. Dejligt at se at de
forskellige jagtforeninger kan arbejde sammen.
Klubhus og skydekælder
Skydekælderen er blevet ryddet og afleveret. Klubhuset blev den 23. april genoplivet efter at ”Gorm”
havde taget taget. Trods regn og slud var flere medlemmer mødt op for at hjælpe. Der var en venlig sjæl
fra BMX klubben som var træt af at se på pressenings taget, og valgte derfor at donere et nyt paptag til os.
Det skal han have stor tak for.

Årets hund (diplomer udleveres)

Følgende har indsendt resultater for 2016.
Unghund: Vi har desværre ikke modtaget nogen resultater
Åbenklasse:
Uffe Søndergaard med Caja har fået 155 point og er hermed Årets hund i åbenklasse.
Stort tillykke til jer alle, med de flotte resulter i har opnået i 2016.
Årets medlem
vi har i bestyrelsen diskuteret hvordan vi skulle løse denne. Vi kom frem til at vi fandt 10 personer vi syntes der har
gjort en stor indsats for foreningen. Skrev deres avne på et stykke papir og puttede dem i en hat og så trækker vi
lod.
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Afslutning
Her til sidst vil jeg rette en stor tak til alle vore sponsorer og samarbejdspartner.
Tusind tak til alle de hjælpere som har hjulpet i årets løb ved de forskellige arrangementer. Jeres hjælp er
helt uundværlig. Tusind tak for hjælpen.
Tak til vores trænere og instruktører. Giv dem en stor hånd.
Også tak til jer medlemmer for jeres støtte og opbakning til arrangementerne gennem året. Uden jer er der
ingen forening.
Et stort tak skal lyde til bestyrelsen. Tak for et godt samarbejde og initiativ. Jeg ser frem til et ligeså godt
samarbejde i 2017.
Tak til Jan som desværre har meddelt at han ikke ønsker genvalg.

Tak for ordet.
Formand
Jacob Sørensen
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