Nyhedsbrev marts 2022

Kære medlemmer af Sæby og Omegns Jagtforening.
Ifølge kalenderen er det blevet forår, og vejret viser sig i øjeblikket fra sin bedste side. Ud over at det gradvist
bliver varmere, så er foråret også tiden hvor vores aktiviteter i foreningen gradvist tager til, og i de kommende
dage vil Foreningsbladet lande i postkassen hos jer alle, og de første aktiviteter er allerede her i marts, med
Trofæaften, opstart af Bueskydning, tur til SSV Skydeklub og en aften hvor Jægerrådet sætter fokus på natur og
markvildt.
Både foreningens bestyrelse, samt de forskellige udvalg arbejder for at vores forening forbliver en aktiv forening,
med en bred palet af aktiviteter for netop jer som medlem. Men også jeres tilbagemeldinger og forslag til nye
aktiviteter er vigtige, så sidder du med en ide til en aktivitet, så send en mail og lad os høre om den.
Der er blandt andet blevet spurgt til om det ville være muligt at lave en køb/salg sektion på vores hjemmeside.
Dette er desværre ikke muligt, men via Danmarks Jægerforbunds App ”Jæger” kan alt jagtrelevant købes/sælges,
også jagtvåben. En App der generelt kan anbefales.
Det er også blevet tid til at lave indberetningen over det vildt der er nedlagt i den forgangne sæson (HUSK at du
også skal indberette hvis du ikke har nedlagt vildt, såkaldt 0-indberetning), og samtidig også at få betalt
Jagttegnet. Alt dette sker via www.mitjagttegn.dk
Siden sidst har der været Årsmøde på Jagtcenter Nord. Til trods for situationen med Corvid-19 blev 2021 et godt
år for JCN og økonomien er forsat god. Der har også været konstituering, og her blev det til genvalg til Per
Lindegaard som Formand/Sekretær og Bo Lindegaard som Kasserer. Også 2022 er startet godt på JCN med en
vækst på godt 30% i antallet af kastede duer.
I den kommende weekend (d. 12. marts) er der Årsmøde i Kreds 1 hvor Sæby stiller med 4 mand. Personligt ser
jeg frem til at høre mere om hvad der er sket i Kredsen og ikke mindst hvad der er på tegnebrættet for 2022.
Har du lyst til at deltage i Årsmødet til næste år, og får et indblik i hvad der sker i Kredsen, men også hvad der
kommer med på det efterfølgende Repræsentantskabsmøde i DJ, så husk at foreningen betaler for forplejningen
på dagen til en dag der indeholder debat, lærerige oplæg og ikke mindst godt samvær.
Jeg håber i tager godt imod de aktiviteter der er henover foråret og sommeren.

Med venlig hilsen
Allan Mandrup
Formand
Sæby og Omegns Jagtforening
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Det sker i marts 2022:
Tirsdag d. 8. marts kl. 17:00 NY DATO Madlavningskursus 2
Onsdag d. 9. marts kl. 19:00 Trofæaften
Torsdag d. 10. marts kl. 19:00 Knivmagerkursus
Tirsdag d. 15. marts kl. 17:00 Bueskydning Opstart Træning
Torsdag d. 17. marts kl. 19:00 Knivmagerkursus
Lørdag d. 19. marts kl. 09:00 Tur til SSV skydeklub i Støvring
Tirsdag d. 22. marts kl. 17:00 Bueskydning Træning
Tirsdag d. 22. marts kl. 19:00 Jægerrådsaften - Pas på naturen og vildtet
Onsdag d. 23. marts kl. 19:00 Møde for jagtgruppen Sæby Jagtforening
Torsdag d. 24. marts kl. 19:00 Knivmagerkursus
Tirsdag d. 29. marts kl. 18:00 Bueskydning 3D præmieskydning
Torsdag d. 31. marts kl. 17:00 Riffelskydning Sindal
Torsdag d. 31. marts kl. 19:00 Knivmagerkursus

