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Kære medlemmer af Sæby og Omegns Jagtforening. 

 

Bukkejagten har nået sin afslutning, men en tur på reviret eller i naturen generelt, kan stadig give gode oplevelser 
med Bukken, da brunsten stadig kan opleves her hvor høsten er i fuld gang. Og med sensommerens komme, står 
gåsejagten for døren, som et lille påmindelse om at inden længe, så starter vores hovedjagtsæson, noget jeg er 
sikker op at vi alle ser frem til. 

Selv om Danmark har været lidt i dvale på grund af sommerferien, så har der traditionen tro, været afholdt 
Repræsentantskabsmøde i DJ. Det blev afholdt d. 18. juni 2022 og var en dag med plads til gode debatter, 
afstemning af indkommende forslag, indlæg m.m. Et af de forslag der blev stemt igennem var forslaget om at 
Juniormedlemmer også skal modtage ”JÆGER” som en del af deres medlemskabs. Forslaget var rejst af Per 
Lindegaard og mødte ikke kun solid opbakning fra Kreds 1, men fra hele Repræsentantskabet. 
Sagen/Problemstillingen omkring PAC var selvfølgelig også på dagsordnen, og det er en sag som har stor fokus fra 
DJ, og der bliver og er blevet lagt et stort arbejde fra DJ´s side for at komme i mål med en løsning til gavn for både 
jægere, skytteforeninger og jagtbranchen. Jeg vil opfordre til, at hvis i kontakter PAC , fordi i afventer en tilladelse, 
så husk at holde en god tone. 

D. 20. juni blev der hold Hundeafslutning på JCN, hvor de fremmødte hunde og deres fører gik til den afsluttende 
prøve med højt humør og modtog god og konstruktiv kritik/bedømmelser fra de 3 prøvedommere. Alle havde en 
hyggelig aften som blev afsluttet med Kold Kartoffelsalat og grillpølser. Stort tillykke til både de præmieret og de 
vindende hunde. 

Foreningens Flugtskydningsudvalg har annonceret Foreningens Hyggeskydning d. 6. august på JCN. Så her er der 
rig mulighed for at få sving i Bøssen i en afslappet atmosfære og dagen afsluttes med helstegt pattegris m.m.  

Jeg håber i alle har nydt sommeren og at vi ses til de forskellige aktiviteter der kommer hen over sensommeren og 
efteråret.  

Knæk og Bræk, 

 
 
 
Med venlig hilsen 
 

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

Tirsdag d. 2. august kl. 19:00 Opstart Bueskydning træning ny sæson 

Onsdag d. 3. august kl. 15:00 Træning 

Torsdag d. 4. august kl. 17:00 Træning 
Torsdag d. 4. august kl. 17:00 Riffelskydning Sindal 

Fredag d. 5. august ikke skydedag 

Lørdag d. 6. august kl. 09:00 Pokalskydning Sæby og sommerfest 

Søndag d. 7. august kl. 10:00 Holdskydning Jørgen Juul’s pokal 

Tirsdag d. 9. august kl. 19:00 Bueskydning Træning 

Onsdag d. 10. august kl. 15:00 Træning 

Torsdag d. 11. august kl. 17:00 Træning 
Torsdag d. 11. august kl. 17:00 Riffelskydning Sindal 

Fredag d. 12. august kl. 16:00 Afslutning Østvensyssel flygtskydningsring 

Søndag d. 14. august ikke skydedag 
Søndag d. 14. august kl. 09:00 Det Gyldende Slip Tolne 

Tirsdag d. 16. august kl. 19:00 Bueskydning 3 D præmieskydning 

Onsdag d. 17. august kl. 15:00 Træning 

Torsdag d. 18. august kl. 17:00 Træning 
Torsdag d. 18. august kl. 17:00 Riffelskydning Sindal 

Søndag d. 21. august ikke skydedag 

Tirsdag d. 23. august kl. 19:00 Bueskydning Træning 

Onsdag d. 24. august kl. 15:00 Træning 

Torsdag d. 25. august kl. 17:00 Træning 
Torsdag d. 25. august kl. 17:00 Riffelskydning Sindal 

Fredag d. 26. august Buejæger weekend 
Lørdag d. 27. august Buejæger weekend 
Søndag d. 28. august Buejæger weekend 

Tirsdag d. 30. august kl. 19:00 Bueskydning Træning 

Onsdag d. 31. august kl. 9:00 Haglskydeprøve 
Onsdag d. 31. august kl. 15:00 Træning 


