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Kære medlemmer af Sæby og Omegns Jagtforening. 

 

Godt nytår – Jeg håber at du, sammen med din familie, er kommet godt over julen og ikke mindst ind i det nye år. 

Jeg sidder og ser tilbage på det forgange år, og glæder mig over den tilslutning der har været til vores aktiviteter, 
over det store stykke arbejde de frivillige laver, netop for at vores forening kan være en aktiv forening, til gavn for 
alle medlemmer. 

Vi har en forening som står stærkt, med en sund økonomi og et stabilt medlemstal, og det er både mit og 
bestyrelsens ønske og mål, at vi også i fremtiden er en stærk forening. Et mål og et ønske, som alle kan bidrage til, 
både som medlem og som frivillig, ved forsat at støtte op omkring de forskellige aktiviteter, ved forsat at komme 
med ideer, tage del i debatten og dermed bidrage til den forsatte vækst og udvikling. 

En forening er ikke stærkere end opbakningen fra medlemmerne, for uden jeres opbakning og støtte, forsvinder 
fundamentet foreningen bygger på. Derfor er det vigtigt at så mange som muligt bakker op omkring vore 
Generalforsamling, da det er Generalforsamlingen der danner fundamentet for foreningen, ved at det størst 
mulige udsnit af foreningens medlemmer er med til at tegne fremtiden. Så husk at tilmelde dig til den kommende 
Generalforsamling senest d. 18. januar. Generalforsamlingen er tirsdag d. 31. januar kl. 19.30 (spisning dog fra kl. 
18.00) Sæby Spektrum og Hostel, Sæbygaardsvej 32, 9300 Sæby. Tilmelding sker via mail amandrup@youmail.dk 
eller mobil 30 58 94 65. 

Du har også mulighed for at deltage i Jægerrådets Årsmøde som afholdes mandag d. 9. januar kl. 19.00 på 
Knivholdt. 
 
Jeg ser frem til at 2023 bliver, endnu et, godt år for vores forening, og jeg håber på at både støttet og fremmødet 
til de forskellige aktiviteter består. 
 
Vi har stadig nogle uger tilbage af jagtsæsonen, og dermed også mulighed for vildt på tasken, men bedst af alt, 
mulighed for at dele vores fælles passion for jagten med vore jagtkammerater - i ønskes alle Knæk og Bræk. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 

Allan Mandrup 
Formand 
Sæby og Omegns Jagtforening 
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Det sker i januar 2023: 

 

Søndag d. 1. januar Ikke skydedag 

Tirsdag d. 3. januar kl. 17:00 Madlavningskursus 

Torsdag d. 5. januar kl. 19:00 Knivmagerkursus 

Lørdag d. 7. januar kl. 08:30 Fællesjagt i Professorens- og Gybels plantage 

Søndag d. 8. januar Ikke skydedag 

Mandag d. 9. januar kl. 19.00 Jægerråd Frederikshavn Årsmøde på Knviholt  

Torsdag d. 12. januar kl. 19:00 Knivmagerkursus 

Søndag d. 15. januar Ikke skydedag 

Torsdag d. 19. januar kl. 19:00 Knivmagerkursus 

Søndag d. 22. januar Ikke skydedag 

Søndag d. 22. januar kl. 09:00 Fællesjagt i Katsig og Vandværksskoven 

Torsdag d. 26. januar kl. 19:00 Knivmagerkursus 

Søndag d. 29. januar Ikke skydedag 

Søndag d. 29. januar kl. 09:00 Udvalgsjagt i Professorens plantage 

Tirsdag d. 31. januar kl. 18:00 Generalforsamling 


