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Formandens side 

 

Året 2017 nærmer sig hastigt enden, 2017 har budt på mange 
spændende opgaver  og udfordringer. Vi har  i årets løb bla. 
fået vedtaget en  ny jagtlov , nye jagt tider  gældende fra 1 
april 2018, hjortevildts forliget blev endeligt vedtaget først på 
sommeren gældende fra den jagt sæson som raskt nærmer sig 
enden. I det forrige nummer havde vi desværre glemt 2 sider 
med sponsorer, det beklager jeg meget, de er med i dette 
nummer. 
En af vores trofaste sponsorer , Aalborg Jagt , lukker 
butikken 21 december. Støvring Og Omegns Jagtforening vil 
gerne takke Bent for samarbejdet gennem årene og ønsker 
ham god vind fremover. 



Vores bue afdeling er i fremdrift, der er i år  investeret i  nye 
3D dyr, som gør banen meget livagtig. Der har i det forløbne 
år været afholdt en turnering for bueskytterne, hvor man 
startede i Støvring med 45 fremmødte skytter og sluttede i 
Ålbæk med knap 60 bueskytter. Det Gyldne Slip som 
turneringen kaldes gentages i 2018, måske under nyt navn 
dette er der ikke taget stilling til på nuværende tidspunkt. 
Bue afdelingen skal også være vært for kreds mesterskabet 
2018,som afholdes i september måned.  Her vil  Jørgen Bladt 
stille arealerne i Voldsted  til rådighed, hvilket vi sætter stor 
pris på. 
Med hensyn til arealerne på Banesvinget 7B, ser det for 
nuværende ud til at foreningen kan beholde sine aktiviteter 
her, det er skrevet ind i oplægget til ny lokalplan for området 
som behandles på byrådsmødet den 21 december . 
Jesper Greth blev ve valget den 21 november valgt ind i 
byrådet, herfra ønskes Jesper tillykke med valget, og vi ser 
frem til et fortsat godt samarbejde. 
3 marts afholdes det årlige kredsmøde i kreds1 , i år er der 
valg af  HB medlem samt suppleant, bestyrelsen samt Rebild 
Jæger råd bakker op om det nuværende HB medlem Leif 
Bach samt hans suppleant Tage Espersen, og personligt ser 
jeg frem til at fortsætte samarbejdet med dem i 
kredsbestyrelsen. 
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 

06.  januar Jagt Jørgen Bladt Hytten 08.00 
11. januar Madlavning Bavnebakkeskolen 18.00 
18. januar Årsmøde Jægerråd 

Rebild 
Skalborg kro 19.00 

20. januar Jagt Erling Buus Hytten 08.00 
25. januar Madlavning Bavnebakkeskolen 18.00 
08. februar Madlavning Bavnebakkeskolen 18.00 
13. februar SSV 

Generalforsamling 
Hytten 19.30 

25. februar Reguleringsjagt Jørgen 
Bladt   

Hytten 08.00 

26.  februar Hundetræning 
indendørs 

Støvring Hedevej 27 
9530 Støvring 

18.30 

01. marts  Trofæopmåling Rold Stor Kro 19.00 
03. marts Årsmøde Kreds 1 Brovst kulturcenter 09.30 
07.  marts Vildtspil Bavnebakkeskolen 18.00 
08. april Arbejdsdag  Skydebanen 09.00 
12. april Klubaften Hytten 19.00 
18. april Åbent hus MB Jagt 19.00 
05. maj Indskydning  Riffel Nordjysk Jagtcenter 

Hadsund 
10 - 
12.45 

16. maj Bukketræf Hytten 09.00 
29. maj Browning demodag Skydebanen 16.00 
09. juni Prøve hundetræning Hytten 08.00 
09. juni Sommerfest Hytten 18.00 



Rævejagter 2018

 

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

 
 Lørdag den 6. januar hos Jørgen Bladt – Pris 50,-  på parolen 

annonceres hvad vi må nedlægge. 
  

 Lørdag den 20. januar hos Erling Buus – Pris 50,-  på parolen 
annonceres hvad vi må nedlægge.  
 

 Regulering på ræv hos Jørgen Bladt, Søndag den 25.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 

Onsdag d. 18 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 2018. 

 
Tilmelding senest d. 10 Januar på mail : 

stovring@jagtforening.dk  
 

På Jægerrådets vegne 
 

Mogens Engedal 



 

 

Jagthundetræning 2017 
 

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

.  

Udendørs træning starter mandag 2. april kl. 18.30 
 og vi træner så indtil 4. juni  

Der trænes lydighed samt apportering efter FJD fælles markprøve 
regler. 

Afsluttende prøve søndag den 9. 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  
 



 

 

Åbent Hus MB Jagt 
 

Onsdag den 18. april kl. 19.00 
 

MB åbner butikken for os med følgende aktiviteter: 
 MB`S nye våbensmed Michael Høgh vil fortælle om 

vedligeholdelse af vores våben 
 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 hvis du vil indskyde. 

 
WWW.MBJAGT.DK 



 

 

Kirke, krudt og kragetæer 
Et meget humoristisk, sjovt og underholdende foredrag, som 

bærer præg af at foredragsholderen, så snart han har fri, 
skifter den sorte kjole ud med det grønne jagttøj. Foredraget 
handler om natursyn, præstegerning og om jagt i indland og 

udland. 
 

Tirsdag d. 27. februar 2018 

Kl. 19.00 ved MB Jagt 

Pris: 100,- kr. 
inkl. kaffe og en ostemad 

Med mange anekdoter og sjove historier. Med skæve vinkler 
og samtidig stor alvor om de væsentlige ting. Om jægerne og 
jagterne herhjemme. Om oplevelser på udlandsjagt. Om 
genindvielse af et skovkapel i det gamle Østpreussen under 
en vildsvinejagt. Om jagthunde, der forstyrrede en ortodoks 
gudstjeneste i en lille landsby på grænsen til Hviderusland 

Om drivjagt i Tyrkiet og safarijagt i Afrika. Et givende 
foredrag for både jægere og ikke jægere, for troende og for 
ikke troende samt for dem, der gerne vil underholdes med lidt 
indhold og mening. 
 

Billetter kan købes på www.mbjagt.dk eller i butikken. 



Åbent Hus MB Jagt 
 

Onsdag den 18. april kl. 19.00 
 

MB åbner butikken for os med følgende aktiviteter: 
 MB`S nye våbensmed Michael Høgh vil fortælle om 

vedligeholdelse af vores våben 
 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 hvis du vil indskyde. 

 
WWW.MBJAGT.DK 



Trofæopmåling 
Torsdag den 1. marts. kl. 19.00 på Rold Stor Kro 

 

 
 

Ivar Høst vil denne aften holde foredrag om et aktuelt emne 
Derefter vil han opmåle jeres medbragte trofæer skudt i 2017 

 
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 

 



Sponsorer Vildtspil 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 



Sponsorer Vildtspil 
 
 

  
 

 
                  
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

  
 

TAK til alle sponsorer der 
 bidrog med gaver til vores vildtspil. 

Uden jeres støtte  
var det ikke muligt  

at afholde disse populære spil. 
Også stor tak til  

alle jer der mødte op og spillede. 
         
 



 

 

Vildtspil 2018 

 
Onsdag den 7. marts kl.18.30 

 i Festsalen på Bavnebakkeskolen  
 

Vi åbner dørene kl. 18.00 
Der spilles 15 spil med sidemandsgevinster 

samt Amerikansk lotteri 
 

Der vil være en kort pause, hvor der serveres kaffe og kage 
 

Spillet er for foreningens medlemmer. I er meget velkomne til at tage 
jeres familie med. 

  
Der kan købes øl og vand. 

I er meget velkomne til at medbringe en gave 
 

Der kan max spilles på 6 plader pr. person. 
 

Hilsen Vildspiludvalget 
 
 



Jagttegnsundervisning i 

Støvring og Omegns jagtforening 

 

Til jagtprøven foråret 2018 afholdes der jagttegnskursus i klubhuset  
Banesvinget 7B i Støvring. 

Ordinært kursus 
Kurset starter medio marts. Der afholdes info møde den 10 februar 
klokken 19.00 i hytten. 
 Der mødes en dag i ugen frem til jagtprøven i foråret 2018. 
 
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 



KLUBAFTEN 
 

Vi forsøger at stable en klubaften på benene. 

Torsdag den 12. april 2018 

vi starter med spisning kl. 18.00 

Programmet er ikke fastlagt, men efter spisning vil der være 
lidt orientering om hvad der rør sig i foreningen, i forbundet 
og på skydebanen og efterfølgende et foredrag. 

Under hyggesnakken serveres kaffe og brød. 

Kom og vær med til en hyggeaften i hytten ! 

Nærmere program og pris udsendes på mail. 
 

 
 



 

 

Indskydning af Jagtrifler 
 

 
 

Som forberedelse til årets bukkejagt arrangerer foreningen 
skydning 

 
Lørdag den 5. 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 



Åbent Hus MB Jagt 
 

Onsdag den 18. april kl. 19.00 
 

MB åbner butikken for os med følgende aktiviteter: 
 MB`S nye våbensmed Michael Høgh vil fortælle om 

vedligeholdelse af vores våben 
 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 hvis du vil indskyde. 

 
WWW.MBJAGT.DK 



 

 

Bukketræf 2018 
 

 
 

Onsdag 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 præmie til dagens flotteste og sjoveste 
buk 

 
Foreningen er vært ved kaffe og rundstykker denne dag 

 
Bestyrelsen 

 



 

 

Jespers fasan gryde 
 
Fasanbryst, ca. 800 g 
Røget bacon, ca. 300 g 
Kantareller, 100 g 
Æbler , 4 stk. 
Basilikum , håndfuld 
Persille , håndfuld 
fløde 18%, 1 l 
Mælk, ½ l 

Vand, ½ l 
Vildt fond, 3 spsk. 
Tomatpuré, 2 dåser 
Ribsgelé, 3 tsk. 
Chilipulver, ½ tsk. 
Salt og peber efter smag 
Jævning efter behov 

 
Skær det røgede bacon i små tern, og svits det på en pande (dyb), indtil 
det er sprødt – læg herefter det røgede bacon på en tallerken. 
 
Skær fasanbrysterne i tynde strimler (på tværs af kødfibrene) og svits 
fasanbrystkødet på samme pande, indtil det er gyldent på overfladen – 
drys lidt salt og peber på – læg herefter fasanbrystkødet på en tallerken. 
 
Svits kantarellerne let på samme pande – læg herefter kantarellerne på 
en tallerken. 
 
Skræl æblerne og skær dem i små tern, hvorefter de svitses på samme 
pande, indtil de tager lidt farve – drys grofthakket basilikum og persille 
over, mens de svitses – læg herefter æblerne, basilikum og persille på 
en tallerken. 
 
Fløden hældes i den samme pande – tilsæt vand, mælk, vildt- 
og kantarelfond, tomatpuré, ribsgelé og chilipulver – som varmes, indtil 
det småkoger. Tilsæt herefter fasanbrystkødet, det røgede bacon, 
kantarellerne og æblerne – lad det simre under låg i ca. 45 minutter – 
smag til med salt og peber og jævn til den ønskede konsistens. 
 
Tilbehør 
Retten serveres med kartofler 
 



Bestyrelse: 
Formand 
Mogens Engedal 
 
Kasserer 
Karsten Bruun 
 
Næstformand 
Lars Kæp 
 
Sekretær 
Kim Porsborg 
 
Bestyrelsesmedlem 
Claus Geisler 
 
1. Suppleant 
Michael Rovsing 
 
2. Suppleant 
Emil Klemmesen 
 
Hundeudvalg: 
Michael Rovsing 
 
 
Hugo Andersen 
 
 
Agner Bruhn  
 

Palle Sørensen  
 
 

 
Vestergade 7 
9530 Støvring 
 
Vestervænget 3 
9530 Støvring 
 
Falke Alle 3 
9530 Støvring 
 
Volsted Bygade 2 
9530 Støvring 
 
Haverslevvej 54 
9520 Skørping 
 
Nordøstvej 20 
9230 Svenstrup 
 
Mastruphøj 106 
9530 Støvring  
 
 
Nordøstvej 20 
9230 Svenstrup 
 
Hobrovej 995 
9530 Støvring 
 
Møllevænget 6, 
9240 Nibe 
 
Hulvejen 64 
9530 Støvring 

 
2173 2877 
 
 
2519 3592 
 
 
2466 2759 
 
 
2080 3402 
 
 
20952400 
 
 
24452026 
 
 
53283817 
 
 
 
4188 2222 
 
 
2395 1053 
 
 
2129 0541 
 
 
2949 0335  
  

  



 

 

Riffeludvalg:     
Karsten Bruun Vestervænget 3 

9530 Støvring 
2519 3592 

Bueudvalg: 
Claus Geisler 
 
Jørgen Haller 

 
Haverslevvej 54 
9520 Skørping 

 
2095 2400 
 

Vaarstvej 178 2848 3875 
 
Thomas Østergaard 
 
Kim Porsborg 

9260 Gistrup 
Hjedsbækvej 333 A 01 
9541 Suldrup 

 
2183 1017 
 
20803402 Volsted Bygade 2 

 
Michael Engemann 

9530 Støvring  
Tøttrupvej 11 
9541 Suldrup 
 

3048 9412 

Jagttegnsunderviser: 
Kim Larsen 
 
 
Flugtskydningudvalg: 

 
Gammel Kirkevej 8 
9530 Støvring 

 
4277 0430 

  

Jesper Greth 
 
Per Henriksen 
 
Peter Svanhede 
 
Torben Pedersen 
 
 

Hulvejen 107 
9530 Støvring 
Nørre Allé 3 
9530 Støvring 
Grangårdsvej 64 
9530 Støvring 
Årestrupvej 45 
9541 Suldrup 

4062 7852 
 
9837 2653 
2217 3653 
2272 0638 
 
2195 8008 

  
Bent Aldahl Stubberupvej 11 9837 5156 
 
Louise Ø Pedersen 

9540 Suldrup 
Hobrovej 29 

 
2521 2436 

9530 Støvring  
   



 
 
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 

Per Rytter Ferslev Byvej 5 9838 4700 
9230 Svenstrup J 4018 2316 

Karsten Bruun 
 

Vestervænget 3 2519 3592 
9530 Svenstrup 

Bjarne Nielsen Vestergade 6 
9530 Støvring 

2541 5727 

Gitte Linde Engedal Vestergade 7 9837 2388 
9530 Støvring 2147 7877 

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  
Per Kristian Nielsen Horsmarksvej 18 9838 5426 
 9230 Svenstrup J 2445 2026 
Ole Christensen Kornblomstvej 62 60926380 
 9000 Aalborg  
Emil Klemmesen 
 

Mastruphøj 106 
9530 Støvring 

5328 3817 

 



Sommerfest 2018 
 

 
 

                                    Lørdag den 9. 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 31.maj 

 til Mogens Engedal på  21 73 28 77 eller 

 e-mail: stovring@jagtforening.dk 


