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Kære medlemmer af Sæby og Omegns Jagtforening. 

 

De seneste dages omslag i vejret varsler ikke bare årstidens skifte, det leder også tankerne hen på den forstående 
jagtsæson. Er ænderne begyndt at trække med en tiltagende vind? Kommer der Sneppefald i år? Som jæger er 
der ingen tvivl om at med oktober, så starter jagtsæsonen, sådan rigtigt! 

Siden sidst er der blevet arbejdet på at gøre vores medlemsblad klar til trykken, og er det ikke landet i postkassen, 
så er det på vej. Her finder du information om alle de aktiviteter der er i foreningen de kommende måneder.  Lige 
fra knivmagerkursus, madlavning, foreningsaftner og fællesjagter. Og husk at du som Nyjæger kan deltage gratis i 
de første 2 fællesjagter.  

Aktiviteter som både de forskellige udvalg og bestyrelsen håber, vil blive taget godt i mod, og ikke mindst bakket 
op om, da netop tilslutningen til aktiviteterne er hele grundlaget for at vi kan have en aktiv forening, til gælder og 
gavn for alle.  

D. 14. september var der, i samarbejde med Jægerrådet Frederikshavn, foredrag på Knivholdt med Torsten Lind 
Søndergaard om Jagtens Fremtid. Et spændende foredrag som med en både humoristisk og kritisk/provokerende 
tilgang til jagten satte gang i både tanker og spørgsmål hos de godt 25 fremmødte. 

D. 28. september var der Formandsmøde i Kreds 1, hvor emnet var medlemstal og det går godt i Kredsen med en 
fremgang af medlemmer over de sidste 5 år og der blev snakket på tværs af kredsen og udvekslet ideer. Alt i alt er 
vi i kredsen i en stabil udvikling, og det samme gælder vores egen forening. 

Sluttelig vil jeg gerne, i tråd med den kampagne der er i oktober nummeret af JÆGER, opfordre til at vi alle, 
hjælper os selv og hinanden med at holde fokus på sikkerheden. Som jæger har vi et ansvar, ikke kun for naturen 
og vildtet, men for hinanden og os selv, og dermed sikkerheden når vi er på jagt. Et ansvar vi alle tager på os, med 
alvor. For jagt og natur er en glæde, en passion, og et ansvar. 

 

Knæk og bræk, både med de kommende jagter, samt de kommende foreningsaktiviteter. 

 
 
 
Med venlig hilsen 
 

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

Tirsdag d. 4. oktober kl. 17:00 Bueskydning afslutning 3D 

Onsdag d. 5. oktober kl. 19:00 Foreningsaften hos Jagt og Fiskeri Frederikshavn 

Lørdag d. 8. oktober kl. 7:00 Buejagt Frederikshavn 

Lørdag d. 8. oktober kl. 8:30 Fællesjagt i Professorens- og Gybels plantage 

Tirsdag d. 11. oktober kl. 18:00 Bueskydning indendørs træning 

Torsdag d. 13. oktober kl. 19:00 Opstart Knivmagerkursus 

Torsdag d. 13. oktober kl. 19:00 Infoaften Jagttegns kursus 

Tirsdag d. 18. oktober kl. 18:00 Bueskydning indendørs træning 

Lørdag d. 22. oktober kl. 7:00 Buejagt i Professorens plantage 

Søndag d. 23. oktober kl. 9:00 Fællesjagt i Katsig og Vandværksskoven 

Tirsdag d. 25. oktober kl. 18:00 Bueskydning indendørs træning 

Torsdag d. 27. oktober kl. 19:00 Knivmagerkursus 


