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Kære medlemmer af Sæby og Omegns Jagtforening. 

 

Selv om temperaturen ikke helt siger forår, så er det blevet det, og både Viben og Lærken er kommet, og det er 
nu det er tid til at gennemgå reviret så det er klar til den snarlige Bukkejagt. Skal tårn/stige flyttes eller repareres? 
Skal der fjernes lidt beplantning for at sikre et frit skudfelt? Det er nu disse opgaver skal klares så der er mest 
mulig ro på reviret op til bukkejagten. Og hvad med riflen? Selv om den ramte fint sidste gang, så er en tur på 
skydebanen altid godt. Ikke kun for at sikre at riflen er indskudt, men også for træningens skyld.  

Siden sidst har der været afholdt Kreds Årsmøde, så d. 12. marts mødtes 101 stemmeberettigede, samt 13 gæster 
på i Brovst. Der var god dialog og input, og et af de emner der blev debatteret var Jagttiderne og grundlaget 
herfor. Det er ikke altid det giver mening for os jægere at en jagttid evt. afkortes, men når det kommer til vores 
Jagttider er det en forhandling som bygger på data, og de data er blandt andet vores Vildtudbytte statistikker. 
Men da jagtformer ændre sig, så gør vildtudbyttet også, men det betyder ikke at en jagtbar art er i nedgang. 
Derfor skal regulering af Jagttiderne ske på et fundament af dataindsamling som bl.a. indebærer Vildttælling, 
både via fysiske tælleruter, men også via data fra vildtkameraer.  

Foråret betyder også at de forskellige aktiviteter i foreningen starter op. Bl.a. gik turen d. 19. marts til SSV 
Skydeklub i Støvring, hvor de deltagende havde en hyggelig dag med udfordrende duer og dermed også skydning. 
Der har også været afholdt en Jægerrådsaften med temaet ”Pas på naturen og Vildtet” hvor der var fokus på havd 
vi som jæger kan gøre for ikke bare Markvildtet, men også Naturen. Der var godt 50 fremmødte som fik mulighed 
for at får inspiration fra Vildtplejerådgiver Kurt Thomsen og Vildt- og Naturkonsulent Jacob B. Nielsen. 

Desværre har det, grundet manglende interesse været nødvendigt at aflyse det planlagte Kursus i Vildtsygdomme 
og Hygiejne som skulle være afholdt d. 5. april. men der arbejdes på at afholde et nyt kursus i ´23 eller ´24. 

Af kommende aktiviteter kan nævnes Riffelskydning i Sindal. opstart af Hundetræning, foreningstur til Brasholt, 
og indskydning af Salonriffel, så der er rig mulighed for at mødes med ligesindede i en hyggelig og afslappet 
atmosfære i den kommende tid. 

Husk at det er fra d. 30. april at du har mulighed for at leje Bukkejagt på foreningens områder. Se mere herom i 
vores allerede udsendte Forårsprogram. 

 

Jeg håber i tager godt imod de aktiviteter der er henover foråret og sommeren. 

 
 
 
Med venlig hilsen 
 

Allan Mandrup 
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Det sker i april 2022: 

Tirsdag d. 5. april kl. 17:00 Bueskydning Træning 

Torsdag d. 7. april kl. 17:00 Riffelskydning Sindal 

Torsdag d. 7. april kl. 19:00 Knivmagerkursus 

Mandag d. 11. april kl. 18:30 Opstart hundetræning (Tilmelding og Intro med kaffe/kage, uden træning) 

Tirsdag d. 12. april kl. 18:00 Bueskydning 3D præmieskydning 

Torsdag d. 14. april kl. 17:00 Riffelskydning Sindal 

Mandag d. 18. april kl. 18:30 Hundetræning 

Tirsdag d. 19. april kl. 19:00 Bueskydning justeringsdag 

Tirsdag d. 19. april kl. 19:00 Indskydning af salonriffel på 15 m bane 

Torsdag d. 21. april kl. 17:00 Riffelskydning Sindal 

Torsdag d. 21. april kl. 19:00 Knivmagerkursus 

Mandag d. 25. april kl. 18:30 Hundetræning 

Tirsdag d. 26. april kl. 19:00 Bueskydning 3D præmieskydning 

Torsdag d. 28. april kl. 17:00 Riffelskydning Sindal 


