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Kære medlemmer af Sæby og Omegns Jagtforening. 

Så blev det februar og dagene bliver mærkbart længere imens vinteren så småt er ved at gå på hæld. Med februar 
betyder det også et jægtsæsonen er slut for denne omgang, men med jagttidernes ophør, så kommer tiden hvor 
der er mulighed for regulering af krage og ræv (Vær opmærksom op at der er kommet nye regler for regulering 
generelt).  

Siden sidst har vi afholdt foreningens Generalforsamling. I år var det i nye lokaler da den blev holdt på Spektrum i 
Sæby, hvor 37 medlemmer havde tilmeldt sig spisning, og der var vist ikke nogen der gik sultne fra stedet da der 
var rigeligt med stegt flæsk m.m. Det glædede mig at se fremmødet på dagen, og jeg takker for den tillid i har vist 
mig og for genvalget som Formand. 

 Jeg vil sammen med bestyrelsen gøre mit bedste for at honorerer den tillid i som medlemmer har vist. I 
Bestyrelsen har vi sagt velkommen til Asbjørn Siksne som overtager posten som suppleant efter Steen Erikstrup, 
som desværre ikke havde den fornødne tid til bestyrelsesarbejdet. Jeg vil i den ombæring sige en stor tak til Steen 
for han indsats, og byde Asbjørn velkommen.  

På Generalforsamlingen blev to medlemmer hædret. Mogens Christiansen blev hædret som Æresmedlem. 
Mogens har i 8 til 9 år været foreningens kassere og har ydet en stor indsats i dette hverv, men også når det gjalt 
de forskellige arrangementer som Skolejagt, og Outdoor events, har har troligt stillet op med Eventtrailer med 
mere.  Der ud over blev Dion Lang hædret med Dj’s Aktivitetsnål, for sin mangeårige indsats. Ud over at være 
foreningens Jagttegnsunderviser, så har Dion været med en del af foreningens aktiviteter på både udvalgs og 
bestyrelses plan i mange år. Der skal endnu en gang lyde en stor tak samt tillykke til dem begge. 

Der blev afholdt Årsmøde i Jægerråd Frederikshavn d. 9. januar.  På mødet blev der afgivet beretning, og det har 
været en fornuftigt år og ideen med at lave arrangementer i Jægerrådet for alle foreningsmedlemmer fortsætter. 
Der var besøg af Leif Bach som bl.a. satte fokus på hvad rådet kan gøre for at sikre at der kommer flere til 
årsmøderne. Per Lindegaard, Klaus Jensen, Erik Schack samt undertegnede blev valgt som delegerede til 
repræsentantskabet i DJ og vælges endeligt på DJ’s Årsmøde i Kreds 1 d. 4. marts 2023.   

Vi har også afholdt foreningens årlige Udvalgsjagt som er en jagt der bliver holdt for at sige tak til alle dem der 
yder en frivillig indsats i foreningens udvalg. I år var der 20 deltager i jagten som startede med morgenmad og 
Parole på JCN, efterfulgt at 4 såter i Professorens Plantage. Der blev set vildt i alle såter, og til trods for 
muligheder, og endda forbiskud til en ræv, så blev paraden uden vildt, men alle havde en hyggelig dag og 
historierne blev del båden under jagten og den efterfølgende frokost. 

 

 
Med venlig hilsen 
 

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

Tirsdag d. 7. februar kl. 17:00 Madlavningskursus 

Tirsdag d. 7. februar kl. 18:00 Bueskydning indendørs træning 

Torsdag d. 9. februar kl. 19:00 Knivmagerkursus 

Fredag d. 10. februar kl. 17:00 Julefrokost knivkursus 

Lørdag d. 11. februar kl. 09:00 Træningsskydning 

Lørdag d. 11. februar kl. 12:00 Skydning for jagttegnselever 

Mandag d. 13. februar kl. 18:30 Årsmøde 

Tirsdag d. 14. februar kl. 18:00 Bueskydning Tema Barbue 

Torsdag d. 16. februar kl. 19:00 Knivmagerkursus 

Lørdag d. 18. februar kl. 09:00 Træningsskydning 

Lørdag d. 18. februar kl. 12:00 Skydning for jagttegnselever 

Tirsdag d. 21. februar kl. 18:00 Bueskydning indendørs træning 

Lørdag d. 25. februar kl. 09:00 Træningsskydning 

Lørdag d. 25. februar kl. 12:00 Skydning for jagttegnselever 

Tirsdag d. 28. februar kl. 18:00 Bueskydning Afslutning Suppeskydning 


