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 Formandens side 
 

 
. 

 Årets 4 trykjagter i Hesselholt skov er vel overstået, alle 

jagter har været udsolgt, og der er allerede kommet en del 

bestillinger på jagterne til sæson 2023. 

Vi kan tydeligt se at coronaen er på tilbagetog, da der ikke 

har været det samme tryk fra publikum , der er set betydeligt 

mere vildt på jagterne i år. Desværre er det ikke lykkedes at 

nedlægge hjorten, der er flere der har forsøgt, dog er der 

leveret en del hinder og kalve. 



 

Som noget nyt er der i år serveret varm mad mellem de to 

såter, vi har været så heldige at Mads Dam ville sørge for 

forplejningen, stor tak for det, han har lovet at fortsætte næste 

år. 

Datoerne for jagterne bliver meldt ud sidst i januar, men vi 

modtager gerne bestillinger nu. 

Projekt nyt klubhus går som planlagt, byggeansøgning er 

indsendt og der er udvalgt 2 tilbud som vi arbejder videre 

med. 

I starten  af  januar bliver sagen behandlet politisk i kultur 

&fritids udvalget, dette burde ikke give anledning til 

ændringer da vi holder os inden for den vedtagne lokalplan 

for området. 

Vi forventer at byggeriet kan starte op medio oktober 2023, 

så vi til sæson 2024 kan have nye rammer for foreningen. 

 

De forskellige udvalg har lavet et stort og varieret program 

for første halvår af 2023, vi ser frem til og se jer til 

arrangementerne. 

Hundeudvalget har fået ny tovholder i Jørgen Haller, han 

afløser Palle Sørensen, som grundet arbejde er flyttet til en 

anden landsdel. Jeg vil gerne rette en stor tak til Palle for 

indsatsen.  

     

 

Til slut vil jeg ønske jer alle en glædelig jul samt et godt 

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 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 

08. januar Foreningsjagt på 

Volstedgaard 

Hytten Banesvinget 7B 08,00 

15. januar Foreningsjagt hos 

Erling Buus 

Hytten Banesvinget 7B 08.00 

31.  januar Hundetræning 

indendørs 

Støvring Hedevej 27, 

9530 Støvring 

18.30 

18. februar Reguleringsjagt på ræv Hytten Banesvinget 7B  08.00 

02. marts Trofæopmåling Rold Storkro 19.00 

08. marts Vildtspil Voldsted Forsamlingshus 18.30 

15. april Indskydning af 

jagtriffel  

Skydecentret Hadsund 09.00 

20. april Åbent hus MB Jagt  Erhvervsparken, Hobro 19.00 

16. maj Bukketræf Hytten, Banesvinget 7 09.00 

00. Juni Sommerfest Hytten, Banesvinget 7 18.00 

http://www.jagtforening.dk/


 

 

Foreningsjagt. 
Foreningen afholder igen i år to rævejagter samt reguleringsjagt på ræv på fine 

arealer, som er stillet til rådighed af gode sponsorer. 

Der vil være pladser til buejægere og hvis man er ny jæger eller junior jæger 

vil der være rig mulighed for at følges med er erfaren jæger for at for at få 

mest mulig ud af dagen.  

 

Det bliver en dag hvor foreningens forskellige interesser ( hundefolk, 

hagl/bue/riffel- skytter mm) mødes til en hyggelig dag 

 

Søndag den 8. januar hos Volstedgaard – Pris 50,-  

Søndag den15. januar hos Erling Buus – Pris 50,-  

 lørdag den 18. februar Regulering på ræv hos Volstedgaard, med 

efterfølgende varm suppe – Pris 75,-  

 

På reguleringsjagten den 18.februar vil vi igen i år forsøge os med riffelposter 

i engene hvis vejret tillader det. Der vil blive serveret varm suppe som 

afslutning på årets jagt. 

 

HUSK !!! 
Orange bånd, vest 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, vi forventer at slutte kl. 14-14.30 med parade.  

 

Der vil være mulighed for bengæt (25,-) og der er en rævepulje overført fra 

sidste år (25,-) 

 

Tilmelding senest 8 dage før jagten: til jagtudvalget Mikkel Nielsen 

21565037 eller Kim Porsborg 20803402 

Oplys venligst ved tilmelding om der medbringes bue eller hund af 

hensyn til planlægningen. 

 

Knæk og bræk på vegne af jagtudvalget. 

 



 

 

Hundetræning 2023 

Igen i år er der træning i Støvring & Omegns Jagtforening.  

Vi starter op 31. januar og slutter indendørs med udgangen af marts – i alt 8 

aftener.  Det foregår i ridehallen, Støvring Hedevej 27, 9530 Støvring klokken 

18:30 – 19:15. 

Der er fokus på hvalp/unghunde og urutinerede hunde. Er der tilslutning, så 

laver vi et hold ’åben klasse’ hvor øvelserne er lidt mere krævende. 

Træning for unghunde vil være med vægt på socialisering, samt 5 basale 

grundfærdigheder: 

 

De fleste har oplevet hvor meget tid der kan spildes under træning fordi disse 

’basale’ grundfærdigheder ikke sidder i skabet. Ikke dig, naturligvis, men 

nogle andre hundeførere    

Målet med træningen er at få en lydig og dygtig jagthund, gerne en der glad 

apporterer. Derfor skal vi videre med de ’mindre’ basale’ grundfærdigheder. 



 

 

 

Vi starter sandsynligvis op med apporteringstræning indendørs. Det skal 

bygges langsomt op så DU ender med en glad og trofast hund der samarbejder 

med dig fordi den har lyst. 

Når udendørstræningen starter skulle I gerne have en lydig og glad hund der er 

klar på den mere jagtrelevante træning udenfor. 

Det koster 250,- for indendørs træning og 750,- for udendørstræning, deltager 

man både inde og ude koster det 800,-. 

Tilmelding til joergen@haller.dk senest 15. januar 2023. 

Oplys hundens race og alder ved tilmelding. 

Hundeudvalget 

mailto:joergen@haller.dk


Trofæopmåling 
Torsdag 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 2022 

 

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 2023 
 

 

Onsdag den 8. marts 2023 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 



 

 

Indskydning af Jagtrifler 
 

 
 

Som forberedelse til årets bukkejagt arrangerer foreningen 

indskydning af riffel  

 

Lørdag den 15 april 2023  

på 

Nordjysk Jagtcenter 

Skydebanevej 1, 9560 Hadsund 

Der er indskydning på 100 meter bane 

 fra klokken 10.00 - 12.45 

  

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 2023 

 

 

 

 

tirsdasg 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 

 



 

 

Med starten af oktober er buetræningen igen trukket indendørs i ridehallen i 

Sørup. Det betyder, at vi kan træne en hverdagsaften (torsdage) og bruge 

weekenddage fornuftigt (på jagt). Men, inden vi gik indendørs have vi de lige 

et godt forår og en god sommer. 

Hen over sommeren var vi med i Det Gyldne Slip. Efter 2 år i træk med Sæby 

som de stolte vindere af klubpokalen, ja så lykkedes det i år Støvring & 

Omegns Jagtforening at vinde trofæet. Vi skød faktisk ret godt i de første 3 

runder og var meget foran før finalen i Thy. Til gengæld skød Thy-Mors 

Buejægere urimeligt godt i finalen, men det lykkedes dem ikke at fravriste os 

førstepladsen. 

På finaledagen er det også Kredsmesterskab for Danmarks Jægerforbund. 

Også der tog vi pænt for os. Vi fik guld (Karin Kristiansen) og bronze (Mette 

Nødskov) i dame compound, sølv i herre compound (Christian Aagaard). 

Kenneth Slot vandt i trickskydning en buejagt i Thy, og det udnyttede han på 

elegant vis til at skyde et rådyr. 

I løbet af sommeren har vi trænet på Banesvinget. Vi arbejder stadig på at få 

bedre forhold dernede, således at vi oftere kan bruge 3D-banen og dyrene. 

Støvring & Omegns Jagtforening har købet en container vil skal have 

indrettet. På sigt vil vi gerne have mulighed for at opbevare dyrene tættere på 

banen så de ikke skal køres ud hver gang. 

Står du som buejæger og mangler terræn, så vil jeg da opfordre dig til at kigge 

på Hesselholt. I de seneste 3 år er der et par ’tosser’ der har tumlet rundt 

dernede med bue i juledagene – og de har fået store oplevelser. Mest på jagt 

efter krondyr, men set en masse rådyr. I år er det kun rådyr og nedefter, men 

mon ikke de tumler rundt dernede igen i år? Pladserne er i hvert fald bestilt. 

Er men ny buejæger, så kan man med fordel tage en tur derned i januar. Man 

kan leje en del af skoven i 5 dage for kun 1500,-. Har man brug for guide og 

hjælp, så er der nok et par stykker i foreningen der kan hjælpe. 



 

 

 

Bueudvalge 

 



 

 

Nyt fra Riffeludvalget 

 

Set i lyset af en fantastisk sommer 2022 i med masser af riffelskydning 

kommer her tanker og ideer fra riffeludvalget til sæsonen 2023. 

Riffeludvalget har planlagt følgende aktiviteter 

 

Riffelprøve. Hvis man påtænker at bestå riffelprøver i kommende sæson så 

kontakt riffeludvalget så vi kan få en snak om forløbet og træne lidt af 

indholdet. Det kræver et obligatorisk skydeforløb før riffelprøven, se evt. 

Hadsund Jagtforening de tilbyder forløbet. 

Riffelprøven åbner bl.a. op for deltagelse  i de fine jagter i Hesselholt.  

 

Indskydning i Hadsund.  Lørdag den 15 april fra 10.00 – 12.45 hvor vi 

sædvanen tro skyder på hjort de sidste 45 min.   

Skriv allerede nu datoen i kalenderen. 

 

Grejaften / kend dit grej. Dato er ikke fastlagt, hold øje med foreningens 

Facebookside. 

En af nordjyllands dygtige riffeljægere og nørder kommer denne aften på 

besøg og vil fortælle om riflens egenskaber og hvordan den vedligeholdes, der 

er fri leg denne aften til at stille spørgsmål om alt hvad der vedrører rifler og 

tilhørende optik. 

Temaet denne aften er at vi alle kan blive bedre riffeljægere hvis vi kender 

vores grej. 



 

 

 

Ladekursus. Dato er ikke fastlagt, hold øje med foreningens Facebookside. 

Riffeludvalget planlægger at afholde ladekursus for foreningens medlemmer, 

kurset afholdes muligvis sammen med en eller flere af vores naboforeninger. 

 

Feltskydning i Tranum. se dato i jagtbladet. 

Alle kan være med, det er en superfed dag med masser af skydning og samvær 

med ligesindede. Se dagen som en dag hvor ens grænser med riflen prøves af 

og glem alt om konkurencen, bare mød op og vær med, det er super god 

træning og det har vi alle brug for. 

 

Skydeaftner sommeren 2023. Datoer aftales løbende, Hold øje med 

foreningens Facebookside. 

Vi skyder løbende sommeren igennem på flere af banerne i Nordjylland, vi 

skriver på Facebook når vi planlægger skydeaftener, det kan dog være med ret 

kort varsel. 

 

Riffeludvalget ser frem til at se en masse motiverede medlemmer til vores 

aktiviteter, Som nævnt tidligere er temaet i år at vi alle kan blive bedre med 

riflen hvis vi ved hvordan den fungerer. 

 

Riffeludvalget 



 

 

Sommerfest 2023 

 
 

                               Lørdag den 24 juni klokken 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 18juni. til Mogens Engedal på  21 73 28 77 

eller 

 e-mail: stovring@jagtforening.dk 

mailto:stovring@jagtforening.dk


 

 

Bestyrelse 

Formand 

Mogens Engedal   2173 2877 

Næstformand 

Lars Kæp    2466 2759 

Kasserer       

Sekretær 

Kim Porsborg    2080 3402 

Bestyrelsesmedlem  

Jess Max Nielsen   2345 5608 

Bestyrelsesmedlem 

Michael Engemann   3048 9412  

Suppleant  

Peter Nyholm Jørgensen   20463327 

Hundeudvalg 

Knud Erik Munk   24264182 

Hugo Andersen   2395 1053 

Arne Jensen    5194 4221 

Jørgen Haller    28483875 

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 

Claus Madsen    40274999 

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 

Jes Max Nielsen   53283817 

Bjarne Nielsen   2541 5727 

Palle Kiib    40748462 

Mikkel Max Nielsen   21565037 

Jagtudvalg 

Eddy Klemmensen   2321 1803 

Mikkel Max Nielsen   21565037  

Ole Christensen   6092 6380 

Kim Posborg    2080 3402 

Thomas Stephansen   22187721 

 

 



 

 

Åbent Hus MB Jagt 
 

 

Torsdag den 20. 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 




