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Et travlt 2019 nærmer sig sin afslutning, ikke mindst 
situationen omkring vores skydebane har fyldt meget. 
Den 30 og 31 marts kommer der et foreløbigt punktum i 
sagen når retssagen afholdes. Som nævnt på årets 
generalforsamling  ser jeg stadig lyst på mulighederne for at 
finde en anden placering men det skal også ske nu ellers er en 
skydebane i Støvring en saga blot. 
De 4 fællesjagter vi har mulighed for at lave i Hesselholt 
skov er afviklet , jeg vil gerne rette en stor tak til dem som 
har gjort det muligt at afvikle jagterne. Den store hjort er 
desværre ikke blevet leveret , men set , der er blevet set en 
del kronvildt samt meget råvildt. Der er allerede nu afsætning 
af pladserne til næste sæsons jagter selvom datoerne ikke er 
fastlagt og først bliver det i første kvartal 2020.  



I udvalget kan vi kun være tilfreds med forløbet samt 
udbyttet på jagterne. 
Strukturer i DJ har fyldt en del det sidste år , efter Rep. 
Mødet i 2018 blev der nedsat et udvalg som skulle komme 
med et oplæg til ny struktur. Det arbejde er nu afsluttet og 
efter min opfattelse er det ikke et brugbart resultat der er 
kommet frem vi har en udmærket opbygning i dag , lad os nu 
få det til at fungere. Vi skal ikke lave om bare for at lave om. 
 
I januar måned afvikles årsmøderne i jæger rådene i kreds 1, 
det er her vi vælger delegerede til Rep. Mødet 2020. Der er 
valg af både Kredsformand samt landsformand i 2020, som 
kredsformand støtter jeg et genvalg af Grethe Jakobsen, med 
hensyn til Landsformand ved vi pt. ikke om der er andre 
kandidater end Claus Lind, sidste frist for at melde sit 
kandidatur er 31 januar. Det er ikke hensigtsmæssigt da alle 
jæger råds møder er afholdt. Det giver os ikke mulighed for 
at drøfte kandidaterne i det store forum. 
. 
Årets vildtspil 2020 vil blive afholdt i  Voldsted 
forsamlingshus da festsalen på skolen er  optaget af et andet 
arrangement, se annoncen  inde i  bladet . 
 
   
Til slut vil jeg ønske jer alle med familier , en rigtig glædelig 
jul og et godt og lykkebringende nytår   
    
    
 
 
                                Mogens Engedal 
                                      Formand    



 

 

Madlavningskursus 
 

 
Starter den 9. januar klokken 18.00 

i køkkenet på Bavnebakkeskolens i Støvring. 

Igen i år er Nikolai Christensen underviser, og vi hygger  

5 torsdage indtil den 19. marts. 

Tilmelding efter "først til mølle princip" til Mogens Engedal på 

stovring@jagtforening.dk  

Betaling kr. 650 overføres til konto 9070 1627222668 inden 9. januar 

eller medbring kontanter den første gang. 

 

Er der en aften, hvor du ikke kan komme, er du velkommen  

til at sende en afløser. 

PS: Har du lidt vildt som kan bruges til disse aftener sender du en 
mail så det kan planlægges i god tid. 

 



Rævejagter 2020

 

Foreningen afholder i år to rævejagter samt reguleringsjagt på ræv 
på fine arealer, som er stillet til rådighed af gode sponsorer. 

 
 Lørdag den 11. januar hos Jørgen Bladt – Pris 50,-   

på parolen annonceres hvad vi må nedlægge. 
  

 Lørdag den18. januar hos Erling Buus – Pris 50,-   
på parolen annonceres hvad vi må nedlægge.  
 

 Regulering på ræv hos Jørgen Bladt, lørdag den 22.februar 
med efterfølgende gule ærter – Pris 150,- 

HUSK !!! 
Orange bånd eller hat. 

Klokker til hund 
              Ingen jager uden forevisning af gyldigt jagttegn 
 

Mødetid alle jagter kl. 08.00 i hytten på Banesvinget i Støvring, 
hvor vi starter med kaffe og rundstykker. 

Tilmelding senest 8 dage før jagten:  
til jagtudvalget eller på stovring@jagtforening.dk 



 
Ordinært  årsmøde  
i Jægerråd Rebild 

 
I samarbejde med Jægerråd Aalborg afholdes 

der ordinært årsmøde i  Jægerråd Rebild 
 
 

Mødet afholdes på 
Skalborg Kro 

Torsdag d.16 Januar kl. 19.00-21.30. 
Dagsorden ifølge vedtægterne 

 
 

Kom og hør hvad der rør sig i forbundet. Formand for 
Kreds 1 Grethe Jacobsen og HB-medlem Leif Bach 

kommer og orienterer om nyt i DJ. 
 

Husk, at det er her der vælges delegerede til 
repræsentantskabsmødet i 2020. 

 
Støvring&Omegns Jagtforening byder på kaffe  

og brød til foreningens medlemmer. 
 

Tilmelding senest d. 8 Januar på mail : 
stovring@jagtforening.dk  

 
På Jægerrådets vegne 

 
Mogens Engedal 



Krondyrsmiddage i januar, februar og marts Serveres næsten hver aften fra kl. 18.00 i januar, februar og marts 2020, undt. dage med andre arrangementer (se www.rold.dk/krondyr). Krondyrsmiddagen består i 2020 af: 
Varmrøget laksemousse på plukkede salater og rugbrødscrumble 
Skiver af krondyrkølle med bagt kartoffelmos og flødevildtsauce 

Nøddefromage med syltede abrikoser og ristede nødder  

WEB-TILBUD Menuen koster kr. 189,00, kr. 209,00, kr. 229,00 eller  
kr. 279,00 ved køb online via www.rold.dk/krondyr. Der er et vist antal couverter til salg i de forskellige priskategorier til hver aften, så det betaler sig at være tidligt ude. Man kan allere-de nu booke til hele perioden. Fredage og lørdage starter pri-sen med kr. 209,00 og lørdage i marts er prisen kr. 279,00 pr. couvert. Man kan også ringe og bestille bord på tlf. 98 375100, i så fald er prisen kr. 279,00 for alle couverter. Børn op til 12 år betaler kr. 145,00. 



Jagthundetræning 2020 
 

Alle hunde er velkomne til indendørs træning, men især hvalpe, 
unghunde og let trænede hunde bør møde op. 

 Medbring apport emne til alle træninger. 

 Der trænes første gang mandag den 20. januar kl.18.30  
i ridehallen hos Ingeborg og Jørn 
 Støvring Hedevej 27, Støvring 

.  

Udendørs træning starter mandag 30. marts kl. 18.30 
 og vi træner indtil 1. juni  

Der trænes lydighed samt apportering efter FJD fælles markprøve 
regler. 

Afsluttende prøve lørdag den 7. juni  kl. 8.00 

Prisen for at deltage indendørs er kr. 250 pr. hund 

Prisen for at deltage udendørs er kr. 500 pr. hund 

 
Nærmere info følger på hjemmesiden og på mail. 

 Det er igen  i år et trænerteam af seriøse og rutinerede hundefolk, 
 der står for træningen. 

Vi ses 

Hundeudvalget  
 



Trofæopmåling 
Torsdag den 27. februar. kl. 19.00 på Rold Stor Kro 

 

 
 

Ivar Høst vil denne aften holde foredrag om et aktuelt emne, 
hvorefter han vil opmåle jeres medbragte trofæer skudt i 2019 

 
Der er præmier til: 

Årets største og sjoveste danske buk 
og 

Årets største og sjoveste udenlandske buk 
 

Denne aften er en rigtig hyggeaften med en masse bukkepral og 
jægersnak, så gå ikke glip af en go fortælling eller historie.. 

 
Mens trofæerne måles op vil vi vise en spændende jagtfilm 
Pris for denne aften kun 50 kroner inklusiv kaffe og brød 

 



 

 

Også for buejægerne fra Støvring og Omegns Jagtforening er vi midt i 
højsæsonen for jagt. Det betyder også, at vi ikke træner så ofte, men bruger 
tiden på jagt. En stor del af os har da også mødtes på jagterne i Hesselholt, 
enkelte af os med bue, men de fleste med krudtvåben. 

Går du hjemme og kommer for lidt ud på jagt, så husk, at Støvring og Omegns 
Jagtforening har fællesjagter i januar. Det er ofte muligt at tage buen med, og 
bliver buejægerne og haglskytterne placeret rigtigt i forhold til hinanden kan 
buer og hagl sagtens kombineres. Vi prøvede det med held sidste år, hvor der 
var tæt på og næsten flere gange. Så husk at tjekke datoerne, det er hyggeligt 
jagt enten du går med bue eller hagl. 

Har du spørgsmål til buejagt eller træning, så følg os på FB, eller smid en mail. 

Men, der sker stadig noget for vi planlægger allerede skydninger i 2020. I 
november holdt de 4 jagtforeninger bag Det Gyldne Slip således 
planlægningsmøde i Tuen. OG, hvilken kage Gordon havde bagt.  

 

 



 

 

Er man buejæger, så kan man allerede godt sætte kryds i kalenderen, for der 
er 4 skydninger i Det Gyldne Slip, hvoraf det sidste er kredsmesterskab. 
Kredsmesterskabet holdes i 2020 i Hjallerup. 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen for følgende skydninger: 

 19. april Sæby Jagtforening  
 10. maj Raabjerg Jagtforening  
 7. juni Støvring og Omegns Jagtforening  
 23. august Hjallerup Jagtforening (kredsmesterskab) 

I 2020 er det Støvring og Omegns Jagtforening der er vært for 
forbundsmesterskabet i jagtbueskydning. Det forventer vi skal afholdes 8-9 
august. Der er ikke tvivl om, at det vil kræve en god mængde frivillige, nok 

flere end da vi holdt kredsmesterskab. Den overordnede plan er lagt  

Men, inden du kaster dig ud i nytåret, så husk at prikke dine jagtkammerater 
på skulderen og mind dem om, at hvis de selv vil være buejægere i 2020, så 
skal de være tilmeldt buejagtkursus inden 31-12-19. Hvis de tilmelder sig 
inden nytår, så kan de komme på kursus den 28. marts 2020 og består prøven 
lige derefter. 

 

 
 



Vildtspil 2020 
 

 
Onsdag den 4. marts 2020 kl.18.30 

 i Voldsted Forsamlingshus  
 

Vi åbner dørene kl. 18.00 
 

Der kan max spilles på 6 plader pr. person. 
 

Vi sælger øl & vand samt Amerikansk lotteri 
 

Der vil være en kort pause, hvor der serveres kaffe og kage samt en 
slikpose til børnene. 

 
Spillet er for foreningens medlemmer. I er meget velkomne til at tage 

jeres familie med. 
 

I er meget velkomne til at medbringe en gave. 
 

Hilsen Vildtspiludvalget 



 

 

Indskydning af Jagtrifler 
 

 
 

Som forberedelse til årets bukkejagt arrangerer foreningen 
skydning 

 
Lørdag den 25. april kl. 10-12.45  

på 
Nordjysk Jagtcenter 

Skydebanevej 1, 9560 Hadsund 
Der er indskydning på 100 meter bane 

 fra klokken 10.00 - 11.45 
 Fra klokken 12.00 skydes kun på hjortebanen 

 
Instruktør vil stå til rådighed, så det er muligt af få hjælp 

 til indskydning samt rådgivning om skydestillinger. 
 

Pris kr. 50,- husk jagttegn og våbentilladelse ! 



 

 

Åbent Hus MB Jagt 
 
 

Torsdag den 16. april kl. 19.00 
 

MB åbner butikken for os med følgende aktiviteter: 
 Et spændende foredrag 
 Indskydning af riffel på underjordisk 100m  bane 
 Der er nye varer fra leverandører af våben og 

beklædning. 
 Lotteri med gode præmier. 

 
MB Jagt er vært ved kaffe og brød, der er salg af øl og vand. 

 
Husk at medbringe din riffel, jagttegn og våbentilladelse 

hvis du vil indskyde. 

WWW.MBJAGT.DK 



 

 

Bukketræf 2020 
 

 
 

Lørdag den 16 maj klokken  9.00-10.30 ved Hytten 
 

Vi gentager succesen fra tidligere år med hyggeligt samvær 
og bukkepral fra morgenens bukkejagt. 

 
Håber at se jer alle uanset om bukken blev nedlagt eller ej. 

 
Kl. 10 kårer vi dagens flotteste og dagens sjoveste buk 

 
Foreningen er vært ved kaffe og rundstykker denne dag 

 
Bestyrelsen 

 



 

 

Sommerfest 2020 
 

 
 

                                    Lørdag den 27. juni kl.18.00 
Ved/ I Hytten Banesvinget 7B, Støvring 

Det er en rigtig hyggelig aften med god mad og samvær  
med andre jægere til billige penge. 

I år må vi alle hjælpe hinanden med at få inviteret jagtkammerater 
med, så vi bliver rigtig mange. 

Menuen består af følgende: 
Grillstegt gris med kartofler grøn salat og flutes 

 Kaffe og småkager 
 øl & vin ad libitum 

Pris for alt dette kun kr. 100 pr. person  

Tilmelding senest 20. juni 

 til Mogens Engedal på  21 73 28 77 eller 

 e-mail: stovring@jagtforening.dk 





 
Bestyrelse: 
Formand 
Mogens Engedal 
 
Kasserer 
Karsten Bruun 
 
Næstformand 
Lars Kæp 
 
Sekretær 
Kim Porsborg 
 
Bestyrelsesmedlem 
Jess Max Nielsen 
 
Suppleant 
Emil Klemmesen 
 
Suppleant 
Andreas Lahn Jakobsen 
 
Hundeudvalg: 
 
Palle Sørensen  
 
 
Hugo Andersen 
 
 
Agner Bruhn  
 
Arne Jensen 
 

 
 
Vestergade 7 
9530 Støvring 
 
Ahornvej 30 
9440 Aabybro 
 
Falke Alle 3 
9530 Støvring 
 
Volsted Bygade 2 
9530 Støvring 
 
Hermesparken 33 
9530 Støvring 
 
Mastruphøj 106 
9530 Støvring  
 
Hobrovej 33 
9530 Støvring 
  
 
 
Hulvejen 64 
9530 Støvring 
 
Hobrovej 995 
9530 Støvring 
 
Møllevænget 6, 
9240 Nibe 
Blåmejsevej 29 
9600 Aars 

 
 
2173 2877 
 
 
5371 5525 
 
 
2466 2759 
 
 
2080 3402 
 
 
2345 5608 
 
 
53283817 
 
 
3110 7626 
 
 
 
 
2949 0335 
 
 
2395 1053 
 
 
2129 0541 
 
5194 4221   

  



Riffeludvalg:     
Karsten Bruun Ahornvej 30 

9440 Aabybro 
5371 5525 

Bueudvalg: 
Kim Porsborg 
 
Jørgen Haller 

 
Volsted Bygade 2 
9530 Støvring 

 
2080 3402 
 

Vaarstvej 178 2848 3875 
 
Thomas Østergaard 
 
Michael Engemann 

9260 Gistrup 
Hjedsbækvej 333 A 01 
9541 Suldrup 

 
2183 1017 
 
3048 9412 Tøttrupvej 11 

 
Lars Rasmussen 
 
Jan Kragh 
 

9541 Suldrup  
Gudumvej 85 
9260 Gistrup 
Kvisten 17 
9260 Gistrup 

2231 5290 
 
4038 2262 

Jagttegnsunderviser: 
Kim Larsen 
 
 
Flugtskydningudvalg: 

 
Gammel Kirkevej 8 
9530 Støvring 

 
4277 0430 

  

Jesper Greth 
 
Per Henriksen 
 
Peter Svanhede 
 
Bent Aldahl 

Hulvejen 107 
9530 Støvring 
Nørre Allé 3 
9530 Støvring 
Grangårdsvej 64 
9530 Støvring 
Stubberupvej 11 

4062 7852 
 
2217 3653 
 
2272 0638 
 
9837 5156 

9540 Suldrup  
Kaj Petersen Grangårdsvej 62 

9530 Støvring 
9837 2185 

Louise Ø Pedersen 
 

Hobrovej 29 
9530 Støvring 

2521 2436 

  
   

  



 
Vildtspiludvalg: 

    

 
Lars Kæp Jensen 

 
Falke Alle 3 

 
2466 2759 

9530 Støvring 
Ejgil Rasmussen Doktorparken 69  2252 1147 

9230 Svenstrup J 
Eddie Klemmensen Mastruphøj 106 2321 1803 

9530 Støvring 
Gitte Linde Engedal Ved Skoven 6 2147 7877 

9520 Skørping  
Karsten Bruun 
 

Ahornvej  30 5371 5525 
9440 Aabybro 

Bjarne Nielsen Vestergade 6 
9530 Støvring 

2541 5727 

   
  

Revisorer:     
Ejgil Rasmussen Doktorparken 69 2252 1147 

9230 Svenstrup J 
Ove Skjødt Rismarken 25  9838 4461 

9230 Svenstrup J 
   
Jagtudvalg:     
Eddie Klemmensen Mastruphøj 106 2321 1803 
 9530 Støvring  
Jess Max Nielsen Hermesparken 33 2345 5608 
 9530 Støvring  
Ole Christensen Kornblomstvej 62 60926380 
 9000 Aalborg  
Mogens Engedal 
 

Vestergade 7 
9530 Støvring 

2173 2877 

 



Kennel Aakjær 
Ruhårs hvalpe på vej efter jagtglade og højt præmierede forældre. 
Mor: Aakjærs Molly DK08189/2014 Avlsregister: 2017  

 
Far: Falk vom Heidgarten DK 15524/2014 Avlsregister: 2017. 
Championater: 2017 Dansk Jagtchampion, 2017 Dansk Sporchampion 

 
Forventet fødselsdato d. 7/2 -20, salgsklar 3/4 -20 
Kontakt: Per Henriksen, tlf.: 22173653 



Aktivitetskalender 

 
For yderligere info om de forskellige aktiviteter - se artikler inde i bladet. 
Husk, at kigge ind på foreningens hjemmeside  www.jagtforening.dk 
Her kan du finde ændringer til ovenstående kalender samt evt. aktiviteter, der ikke 
nåede at komme i Rævestreger. 
 
Skydekalender samt yderligere info omkring flugtskydning findes på 
www.ssvflugt.dk 

Dato Måned Aktivitet Sted Tid 

09. januar Madlavning Bavnebakkeskolen 18.00 
11.  januar Jagt Jørgen Bladt Hytten 08.00 
16. januar Årsmøde Jægerråd 

Rebild 
Skalborg kro 19.00 

18. januar Jagt Erling Buus Hytten 08.00 
20.  januar Hundetræning 

indendørs 
Støvring Hedevej 27 
9530 Støvring 

18.30 

23. januar Madlavning Bavnebakkeskolen 18.00 
06. februar Madlavning Bavnebakkeskolen 18.00 
22. februar Reguleringsjagt Jørgen 

Bladt   
Hytten 08.00 

22.&
23. 

februar Jagt & Udeliv 
Outdoormesse 

Messecenter 
Vesthimmerland 

10-16 

26. februar SSV 
Generalforsamling 

Hytten 19.00 

27. februar Trofæopmåling Rold Stor Kro 19.00 
04.  marts Vildtspil Volsted Forsamlingshus 18.30 
05. marts Madlavning Bavnebakkeskolen 18.00 
19. marts Madlavning Bavnebakkeskolen 18.00 
21. marts Årsmøde Kreds 1 Brovst kulturcenter 18.00 
30. marts Hundetræning 

udendørs 
Støvring Hedevej 27 
9530 Støvring 

18.30 

05. april Madlavning Bavnebakkeskolen 18.00 
16. april Åbent hus MB Jagt 19.00 
25. april Indskydning  Riffel Nordjysk Jagtcenter 

Hadsund 
10 - 
12.45 

16. maj Bukketræf Hytten 09.00 
07. juni Prøve hundetræning Hytten 08.00 
27. juni Sommerfest Hytten 18.00 


