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Kære medlemmer af Sæby og Omegns Jagtforening. 

 

Juni er netop begyndt, og dermed er det kalendermæssigt blevet sommer. Rapsen er netop afblomstret og 
naturen er klædt i grønne nuancer. Mange har brugt utallige timer på at være ude efter bukken. Måske har man 
været heldig at nedlægge bukken, måske lader Diana heldet vente på sig! Uanset, så byder turene ude i naturen 
på fantastiske oplevelser, med mulighed for at se Råen med sine lam, Spurvehøgen der lydløst glider forbi 
skydetårnet, den unge Buk der hektisk fejer og øver sig at blive den kommende Pladsbuk med ungdommens 
nervøsitet og kådhed. Egernet der legende leder efter noget at æde i skovbunden. Alle disse oplevelser er med at 
gøre jagten, og de er med til at gøre fortællingen om årets drømmebuk, endnu mere spændende når den deles 
med andre, jægere som ikke jægere, for jagt er oplevelser. 

Bukkejagt er også Bukkekaffe, og vanen tro blev dette afholdt d. 16. maj kl. 9 på JCN. Der kom 15-20 jægere forbi 
til kaffe og rundstykker, selv om paraden var i den mindre skala, men en enkelt Buk (en flot 6ender), så blev der 
delt ud af morgenens oplevelser, snakket om kaliber, blyfri ammunition, grej, vejret og meget andet.  

Siden sidst har vi også været til Outdoor-arrangement på Torvet i Sæby. Det var d. 28. maj og selv om der var en 
del andre aktiviteter bl.a. på havnen i Sæby, grundet havneindvielsen, så var vores plads på torvet godt besøgt. 
Over de godt 5 timer vi var der, kom mellem 100 og 130 gæster forbi og fik en snak om jagt, hunde, buejagt, 
knivmager, vildt som mad, og mange fik smagt grillet Rågebryst, Vildsvin og Sommerbuk, og børnene fik ”skudt” 
lokkeænder fra prammen med kasteringe. Og det er glædeligt at vi kun blev mødt af positive tilkendegivelser fra 
dem der besøgte vores stand. 

D. 4. juni blev der afholdt Hyggeskydning på JCN, her mødte 11 skytter op til en hyggelig dag, hvor der bl.a. blev 
prøvet kræfter med mere jagtrelavante skydestillinger som skydning fra pram, og siddende på stol, og ud fra de 
meldinger der er kommet, så var det en hyggelig dag, der blev afsluttet med præmieoverrækkelse samt bålmad. 

Det er glædeligt at se den opbakning der er til de forskellige aktiviteter der laves i vores forening, og jeg vil gerne 
sige tak til alle de frivillige der yder en stor indsats for at vi som forening kan fortsætte med at være en aktiv 
forening. Men jeg vil også gerne sige tak til alle jer der støtter op om de forskellige aktiviteter, ved at deltage i 
dem, for uden jeres deltagelse, så havde vi ikke den stærke, forankret foreningen vi har! 

Med disse ord vil jeg på vegne af Bestyrelsen, foreningens udvalg, samt egne, ønske jer forsat Knæk og Bræk, 
samt et rigtig god sommer. 

 
 
 
Med venlig hilsen 
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Det sker i juni 2022: 

Mandag d. 6. juni kl. 18.30 Hundetræning 

Tirsdag d. 7. juni kl. 19.00 Bueskydning 3 D præmieskydning 

Onsdag d. 8. juni kl. 15.00 Træning og ring skydning 
Onsdag d. 8. juni kl. 15.00 Firmaarrangement 

Torsdag d. 9. juni kl. 17.00 Træning og ring skydning 
Torsdag d. 9. juni kl. 17.00 Riffelskydning Sindal 

Søndag d. 12. juni : Ikke skydedag 

Mandag d. 13. juni kl. 18.30 Hundetræning 

Tirsdag d. 14. juni kl. 19.00 Bueskydning 3 D præmieskydning 

Onsdag d. 15. juni kl. 15.00 Træning og ring skydning 

Torsdag d. 16. juni kl. 17.00 Træning og ring skydning 
Torsdag d. 16. juni kl. 17.00 Riffelskydning Sindal 

Lørdag d. 18. juni kl. 8:00 Frederikshavn jagtforening pokalskydning 

Søndag d. 19. juni : Ikke skydedag 

Mandag d. 20. juni kl. 18.30 Hundetræning Afslutning 

Tirsdag d. 21. juni kl. 19.00 Bueskydning Træning 

Onsdag d. 22. juni kl. 15.00 Træning og ring skydning 

Torsdag d. 23. juni kl. 17.00 Træning og ring skydning 
Torsdag d. 23. juni kl. 17.00 Riffelskydning Sindal 

Lørdag d. 25. juni kl. 9.00 Præstbro jagtforening egen pokalskydning 

Søndag d. 26. juni: Ikke skydedag 
Søndag d. 26. juni kl. 9.00 Det Gyldende Slip Hjallerup 

Tirsdag d. 28. juni kl. 19.00 Bueskydning 3D afslutning 

Onsdag d. 29. juni kl. 15.00 Træning og ring skydning 

Torsdag d. 30. juni kl. 17.00 Træning og ring skydning 
Torsdag d. 30. juni kl. 17.00 Riffelskydning Sindal 


