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Kære medlemmer af Sæby og Omegns Jagtforening. 

 

Med maj måned, så har foråret for alvor meldt sit komme, nok ikke med de højeste temperaturer, men det er det 
til trods ikke solskinstimer der mangler. Fuglene har godt gang i at bygge reder, og nogle ligger allerede på de 
første æg, de første Rålam er sat, og inden længe ses årets rævehvalpe udenfor graven. Om en uge siger 
kalenderen 16. maj, en dato der for mange er en af de vigtigste datoer på året. Premieremorgnen på årets 
Bukkejagt er ventet med længsel og med spænding. Og med rette, for det er som om at jagten går op i en højere 
enhed når man sidder der på reviret, ventende i spænding alt imens naturen langsomt vågner. 

Siden sidst har der været opstart af hundetræningen på JCN, og med plus 25 hunde tilmeldt, så er tilslutningen 
stor. Der er også godt gang i Bueskydningen, og der syntes at være en stigende interesse for netop Buejagten, så 
tøv ikke med at kontakte Bueudvalget hvis du har lyst til at prøve kræfter med Bueskydningen. 

Foreningen er, af Handelsstandsforeningen i Sæby inviteret til et Outdoor arrangement på Sæby Torv i forbindelse 
med indvielse af det nye havneareal. Det er lørdag d. 28. maj, hvor foreningen stiller telt og eventtrailer op, 
tilbereder vildt på grillen m.m. så tag familien med og kom forbi til en snak.  

Vi har også fået nye kræfter i vores Flugtskydningsudvalg, så det i dag består af følgende: Mads Siksne (Tlf. 
60407980), Lars W. Pedersen (Tlf. 42171148). samt Asbjørn Siksne (Tlf. 60407982). Mads og Asbjørn er 
nyuddannet Flugtskydningsinstruktører, og de har alle en masse ideer og jeg er sikker på at der inden længe 
kommer nyt fra dem omkring aktiviteter m.m. 

Sæby var vært ved Jægerrådsmødet d. 2. maj. Der er godt gang i aktiviteterne i de forskellige jagtforeninger og på 
baggrund af succesen med det arrangement (”Pas på naturen og Vildtet” )der i april blev afholdt på Knivholdt, 
arbejdes på at flere aktiviteter, holdt af Jægerrådet for foreningernes medlemmer.    

Desværre var der ikke nok tilslutning til den planlagte tur til Brasholt d. 13. april, så den blev aflyst 

Husk Bukkekaffen på JCN d. 16. maj kl. 9.00, også selv om du ikke fik skudt bukken, for jagt er samvær, gode 
historier og glæden over andres held. 

Jeg håber i tager godt imod de kommende aktiviteter henover sommeren. 

Et stort tillykke til de Jagttegnsaspiranter der har fået jagttegnet i hus, og Knæk og Bræk til alle der skal til prøve 
og til jer der færdes på Diana´s sti i efterstræbelserne efter Sommerbukken. 

 
 
 
Med venlig hilsen 
 

Allan Mandrup 
Formand 
Sæby og Omegns Jagtforening 
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Det sker i maj 2022: 

Mandag d. 9. maj kl. 18:30 Hundetræning 

Tirsdag d. 10. maj kl. 19:00 Bueskydning 3D præmieskydning 

Onsdag d. 11. maj kl. 15:00 Træning og ring skydning 

Torsdag d. 12. maj kl. 17:00 Træning og ring skydning 
Torsdag d. 12. maj kl. 17:00 Riffelskydning Sindal 

Lørdag d. 14. maj kl. 09:00 Vendelbocup 
Lørdag d. 14. maj kl. 10:00 Riffelskydning Sindal 

Søndag d. 15. maj Ikke skydedag 

Mandag d. 16. maj kl. 09:00 Bukketræf JCN 
Mandag d. 16. maj kl. 18:30 INGEN HUNDETRÆNING 

Tirsdag d. 17. maj kl. 19:00 Bueskydning Træning 

Onsdag d. 18. maj kl. 15:00 Træning og ring skydning 

Torsdag d. 19. maj kl. 17:00 Træning og ring skydning 
Torsdag d. 19. maj kl. 17:00 Riffelskydning Sindal 

Fredag d. 20. maj kl. 16:00 Stena line skydearrangement 

Lørdag d. 21. maj kl. 10:00 Holdskydning Nordjyske Bank 

Søndag d. 22. maj ikke skydedag 

Mandag d. 23. maj kl. 18:30 Hundetræning 

Tirsdag d. 24. maj kl. 19:00 Bueskydning 3D præmieskydning 

Onsdag d. 25. maj kl. 15:00 Træning og ring skydning 

Torsdag d. 26. maj kl. 10:00 Riffelskydning Sindal 
Torsdag d. 26. maj kl. 17:00 Træning og ring skydning 

Søndag d. 29. maj ikke skydedag 
Søndag d. 29. maj kl 09:00 Det Gyldende Slip Støvring 

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

Tirsdag d. 31. maj kl. 19:00 Bueskydning Træning 


