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Formandens side

Så er endnu et år ved at rinde ud og det er tid til at reflektere
over de begivenheder der er oplevet i årets løb. Der er især to
ting som har optaget bestyrelsen i årets. For det første , hvad
skal vi som forening efter vi vandt retssagen om lejemålet og
for det andet hvad er vores indstilling til de kommende
naturnational parker.
Omkring skydebanen så fortsætter arbejdet omkring en varig
løsning som rækker ind i fremtiden. Pt. er det ved at blive
undersøgt om der kan etableres støj vægge på standpladserne
det er vi i fuld gang med. Det politiske udvalg ligger stille på

grund af kommunalvalget, men jeg håber det tages op igen
når det nye byråd tiltræder.
Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at Ønske Jesper Greth
tillykke med borgmester posten og ser frem til samarbejdet .
Naturnationalparker er noget som kommer, Rold Skov er et
af de områder som er på listen over udpegede muligheder.
Som jæger og bruger er vi ikke imod tiltaget, vi er dog stærkt
imod de begrænsninger der er i oplægget for parkerne. Vi er
af den opfattelse at de brugere der er af skoven i dag skal
have de samme muligheder hvis Rold bliver udpeget, det
ligger der ikke i udgangspunktet. I gennem jægerrådet er der
lavet indsigelse mod projektet , det er der også gjort fra
centralt hold.
også Rebild kommune har gjort indsigelse mod projektet , så
må vi håbe de lytter i ministeriet.,
De kommende aktiviteter der er planlagt håber vi , kan
gennemføres. De nuværende restriktioner udløber midt i
januar, hvad der så sker omkring pandemien er ikke til at
forudse. Første arrangement efter nytår er fællesjagt på
Volstedgaard den 8 januar..
Til slut vil jeg ønske jer alle med familier , en rigtig glædelig
jul og et godt og lykkebringende nytår
Mogens Engedal
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Rævejagter 2022

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 Volstedgaard – 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 Volstedgaard, 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

Trofæopmåling
Onsdag den 2.marts 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 2021
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

Vildtspil 2022

Onsdag den 9. marts 2022 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

Ordinært årsmøde
i Jægerråd Rebild
I samarbejde med Jægerråd Aalborg afholdes der ordinært
årsmøde i Jægerråd Rebild

Mødet afholdes på
Shell Motel , Støvring
Torsdag d.19 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 2022.
Tilmelding senest d. 8 Januar på mail :
stovring@jagtforening.dk
På Jægerrådets vegne
Mogens Engedal

Åbent Hus MB Jagt
Torsdag den 27. april kl. 19.00





MB åbner butikken for os med følgende aktiviteter:
Foredrag om det nyeste indenfor termiske sigtemidler og
spottere
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

Riffelskydning helt nede på jorden
Kom og vær med til riffelskydning i forenings regi, hvor
vi sætter pris på det gode selskab, bliver klogere på eget
våben og/eller kompetencer og begrænsninger. Der vil
blive mulighed for at vende emner som f.eks.
skydeteknik, ballistisk og selvfølgelig skydetræning.

Ved den seneste generalforsamling fik riffeludvalget et boost, fra
tidligere 1 mand til nu 3 personer. Det er intentionen at skabe mere
fokus på riffelskydning i foreningen og dermed give mulighed, for at
genskabe et fællesskab i foreningen omkring bl.a. feltskydning og
skyde træning generelt.

Der er endnu ikke et fast program for 2022 i forhold til
riffelaktiviteterne men der er en del ideer oppe at vende. Blandt andet
kan nævnes:
-

-

-

-

Samle et, eller flere, hold skytter til at deltage ved
jægerforbundets kreds mesterskaber i Tranum (se fakta længere
nede) og for de dygtige, kredsmesterskaberne i Ulfborg (d. 18.
september).
For at give feltskydnings holdet/ne nogle træningsmuligheder,
arbejder udvalget på at få en fast dag dedikeret til Støvring
Jagtforening, på Kimbrerne’s skydebane i Svenstrup (Atletikvej
40
9230 Svenstrup J). Det har tidligere været en succes at komme
på banen i Svenstrup, så det er håbet at vi kan genoptage den
gode tilslutning.
Opretholde minimum en, men gerne flere skydedage i Hadsund,
både med indskydning som fokus, men også med mulighed for
at skyde på deres hjorte bane.
Alt efter interessen fra foreningens medlemmer, kan vi op- eller
nedjustere de arrangementer vi byder ind med. Der er jo flere
gode hjorte baner eller andre baner med mulighed for skud til
løbende vildt rundt om i Jylland.

Men henblik på at få overblik over interessen fra foreningens
medlemmer, vil der i starten af det nye år, komme et spørgeskema ud på
mail, for at vejre stemningen for hvilke aktiviteter der er tilslutning til.
Begynd allerede nu at overveje om du skal med på foreningens
feltskydnings hold i Tranum (og måske flere andre skydninger i løbet af
sæsonen).
Se det som alletiders chance for at blive en mere habil skytte, hygge og
fællesskab uden for jagt sæsonen og at man naturligvis bliver en mere
sikker jæger.

FAKTA om jagtfeltskydning og
forbundsmesterskabet i Tranum:
Danmarks Jægerforbunds jagtfeltskydning med
jagtriffel har til formål at fremme
jagtriffelskytters dygtiggørelse i skydning i
terræn under så jagtrelevante forhold som
muligt. Der lægges ved denne skydning vægt på
at øge riffelskyttens rutine i skud til mål på
forskellige afstande og under tidspres. Desuden
tilstræbes at opøve brugen af gode
skydestillinger og hjælpemidler.
Dato: lørdag den 11. juni 2022 kl. 8.00 – 16.00.
Sted: Skydeområde Tranum Sandmosevej 514,
Brovst
Tilmeldingsfrist: den 30. april 2022 (eller så
snart som muligt, der er et begrænset antal
pladser)
Betaling: 200 kr. Tilmelding og betaling foregår
via Jægerforbundets hjemmeside eller samlet
via riffeludvalget.
Øvrige oplysninger: Man skyder på 10 mands
hold, alle skytter møder 45 min. før oplyst
skydetid. Husk våbentilladelse, den skal forvises
inden skydning sammen med våben. Der skal
bruge ca. 50 patroner til skydningen. Der vil
igen i år være mulighed for at købe lidt fra
grillen samt forfriskninger.

På vegne af riffeludvalget
Kim, Karin, Jes.

Bukketræf 2022

Mandag 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

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 7. februar kl.18.30
i ridehallen hos Ingeborg og Jørn
Støvring Hedevej 27, Støvring
Tilmelding skal ske til Palle D. Sørensen på mobil 29490335, han vil
også svare på evt. spørgsmål omkring træningen.
På første træningsaften vil der være nærmere information om
træningsforløbet
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

Sommerfest 2022

Lørdag den 11 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 den 5 juni. til Mogens Engedal på 21 73 28 77
eller
e-mail: stovring@jagtforening.dk

Indskydning af Jagtrifler

Som forberedelse til årets bukkejagt arrangerer foreningen
skydning
Dato kommer først i 2022
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 !

Aktivitetskalender
Dato

Måned

Aktivitet

Sted

Tid

08.
16.
19.

januar
januar
januar

Hytten
Hytten
Shell Motel Støvring

08.00
08.00
19.00

07.

februar
februar

27.

februar

Støvring Hedevej 27
9530 Støvring
Messecenter
Vesthimmerland
Hytten

18.30

26.

Jagt Volstedgaard
Jagt hos Erling Buus
Årsmøde Jægerråd
Rebild
Hundetræning
indendørs
Jagt & Udeliv

27.

februar

10-16

02.
09.
12.
28.

marts
marts
marts
marts

Messecenter
Vesthimmerland
Rold Stor Kro
Volsted Forsamlingshus
Brovst kulturcenter
Hobrovej 995, 9530

27.

16.
11.

april
Dato
følger
maj
juni

11.

juni

MB Jagt
Nordjysk Jagtcenter
Hadsund
Hytten
Tranum Sandmosevej
514, 9460 Brovst
Hytten

19.00
10 12.45
09.00
816.00
18.00

Reguleringsjagt Ræv
Volstedgaard
Jagt & Udeliv
Trofæopmåling
Vildtspil
Årsmøde Kreds 1
Hundetræning
udendørs
Åbent hus
Indskydning Riffel
Bukketræf
Feltskydning
Sommerfest

10-16
08.00

19.00
18.00
18.00
18.30

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.
Yderligere info omkring flugtskydning findes på www.ssvflugt.dk

