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Formandens side 

 

Den 31 maj vedtog Rebild byråd en ny lokalplan for 
Banesvinget 7B, det har den konsekvens at vi er blevet opsagt 
på lejemålet pr. 30 september 2019. Det er ikke en opsigelse 
vi i Støvring og Omegns Jagtforening  samt SSV 
Flugtskydning er enige i. Derfor er der indgivet en klage til 
planankenævnet , hvor sagen ligger til behandling. 
Sideløbende med det er Jagtforeningen blevet stævnet af 
Rebild Kommune med henblik på at få opsigelsen 
gennemført. Vi forventer den kommer for retten i første halv 
år 2019. 
Som omtalt på årets generalforsamling har vi en stor 
udfordring med Rævestreger, prisen for at lave et trykt blad 



stiger for hver udgivelse. PT. bruger vi over 17.000 kr om 
året på det, derfor er vi i bestyrelsen nødt til kraftigt at 
overveje  om dette blad er det sidste vi trykker. 
Derfor opfordres alle der ikke modtager nyhedsmails fra 
foreningen , om at sende os deres mail adresse. Det er ikke 
for at tæppebombe jer med spam , men for at holde jer 
orienteret om arrangementer og nyheder. 
Vi har fået ekstern hjælp til hjemmesiden og den vil fremover 
være opdateret med relevant information om arrangementer 
og begivenheder i foreningen. 
I september måned afholdt vores bue afdeling  
kredsmesterskabet i bue skydning, udvalget samt de mange 
hjælpere havde gjort et stort stykke arbejde og etableret en 
bane som var en stor udfordring for de fleste skytter. Vi var 
så beskedne at Thomas Østergaard blev kredsmester, stort 
tillykke herfra. Samtidig vil jeg gerne takke dem der gjorde 
denne dag mulig . 
Årets vildtspil 2019 vil blive afholdt i Ø.Hornum 
forsamlingshus da festsalen på skolen er  optaget af et andet 
arrangement, se annonce 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    



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

Dato Måned Aktivitet Sted Tid 

05.  januar Jagt Jørgen Bladt Hytten 08.00 
10. januar Madlavning Bavnebakkeskolen 18.00 
15. januar Årsmøde Jægerråd 

Rebild 
Skalborg kro 19.00 

19. januar Jagt Erling Buus Hytten 08.00 
24. januar Madlavning Bavnebakkeskolen 18.00 
06. februar Madlavning Bavnebakkeskolen 18.00 
8. februar Outdoor messe AKKC 12-17 
9-10. februar Outdoor messe AKKC 10-17 
14. februar SSV 

Generalforsamling 
Hytten 19.30 

23. februar Reguleringsjagt Jørgen 
Bladt   

Hytten 08.00 

23-
24. 

februar Jagt & Udeliv Messecenter 
Vesthimmerland 

10-16 

25.  februar Hundetræning 
indendørs 

Støvring Hedevej 27 
9530 Støvring 

18.30 

28. februar  Trofæopmåling Rold Stor Kro 19.00 
06. marts Årsmøde Kreds 1 Brovst kulturcenter 18.00 
06.  marts Vildtspil Stubhuset ??? 18.00 
01. april Hundetræning 

udendørs 
Støvring Hedevej 27 
9530 Støvring 

18.30 

25. april Åbent hus MB Jagt 19.00 
27. april Indskydning  Riffel Nordjysk Jagtcenter 

Hadsund 
10 - 
12.45 

16. maj Bukketræf Hytten 09.00 
08. juni Prøve hundetræning Hytten 08.00 
17. juni Apporteringsprøve Hobrovej 995, 9530 17.30 
22. juni Sommerfest Hytten 18.00 





Rævejagter 2019

 

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

 
 Lørdag den 5. januar hos Jørgen Bladt – Pris 50,-   

på parolen annonceres hvad vi må nedlægge. 
  

 Lørdag den19. januar hos Erling Buus – Pris 50,-   
på parolen annonceres hvad vi må nedlægge.  
 

 Regulering på ræv hos Jørgen Bladt, lørdag den 23.februar 
med efterfølgende gule ærter – Pris 150,- 

HUSK !!! 
 Godkendte skovpatroner. 

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 

Tirsdag d.15 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 2019. 

 
Tilmelding senest d. 8 Januar på mail : 

stovring@jagtforening.dk  
 

På Jægerrådets vegne 
 

Mogens Engedal 



Jagthundetræning 2019 
 

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 25. februar kl.18.30  
i ridehallen hos Ingeborg og Jørn 
 Støvring Hedevej 27, Støvring 

.  

Udendørs træning starter mandag 1. april kl. 18.30 
 og vi træner så indtil 3. juni  

Der trænes lydighed samt apportering efter FJD fælles markprøve 
regler. 

Afsluttende prøve lørdag den 8. juni  kl. 8.00 

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

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

Der afholdes en informationsaften i uge 7,  
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 28.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 2018 

 
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 

 



Jagttegnsundervisning i 

Støvring og Omegns jagtforening 

 

Til jagtprøven foråret 2019 afholdes der jagttegnskursus i klubhuset  
Banesvinget 7B i Støvring. 

Ordinært kursus 
Kurset starter onsdag den 6. marts. 

Der mødes en dag i ugen frem til jagtprøven i foråret 2019. 
 
Pris ordinært kursus: kr. 2500,-  (juniorer kr.1500;-.)   
Priserne er inkl. patroner og lerduer. 
 
Kurset giver adgang til at gå op til jagtprøven og omhandler følgende  
områder: 

 Praktisk træning i sikker våbenbetjening og 
afstandsbedømmelse. 

 Skydetræning 
 Jagtlovgivning 
 Jagtens biologiske grundlag, vildtkendskab samt natur og 

vildtpleje. 
 Kendskab til relevante våben og ammunitionstyper. 
 Forlægning og håndtering  af vildt med henblik på god 

fødevarehygiejne 

For yderlig information kontakt Kim Larsen på mobil 42 77 04 30 



 

 

Vildtspil 2019 
 

 
Onsdag den 6. marts kl.18.30 
 i Ø. Hornum 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 



 

 

Mårhund 
Vi har som jægere en opgave med at bekæmpe mårhunden, 
for ingen andre gør det ! 

Mårhunden er en invasiv art, som vi ikke ønsker at have i den 
danske natur, da den er til stor skade for den oprindelige flora 
og fauna. 
Den er meget tilpasningsdygtig, altædende og har en høj 
reproduktionsrate. Den er en dygtig svømmer, men kan ikke 
klatre i træer. 
Ser du deres latrin – de lægger deres ekskrementer ovenpå 
jorden, og på samme sted. Ca. 1 m2, så har du formentligt 
mårhunde i en grav indenfor 100 meter fra dette latrin. 
Vi må som jægere regulere mårhund året rundt og døgnet 
rundt. De må fanges i fælder, og de må skydes ved brug at 
kunstigt lys enten på foderplads/baitplads eller monteret på 
våben. Du må skyde den med haglbøsse fra tårn og stiger. 
 
80% af den bestand vi har nu skal bortskydes, for at vi kan 
holde styr på bestanden fremadrettet, og for at vi i Rebild 
kommune – eller hvor du nu har jagt – kan gøre en indsats for 
at bekæmpe mårhunden, arbejder vi på at oprette et praktisk 
kursus, hvor du kan lære om fældefangst og baitpladser. 
Desværre er datoerne ikke fastlagt endnu, men vi forventer, at 
det bliver i februar eller marts måned, og vi vil informere på 
Facebook smat på e-mail, straks vi kender tidspunktet. 



 

 

  
 



 

 

Åbent Hus MB Jagt 
 
 

Torsdag den 25. april kl. 19.00 
 

MB åbner butikken for os med følgende aktiviteter: 
 Peter Ringsted fra Seeland vil vise de seneste nyheder 

samt fortælle om fordelene ved Goretex 
 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 



 

 

Indskydning af Jagtrifler 
 

 
 

Som forberedelse til årets bukkejagt arrangerer foreningen 
skydning 

 
Lørdag den 27. 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 ! 



 

 

Bukketræf 2019 
 

 
 

Torsdag 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 
 



 

 

Apporteringsprøve 

 
 

Foreningen afholder apporteringsprøve efter DJ `S regler 

Prøven afholdes mandag den 17 juni 2019 kl.17.30 på 
arealerne hos 

Hugo Andersen Hobrovej 995 9830 Støvring 

Tilmelding og betaling for stambogs førte  hunde sker på 
hundeweb   

http://www.hundeweb.dk/ 

Øvrige hunde tilmeldes på stovring@jagtforening.dk , og 
betaler på dagen. 

Pris for alle hunde er 225kr. 

Prøveleder er Palle Sørensen Mobil 29 49 03 35 



 

 

                        Fasan i portvin 
 
Til 4 personer 
2 fasaner,1 spsk.smør , salt, peber, 5 kviste 
timian,  2dl.portvin, 1.5 dl.vildtbouillon, 2 dl. 
piskefløde, citronsaft & 1 spsk.maizena 
 
Frosne fasaner tøes op i køleskabet natten over. Fuglene 
renses omhyggeligt og aftørres. Gnid dem med salt og peber.  
 
Brun fuglene i smør i en stor jerngryde. Dæmp varmen til 
svag, tilsæt timian og lad fasanerne stege i 15 min. Vend dem 
og tilsæt væske.  
Kog videre ved lav varme i ca. 30 min. mere. Mærk efter, om 
lårene er møre. Er de ikke det, så vrid lårene af fuglene og lad 
dem simre i endnu 15-20 min. I mellemtiden holdes det 
resterende kød varmt indpakket i folie. 
 
Jævn saucen med maizena og lad den koge ind i nogle 
minutter, inden den smages til med citronsaft, ribsgelé, salt 
og peber. Justér evt. farven med kulør. 
 
Skær fasanbrysterne ud i skrå skiver og anret dem på et varmt 
fad med lårene samt smørstegte æblebåde og ribsgelé. 
 

 



 

 

Sommerfest 2018 
 

 
 

                                    Lørdag den 22. 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 12 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 
 
Hundeudvalg: 
 
Palle Sørensen  
 
 
Hugo Andersen 
 
 
Agner Bruhn  
 

Arne Jensen 
 

 
 
 
Vestergade 7 
9530 Støvring 
 
Vestervænget 3 
9530 Støvring 
 
Falke Alle 3 
9530 Støvring 
 
Volsted Bygade 2 
9530 Støvring 
 
Hermesparken 33 
9530 Støvring 
 
Mastruphøj 106 
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 
 
 
 
 
2949 0335 
 
 
2395 1053 
 
 
2129 0541 
 
 
5194 4221  
  

  



Riffeludvalg:     
Karsten Bruun Vestervænget 3 

9530 Støvring 
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 
 
9837 2653 
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  2269 5532 

9230 Svenstrup J 
Eddie Klemmensen Mastruphøj 106 2321 1803 

9530 Støvring 
Gitte Linde Engedal Vestergade 7 2147 7877 

9530 Støvring  
Karsten Bruun 
 

Vestervænget 3 5371 5525 
9530 Svenstrup 

Bjarne Nielsen Vestergade 6 
9530 Støvring 

2541 5727 

   
  

Revisorer:     
Ejgil Rasmussen Doktorparken 69 2269 5532 

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 5328 3817 
 9530 Støvring  
Ole Christensen Kornblomstvej 62 60926380 
 9000 Aalborg  
Emil Klemmesen 
 

Mastruphøj 106 
9530 Støvring 

5328 3817 

 






