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Kære medlemmer af Sæby og Omegns Jagtforening. 

 

Vi er gået over til vintertid, selv om vejret stadig er mildt for årstiden. Vi er også godt inde i jagtsæsonen og 
næsten alle vores jagtbare vildtarter kan jages nu. 

Men selv om vi alle nyder dagene i godt selskab på jagterne, så er der også godt gang i foreningsaktiviteterne. Og 
der er stadig mulighed for at melde sig til mange af dem, selv om de er godt i gang. 

Der er også lukket op for træningsskydning på Jagtcenter Nord i weekenderne, så der er mulighed for at få testet 
færdighederne med jagtgeværet. 

Siden sidst blev der d. 5. oktober holdt foreningsaften hos Jagt og Fiskeri Frederikshavn. Her var et par og tyve 
medlemmer mødt op til en hyggelig aften, hvor der udover lodtrækning af gavekort til forretningen, blev delt 
gode historier og lavet gode handler i en afslappet atmosfære. 

Knivmagerkursus startede d. 13. oktober og Madlavning havde opstart d. 1. november, begge er kommet godt fra 
start med en god tilslutning. Kontakt henholdsvis Klaus Jensen på mobil: 29661056 (Kniv) og Gert Gandrup på 
mobil: 40164416 (Mad) for at høre om der er ledige pladser. 

Nyjæger udvalget har planlagt en Nyjæger Andejagt som afholdes her d. 8. november som et aftentræk på 
svømmeænder. Pladserne blev hurtigt besat og de tilmeldte nyjægere kommer til at dele post med en erfaren 
jæger/hundefører, så der bliver rig mulighed for sparring og læring. Aftenen sluttes af med en sandwich og en 
snak om jagt, vores forening og sikkert også deling af aftenens oplevelser. 

Onsdag d. 16. november afholder foreningen, sammen med Frederikshavns kommune igen skolejagt hvor en 
klasse fra Sæbygaardskolen kommer med på jagt. Det plejer at være en hyggelig dag hvor natur og læring går op i 
en enhed, og måske er der en kommende jæger blandt eleverne. 

Foreningsjagten er også godt i gang, og med et godt fremmøde. Så har du lyst til at komme med på en hyggelig 
fællesjagt, så koster det kun 250,- at deltage. Tilmelding til Mikael Falborg på mobil: 30264565. 

Sluttelig vil jeg minde om vores Generalforsamling d. 31. januar 2023. Det er muligt at tilmelde sig spisning 
allerede nu til undertegnede på mobil: 30589465 eller amandrup@youmail.dk 

I ønskes alle 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 november 2022: 

Tirsdag d. 8. november kl. 16:30 Nyjæger andejagt 

Tirsdag d. 8. november kl. 17:00 Bueskydning Åben hus 

Torsdag d. 10. november kl. 19:00 Knivmagerkursus 

Lørdag d. 12. november kl. 09:00 Træningsskydning 

Lørdag d. 12. november kl. 12:00 Skydning for jagttegnselever 

Søndag d. 13. november ikke skydedag 

Søndag d. 13. november kl. 07:00 Buejagt i Katsig bakker 

Tirsdag d. 15. november kl. 18:00 Bueskydning Tema Dartaften 

Torsdag d. 17. november kl. 19:00 Knivmagerkursus 

Lørdag d. 19. november kl. 09:00 Træningsskydning 

Lørdag d. 19. november kl. 12:00 Skydning for jagttegnselever 

Søndag d. 20. november ikke skydedag 

Tirsdag d. 22. november kl. 18:00 Bueskydning indendørs træning 

Torsdag d. 24. november kl. 19:00 Knivmagerkursus 

Lørdag d. 26. november kl. 09:00 Træningsskydning 

Lørdag d. 26. november kl. 12:00 Skydning for jagttegnselever 

Søndag d. 27. november ikke skydedag 

Søndag d. 27. november kl. 09:00 Fællesjagt i Katsig og Vandværksskoven 

Tirsdag d. 29. november kl. 18:00 Bueskydning Tema Pilebygning 


