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Året 2020 bliver et år vi kan se tilbage på med  forundring og 

bekymring. Bekymring over ikke og vide hvad der sker og 

forundring over en hel verden som er ramt af en virus. I 

foreningen har det sandelig også givet nogle udfordringer, det 

er ikke mange aktiviteter vi har kunnet gennemføre. For 

første halvår af 2021 ser det heller ikke godt ud, foreløbig har 

vi aflyst madlavnings holdet . Er der nogle af de tilmeldte der 

ikke vil deltage i efteråret kan de naturligvis få det indbetalte 

beløb returneret. Trofæopmåling er også aflyst sammen med 

årets vildtspil , endvidere er jagterne hos Jørgen Bladt samt 

hos Erling Buus også aflyst. I bestyrelsen håber vi situationen 

efter den 1 marts er bedre så vi kan få gang i nogle aktiviteter 

igen. 



Med hensyn til vores skydebane er vi desværre ikke kommet 

et skridt nærmere en løsning , efter min opfasttelse har vi 

spildt vores tid i det politiske udvalg. Politikkerne har ikke 

den nødvendige vilje til at træffe en vanskelig beslutning og 

vil afvente de3n kommende retssag. Retssagen kommer for 

den 20 - 21 april 2021, går den os imod kan vi appelere 

afgørelsen, men jeg tror først der kommer skred i sagen med 

et anderledes flertal i byrådet. I dag er det kun Venstre og SF 

der støtter en skydebane i Rebild. 

 

De 4 fællesjagter  i Hesselholt er afviklet , der er heller ikke i 

mår leveret hjort på jagterne , men 3 jægere skød deres første 

stykke kronvildt på jagterne, stort tillykke til de heldige 

jægere. Jeg vil også rette en stor tak til driverne som yder et 

stort stykke arbejde i forbindelse med jagterne også en stor 

tak til vores schweissfører som er med på dagen. 

Allerede nu er der stor søgning til næste års jagter, i starten af 

2021 kommer datoerne for jagterne på hjemmesiden under 

Hesselholt.  

V il stadig gerne have at i sender jeres mailadresse til os så i 

kan modtage nyheds mails fra foreningen , vi henviser 

desuden til foreningens hjemmeside for informationer. 

 

   

Til slut vil jeg ønske jer alle med familier , en rigtig glædelig 

jul og et godt og lykkebringende nytår   

    

    

 

 

                                Mogens Engedal 

                                      Formand    



Jagthundetræning 2021 

 

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 5. februar kl.18.30  

i ridehallen hos Ingeborg og Jørn 

 Støvring Hedevej 27, Støvring 

Da vi stadig er ramt af Corona restriktioner kan der maks. være 9 hunde 

på et hold. 

Tilmelding skal ske til Palle D. Sørensen på mobil 29490335, han vil 

også svare på evt. spørgsmål omkring træningen. 

Der vil komme nærmere info om træningen udendørs senere 

.  

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  
 



 

 

Indskydning af Jagtrifler 
 

 
 

Som forberedelse til årets bukkejagt arrangerer foreningen 

skydning 

 

Lørdag den 8. maj 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 ! 



 

 

Bukketræf 2020 

 

 
 

 

 

Søndag 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. 

 

Der vil der være en præmie til dagens flotteste og dagens 

sjoveste buk 

 

Foreningen er vært ved kaffe og rundstykker denne dag 

 

Bestyrelsen 

 



 

 

Sommerfest 2021 
 

 
 

                                    Lørdag den 3. juli 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 den 20 juni. 

 til Mogens Engedal på  21 73 28 77 eller 

 e-mail: stovring@jagtforening.dk 
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