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Formandens side 

 

Som for alle andre har foråret 2021 stået i coronaens tegn. Vi 
har desværre været nød til at aflyse de planlagte 
arrangementer.  
Årets sommerfest er det eneste arrangement det har været 
muligt at gennemføre  i første halvår.  
For efteråret ser det noget lysere ud. Den 11 august 
gennemførte vi en klubaften , hvor Jan Nezda gav os et 
indblik i schweiss førerens verden. Et spændende og 
oplysende foredrag,  hvor spørgelysten var stor og alle blev 
lidt klogere. 



 I foråret blev der også sat et foreløbigt punktum i sagen om 
vores eksistens på Banesvinget 7B. Efter 2 dage i retten  20. 
& 21. april, kom der en dom den 19. maj.  
Dommen var en meget klar afgørelse til fordel Støvring og 
Omegns Jagtforening / SSV, da både den juridiske dommer 
samt de to lægdommere ikke mente kommunen  havde 
hjemmel til at opsige lejemålet. 
Efterfølgende har kommunen valgt ikke at anke afgørelsen. 
Det politiske udvalg hvor Per Henriksen , Kristian Højsleth 
og jeg sidder i har efterfølgende holdt møde med de politiske 
partier for at undersøge mulighederne for fremtiden. 
Personligt tror jeg ikke vi kommer videre på denne side af 
kommunalvalget. 
 
Til den kommende jagtsæson har vi igen fået tilsagn om 
jagter, datoerne bliver meldt ud hurtigst muligt. 
Der er tæt på udsolgt til efterårets jagter i Hesselholt, der er 
enkelte ledige pladser til de sidste 2 jagter, så det er først til 
mølle for at deltage. 
 
Til slut vil jeg ønske jer alle knæk & bræk i den kommende 
jagt sæson, og håbe vi kan komme tilbage til en normal 
sæson med hygge og socialt samvær.    
    
    
 
                                Mogens Engedal 
                                      Formand    
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                         Skydning  
 
                  

 
 

Jagtsæsonen står for døren, derfor vil vi gerne invitere vores 
medlemmer til en træningsdag på skydebanen, 

så vi er klar til efterårets  jagter. 
 

lørdag den 11. september 
 

fra klokken 9.00 til klokken 12.00. 
 

Der vil være instruktører til stede,  
som kan hjælpe og vejlede under skydningen. 

 
SSV betaler duerne, patronerne betales af egen lomme. 

 
                     Denne dag er kun for foreningens medlemmer. 
  
 

Vel mødt 
Bestyrelsen 

 



Åbent Hus hos Almas 
 
 

Torsdag den 16. september kl. 19.00 
 

Almas åbner butikken for os med følgende aktiviteter: 
 

 Fremvisning af nye og brugte våben 
 Der er nye varer fra leverandører af  beklædning. 
 Udstyr til hunden 
 Grej til lystfiskeren 
 Lotteri med gode præmier. 

 
 
 

Almas er vært ved øl & vand 
foreningen er vært med brød til kaffen 

 
 
 

 
 
 
 

WWW.ALMAS.DK 



 

 

Siden sidst. 
I bueafdelingen er vi godt i gang efter corona. Der blev helt 
naturligt trænet hårdt op til bukkejagten og træningen 
fortsatte da vi også skulle skyde turnering mod de andre 
klubber. 

Der er blevet skudt nogle buebukke af foreningens 
medlemmer og alle medlemmer knyr stadig på her i 
slutningen af bukkejagten. Der har været 4-5 buejægere i 
Hesselholt og forsøge at overliste en buk eller to. Der er set 
mange dyr dernede, men hidtil har ingen buejægere haft 
heldet med sig. 

Første skydning til Det Gyldne Slip foregik i Thy med 30 
ligesindede. Det var en smadder hyggelig dag med god 
skydning. Michael Engemann blev flot nr 3 efter 
omskydning. Anden skydning foregik i Støvring på en 
udfordrende bane. Her havde Støvring ikke mindre end 5 
skytter i top 10. Det er altså lidt flot. Dannie havde lavet 
ribbenstegs sandwich til de 36 deltagere og det var noget de 
kunne bruge. En dejlig dag hvor vi fik mere ros for maden 
end for banen. 

Som noget nyt deltog vi i år med et hold til feltskydning med 
riffel. Vi slog det sammen med en hygge weekend hos 
Connie og Kurt i deres sommerhus. Det var en rigtig lærerig 
dag og minsandten om ikke trækkerdrengene og -pigerne 



 

 

kunne skyde med kapow våben også. Karin blev nr 2 i 
damerækken, Kim Porsborg nr ca 30 i jægerklassen og Kurt 
vandt seniorrækken. Vi andre havde en dejlig weekend. Det 
er besluttet at vi deltager igen næste år – måske med lidt mere 
træning……. 

Og, trækkerdrengene gør det ikke bare med våben. Til 
jagtforeningens klubmesterskab deltog 3 hunde fra 
buejægerne, og der er flere på vej. 

Den 8. juli holdt vi sommer afslutning med lidt god mad og 
en venskabelig løbe/skyde konkurrence. 15 skytter mødte op 
og spiste en hel del og skød lidt mindre. Hjemmelavet 
ribbensteg, kronhjortepølser, rådyr pølser og noget godt at 
skylle med. En herlig aften. 

Til august starter vi op igen. Allerede den 7. august er der 
forbundsmesterskab og så følger det slag i slag. Vi glæder til 
efteråret hvor vi forhåbentligt få gang i fællesjagterne igen. 

 
Træk & slip 

Bueudvalget v. Jørgen Haller 



 

 

Generalforsamling 
Torsdag den 23. september kl. 19.00 på Rold Stor Kro  

 
Dagsorden: 

1.  Valg af dirigent 
2.   Formandens beretning 
2.1. Beretning fra udvalgene 
3.   Foreningsregnskab 
4.   Indkomne forslag 
5.   Fastlæggelse af kontingent 
6.   Valg af Formand - Mogens Engedal er på valg 
7.   Valg til bestyrelse: Lars Kæp og Kim Porsborg er på valg 
8.   Valg af suppleanter 
9.   Valg af revisorer 
10.  Valg af udvalg (alle er på valg) 
10.1 Hundeudvalg 
10.2 Flugtskydningsudvalg. 
10.3 Riffeludvalg 
10.4 Ræve og Jagtudvalg 
10.5 Vildtspiludvalg 
10.6 Bueudvalg 
11. Eventuelt 
12. Uddeling af Jens Olesens mindelegat  
12.1 uddeling af Pokal for skadevoldende vildt 
12.2 Udtrækning af præmier på indgangsbillet 
12.3 Overrækkelse af diplomer 
 
Evt.  indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 3uger 
før generalforsamlingen. 
Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved kaffe med brød. 
Husk, at det er på generalforsamlingen du kan gøre din mening 
gældende, så vi  ser frem til et rigtigt stor fremmøde denne aften. 
 



Familie søndags frokost op mod jul 
Alle søndag fra den 31. oktober l den 19. december samt lørdag den 
18. december 2021. 

Vi mødes foran hotellet kl. 10.30, hvor guiden tager jer på en under-
holdende travetur i skoven. Undervejs stopper vi ved bålpladsen, hvor 
vi serverer rødvinstoddy l de voksne og juice l børnene. 

Kl. 12.30 Byder vi på stor og spændende dansk frokostbuffet, som bli-
ver mere og mere juleinspireret jo tæ ere på jul vi kommer. 

Mens I nyder frokosten kommer Klovnen eller julemanden og under-
holder børnene med et trylle– og 
ballonshow. 

Pr. couvert kr. 378,00 
Børn op l 12 år kr. 160,00 

www.rold.dk - tlf. 98 375100 



 

 

Madlavningskursus 

 
Starter den 30. september 18.00 

i køkkenet på Bavnebakkeskolen i Støvring. 

Igen i år er Nikolai Christensen underviser, og vi hygger  

hver anden torsdag (6 gange) indtil den 9. december. 

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

stovring@jagtforening.dk - bemærk tilmelding er ført gyldig  

når kr. 780 er overført til konto 9070 1627222668, eller på Mobilpay 

93498 

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. 

 


