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 Formandens side 

 
 

 

Årets generalforsamling nærmer sig hastigt, på denne skal der 

tages stilling til et projekt på nyt klubhus. Der er udarbejdet 

et  forslag som generalforsamlingen skal tage stilling til, 

hvorefter det videre arbejde kan fortsætte. 

Den 18 juni blev det årlige Rep.Møde afholdt, her deltog 

Karsten Bruun, Kim Porsborg og Per Henriksen fra vores 

forening. Et af emnerne var kontingent, det medfører en 

stigning igen. Jeg er af den opfattelse at det er utilstedeligt at 

hæve kontingentet igen, når vi har en formue på adskillige 

millioner i egenkapital. Man vil gerne øge medlemstallet, det 

gør man ikke ved at gøre det dyrere at være med. 

man kunne prøve at spare i administrationen, det er jo heller 

ikke nødvendigt at lægge flere millioner til egenkapitalen 

hvert år. 



Der kom endelig en afgørelse omkring de planlagte 

naturnationalparker her sidst på foråret, Rold Skov blev ikke 

udpeget. Jeg vil gerne rette en stor tak Til Rebild Kommune 

for deres indsats i forbindelse med projektet, hvis der ikke 

havde været samarbejde her kunne det være endt anderledes. 

  

Omkring skydebanen så  ligger det politiske udvalg stille, mit 

håb er det kan komme i gang igen så der kan findes en 

permanent løsning, til gavn for alle. For at hjælpe på 

støjproblemet vil der blive etableret nye støj afskærmninger 

på standpladserne. 

 

Den 16 maj afholdt vi bukketræf, der blev leveret en enkelt 

buk, nedlagt af Ejgil Rasmussen. Det var en fornøjelse at vi 

endelig var fri af coronaen og kunne gennemføre denne 

tradition.  

Efterårets jagter i Hesselholt er planlagt , se artikel i 

Rævestreger, der vil være en guidet rundvisning den 29 

august. Der bliver kørt på vogne så alle kan deltage. 

8 september er der et spændende foredrag i stubhuset med 

Hunt & Hike, to søstre som er PH`er, desuden vil der være et 

indlæg fra Schweissførene, denne aften er for alle så tag 

gerne naboen og jagtkammerater med 

   

Til slut vil jeg ønske jer alle en fortsat god sommer   

     

                                Mogens Engedal 

                                      Formand    



 

 

Bestyrelse 

Formand 

Mogens Engedal   2173 2877 

Næstformand 

Lars Kæp    2466 2759 

Kasserer 

Karsten Bruun    5371 5525 

Sekretær 

Kim Porsborg    2080 3402 

Bestyrelsesmedlem  

Jess Max Nielsen   2345 5608 

Suppleant 

Andreas Lahn Jakobsen   3110 7626 

Suppleant  

Michael Engemann   3048 9412 

Hundeudvalg 

Palle Sørensen    2949 0335 

Hugo Andersen   2395 1053 

Agner Bruun    2129 0541 

Arne Jensen    5194 4221 

Jagttegnsunderviser 

Kim Larsen    4277 0430  



 

 

Riffeludvalg 

Jess Max Nielsen   2345 5608 

Karin Jessen Kristiansen   2122 9321 

Kim Porsborg    2080 3402 

Bueudvalg 

Jørgen Haller    2848 3875 

Michael Engemann   3048 9412 

Kim Porsborg    2080 3402 

Karin Jessen Kristiansen   2122 9321 

 

Flugtskydningsudvalg 

Jesper Greth    4062 7852 

Per Henriksen    2217 3653 

Peter Svanhede   22720638 

Bent Aldahl    9837 5156 

Kaj Pedersen    9837 2185 

Louise Buus Pedersen   2521 2436 

Revisorer 

Ejgil Rasmussen   2252 1147 

Ove Skjødt    9838 4461 



 

 

Vildtspiludvalg 

Lars Kæp    2466 2759 

Ejgil Rasmussen   2252 1147 

Eddy Klemmensen   2321 1803 

Andreas Lahn Jakobsen   3110 7626 

Bjarne Nielsen   2541 5727 

Karsten Bruun    5371 5525 

Jagtudvalg 

Eddy Klemmensen   2321 1803 

Jess Max Nielsen   5328 3817 

Ole Christensen   6092 6380 

Kim Posborg    2080 3402 

 

 



Aktivitetskalender 

 

 

 

 

 

 
 

 

For yderligere info om de forskellige aktiviteter - se artikler inde i bladet. 

Husk, at kigge ind på foreningens hjemmeside  www.jagtforening.dk samt på 

facebook. 

Her kan du finde ændringer til ovenstående kalender samt evt. aktiviteter, der ikke 

nåede at komme i Rævestreger. 

 

Yderligere info omkring flugtskydning findes på www.ssvflugt.dk 

Dato Måned Aktivitet Sted Tid 

29. august Rundvisning 

Hesselholt Skov 

Mosskov Pavillonen 17.00 

08. september Hunt & Hike foredrag Stubhuset, Støvring 19.00 

10.  september Foreningsskydning Hytten, Banesvinget 7 09.00 

15. september Åbent Hus, Almas Gugvej138, 9210 19.00 

22. september Generalforsamling Rold Storkro 19.00 

29. september Madlavning Bavnebakkeskolen 18.00 

18. oktober Jagt i Hessselholt Skov Hytten, Banesvinget 7 07.00 

03. november Jagt i Hessselholt Skov Hytten, Banesvinget 7 07.00 

23. november Jagt i Hessselholt Skov Hytten, Banesvinget 7 07.00 

12. december Jagt i Hessselholt Skov Hytten, Banesvinget 7 07.00 

http://www.jagtforening.dk/


 

 

Hesselholt Skov 

Som det forhåbentligt er alle bekendt, har foreningen af Naturstyrelsen 

lejet jagten i Hesselholt Skov nord for Arden. 

Jagten er på 312 HA, som fremvises den 29. august, hvor vi mødes på 

P-pladsen ved Mosskov Pavillonen kl. 17.00. 

Vi kører rundt på vogne så alle kan deltage. 

 Skovfoged Erik Dalsgaard vil undervejs fortælle om skovens historie 

samt dyreliv. 

Efter rundvisningen vil foreningen være vært med sandwich samt en øl 

eller vand. 

tilmelding er nødvendig af hensyn til traktement og skal ske senest den 

22 august. 

Kontaktperson er Mogens Engedal som kan kontaktes på 21732877 

eller stovring@jagtforening.dk 

 



                         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 10. 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 15. 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 en pølse samt  øl & vand 

 

 

 

 
 

 

 

WWW.ALMAS.DK 



 

 

Generalforsamling 
Torsdag den 22. 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, beslutning om nyt klubhus 

5.   Fastlæggelse af kontingent 

6.   Valg af  Kasserer - Karsten Bruun er på valg 

7.   Valg til bestyrelse: Jes M Nielsen 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. 

 



 

 



 

 

Hunt & Hike  

 

  
 

Jægerråd Rebild indbyder til et spændende foredrag med de to søstre 

Trine & Rikke som er professionelle guider & jægere..  

Torsdag den 8 september klokken 19.00 

i Stubhuset i Støvring pris 100kr. 

Tilmelding på mail. Stovring@jagtforening.dk 

Alle er velkommen,så tag gerne familien med     



 

 

Madlavningskursus 

 
Starter den 29. 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 8. 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. 

Der kan maks. være 5 mand pr. hold 

 

PS: Har du lidt vildt som kan bruges til disse aftener sender du en 

mail så det kan planlægges i god tid. 

 



 

 

Hesselholt Skov 

Vi afholder 4 trykjagter i efteråret, hvor der er plads til 20 skytter 

(riffel&bue) pr. jagt. 18/10, 3/11, 23/11 & 12/12 

Pris pr. jagt kr. 1.300,- inkl. morgenkaffe. Køber du alle 4 jagter koster 

det kr. 4.400,- 

Til alle jagter mødes vi kl. 7.00 i Hytten, Banesvinget 7, Støvring til 

morgenkaffe og parole. Parade afholdes i skoven. 

Der er også mulighed for at købe 5 dages pürsch på råvildt og kronkalv 

samt hind, hvis der er flere på kvoten efter de 4 trykjagter. 

Du kan pürsche efter den 12/12, og det koster kr. 1.500,- inkl. 1 stykke 

vildt.  

Herudover kan du købe enkeltmandsjagt. Enkeltmandsjagt defineres 

som en dagsjagt, hvor der max må deltage 2 personer med bue, riffel 

eller hagl. Der må der skydes  skovdue, sneppe, ræv, råvildt, fasaner 

samt prædatorer. Du må dog ikke sætte dig på trækjagt. 

En enkeltmandsjagt koster kr. 1.200,- inkl. 1 rådyr - øvrigt vildt efter 

prislisten.. 

Kun medlemmer af Støvring&Omegns Jagtforening kan deltage på 

jagterne, og den obligatorisk  riffelprøve skal være bestået, hvis du vil 

jage med riffel. 

 Kontaktperson er Mogens Engedal som kan kontaktes på 21732877 

eller stovring@jagtforening.dk 

 


