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Jagtforeningen har i flere år søgt efter  jagt til foreningen. Det 
lykkedes endeligt i forsommeren at leje et areal af 
Naturstyrelsen, nærmere bestemt Hesselholt i Rold Skov. Det 
er dejligt at vi kunne finde noget så tæt på Støvring. 
I bestyrelsen og jagtudvalget er vi meget glade for, at det 
endelig  er lykkes at finde jagt til glæde for foreningens 
medlemmer. Billedet på forsiden er en buk nedlagt af Jens 
Åge Østergaard i Hesselholt. Vi håber der er endnu flere der 
vil købe efterårets jagter - se annonce i bladet.  



Der bliver en rundvisning på arealerne i september - se 
annonce inde i bladet. 
 
Fremtiden for skydebanen er stadig uvis , men jeg er 
optimistisk med hensyn til en løsning. Der er etableret et 
politisk udvalg , hvor der sidder en repræsentant fra de 
enkelte partier samt Kristian Højsleth, Per Henriksen og 
undertegnede. 
Der er en meget positiv og konstruktiv tone, hvorfor  jeg 
stadig tror på en fornuftig løsning, dog kører retssagen siden 
løbende med udvalget og sagen er berammet til den 30-31 
marts 2020.  
I foråret havde vi politikerne med nede at se en moderne 
skydebane, så de ved selvsyn kunne opleve støjniveauet på et 
moderne anlæg. Dette var en positiv oplevelse for alle. 
 
Lørdag den 7 september laver vi igen en foreningsskydning 
denne gang i samarbejde med SSV. Vi håber der er mange 
som vil benytte sig af muligheden for at træne før sæsonen 
starter.  
Der vil være skydeinstruktører på banen, så man kan få 
hjælp, hvis det skulle være nødvendigt.  
SSV betaler duerne denne dag - patronerne står man selv for. 
   
Til slut vil jeg ønske jer alle en fortsat god sommer og ønsker 
jer alle knæk & bræk i den kommende jagtsæson. 
    
    
                                Mogens Engedal 
                                      Formand    



 

 

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 2. september, hvor vi mødes 
på P-pladsen ved Mosskov Pavillonen kl. 18.00 

Vi afholder 4 trykjagter i efteråret, hvor der er plads til 20 skytter 
(riffel&bue) pr. jagt. 22/10, 7/11, 21/11 & 13/12 
Pris pr. jagt kr. 1.200,- inkl. morgenkaffe og det 1. stykke nedlagt vildt. 
Køber du alle 4 jagter koster det kr. 4.000,- 
Til alle jagter mødes vi kl. 8.00 i Hytten, Banesvinget 7, Støvring til 
morgenkaffe og parole. Parade afholdes i skoven. 

Der er også mulighed for at købe 3 dages pürsch på råvildt og kronkalv 
samt hind, hvis der er flere på kvoten efter de 4 trykjagter. 
Du kan pürsche efter den 13/12, 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 er frit. 

Kun medlemmer af Støvring&Omegns Jagforening kan deltage på 
jagterne, og det obligatorisk at riffelprøve er bestået, hvis du vil jage 
med riffel. 

 Kontaktperson er Mogens Engedal som kan kontaktes på 21732877 
eller stovring@jagtforening.dk 
 



Familie søndags frokost op mod jul 
Alle søndag fra den 27. oktober l den 22. december samt alle lørdage 
fra den 30. november l og med den 21. december 2019. 

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. 345,00 
Børn op l 12 år kr. 160,00 

www.rold.dk - tlf. 98 375100 



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. 

        
 

 

   

 
 

 
 

Telefon 98 10 17 98  
 Email: info@torpbyg.dk 

 

 
 

Gugvej 124, 9210 Aalborg SØ 
Telefon 98 10 17 97 

 

 

 

 
Jernbanegade 9 • tlf. 98 37 24 28  
Mail: 7888@bogpost.dk 



Sponsorer Vildtspil 
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Sponsorer Vildtspil 
 

  

 

  

 
  

 

 

 

 
 

  

  
 

  

 

 
 
 

 



Sponsorer Vildtspil 
 

    

 

 

 
    

  
 
 

 

 

 
 

Sørup 

 

  

 

  



Sponsorer Vildtspil 
 

  

 
 

  

 
 

v/Claus Geisler 20 95 24 00 
 

 

 

V/ Palle Kiib 
4074 8462 

  
 
 

Max krone 
v/Peter Fanøe 

  
 

 

 
 

  

 



Sponsorer Vildtspil 
 

  

 

 

  
 

  

 

  

 

  
 

 

 

  
 

 



Sponsorer Vildtspil 
 

  
 

  
 
 
 
 
 

Erling Buus 
Guldbæk 

 
 

 

 

 

Svenstrup  
 

  

 
 

  
 

Bygma Aalborg - Proffcenter 

  

 
Jellingvej 19, 9230 Svenstrup 

 
 98 38 58 80 

  
 

 
 

  
 

 
 



Sponsorer Vildtspil 
 

  
 

Volstedgaard 
V/ Jørgen Bladt 

  

 

  

 

  

 
Svenstrup, Telefon 98 38 14 86 

             E-mail: spjensen@spjensen.dk 
 

  

 

 

 
Estate Rold og Koch A/S  

Svenstrup 

  
 

APP TIL HUNDEEJERE 

 

 



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. 
         
 



                         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 7 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 

 



 

  



 

 

Nyt fra Bueudvalget 

 
Første halvår har været præget af opstart efter vinteren. Utroligt som en 
lang jagtsæson kan slide på folk. Vi træner stadig en gang om ugen, 
først på foråret om søndagen og senere når lyset vender tilbage flyttes 
til onsdag. 

Der er en lille skare på 10-14 skytter der dukker op. Træningen er 
rimeligt fokuseret på hygge og dygtiggørelse. 

Der har været et par kommende buejægere der skulle træne til 
buejagtkursus og efterfølgende prøve. Så gør det jo ikke alverden, at vi 
har en buejagtinstruktør i klubben der kan hjælpe med fif og vejledning. 
De gik da også gennem kursus og prøve uden antydning af problemer. 
Stort tillykke til dem. 

Bukkejagten gik fint, og  enkelte var dygtige nok til at nedlægge en 
buk. Specielt vil alle nok huske Danny's første buebuk og fortællingen 



 

 

om denne.  Efter 1 uge var Danne stadig mærket af den store oplevelse 
det havde været at nedlægge et råbuk på 10 m afstand med bue og pil. 

Vi har deltaget i 3 runder af Det Gyldne Slip, dog ikke med så meget 
succes som sidste år. Vi kommer nok til at aflevere Vandrerpokalen til 
Sæby som skyder rigtigt godt i år. Vi skal kæmpe med om 
andenpladsen. 

Lige før sommerferien holdt vi skydning for 40 skytter fra Nordjylland, 
og de fik en på opleveren med en 'spændende' bane som gav sved på 
panden....meget meget sved. Skydningen tog 4 timer og Kim Porsborg 
måtte køre efter flasker med vand flere gange. Efterfølgende fik alle 
serveret frikadelle tilbehør. En dejlig dag, hvor vi kunne udnytte det 
stærkt kuperede terræn til en krævende bane. Kæmpe tak til Fru Kurt. 
Ole og Kim for at hjælpe. Banen og det øvrige praktiske, ja det slid tog 
hjælperne sig af lørdag og søndag før skydningen. 

Som afslutning på foråret holdt vi hygge aften på "Michael Manor". 
Michael Engemans stillede hus, hund, buebane og pølser til rådighed, 
Haller lidt vin og klubben 3D-dyr. Vi havde en overordentligt hyggelig 
aften, hvor der belv sluppet en del pile og de fleste fundet igen :-) 

I august er der kredsmesterskab hvor vi selvfølgelig deltager. 

Sidder du med lyst til buejagt eller kender du nogle der gør, så kig ned i 
klubben eller følg os på Facebook. Hvis man vil på bukkejagt med bue 
og pil i 2020, så skal man igang med træning. Du er naturligvis 
velkommen til at skrive til joergen@haller.dk hvis du har spørgsmål om 
buejagt, kursus eller udstyr. 

Bue udvalget 
 



 

 

Generalforsamling 
Torsdag den 26. 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 Krage/skadepokal 
12.2 Udtrækning af præmier på indgangsbillet 
12.3 Overrækkelse af diplomer 
12.4 Overrækkelse af Bukke præmie for flotteste buk på 
hjemmesiden 
 
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. 
 



 

 

Madlavningskursus 

 
Starter den 3. oktober klokken 18.00 

i køkkenet på Bavnebakkeskolens i Støvring. 

Igen i år er Nikolai Christensen underviser, og vi hygger  

hver anden torsdag (5 gange) indtil den 5 december. 

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

stovring@jagtforening.dk - bemærk tilmelding er ført gyldig  

når kr. 650 er overført til konto 9070 1627222668 

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. 

 



Rævejagter 2020

 

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 Jørgen Bladt – Pris 50,-   

på parolen annonceres hvad der må nedlægge. 
  

 Lørdag den18. januar hos Erling Buus – Pris 50,-   
på parolen annonceres hvad der må nedlægge.  
 

 Regulering på ræv hos Jørgen Bladt, lørdag den 22.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 



Åbent Hus hos Almas 
 
 

Torsdag den 19. 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 & pølser. 
 
 
 

 
 
 
 

WWW.ALMAS.DK 



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 

02. september Rundvisning 
Hesselholt Skov 

Mosskov Pavillonen 
v/St. Okssø 

18.00 

07.  september Foreningsskydning Hytten, Banesvinget 7 09.00 
19. september Åbent Hus, Almas Gugvej138, 9210 19.00 
26. september Generalforsamling Rold Storkro 19.00 
03. oktober Madlavning Bavnebakkeskolen 18.00 
22. oktober Jagt i Hessselholt Skov Hytten, Banesvinget 7 08.00 
07. november Jagt i Hessselholt Skov Hytten, Banesvinget 7 08.00 
21. november Jagt i Hessselholt Skov Hytten, Banesvinget 7 08.00 
13. december Jagt i Hessselholt Skov Hytten, Banesvinget 7 08.00 
11.  januar Foreningsjagt hos 

Jørgen Bladt, Volsted 
Hytten, Banesvinget 7 08.00 

18.  januar Foreningsjagt hos 
Erling Buus, Guldbæk 

Hytten, Banesvinget 7 08.00 

22.  februar Ræveregulering hos 
Jørgen Bladt, Volsted 

Hytten, Banesvinget 7 08.00 


