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Kære medlemmer af Sæby og Omegns Jagtforening. 

 

Med marts er det ifølge kalenderen blevet forår og dagene bliver længere og længere. Og som der i naturen er en 
øget aktivitet, så gælder det også for foreningen, hvilket vores nyudkomne foreningsblad vidner om. Og allerede 
tirsdag d. 7. marts afholder vi trofæaften, torsdag d. 9. marts holder vi sammen med Jægerrådet infoaften om 
Blyfri ammunition til jagtriflen. Marts byder også på turen til SSV, opstart af bueskydning og hundetræning, og 
sammen med alle de andre aktiviteter, skulle der være noget for alle hen over foråret og sommeren. 

I år fylder vores forening 90 år, og allerede nu er programmet til Åbent hus arrangementet offentliggjort, på både 
Facebook og Danmarks Jægerforbunds hjemmeside, og det er også vedhæftet dette nyhedsbrev. Det er kun 
muligt for foreningen at fejre den runde dag, takket være den store opbakning de enkelte udvalg viser og det 
endnu større arbejde de ligger i at planlægge de forskellige aktiviteter der er en del af programmet, derfor vil jeg 
gerne sige en stor tak til dem alle, og jeg håber at du som medlem af foreningen vil bakke op om fejringen og der 
med dagen. 

Der blev afholdt Årsmøde d. 13 februar på JCN, og 2022 må siges at have været et fantastisk år for JCN, med 
fremgang på alle aktiviteter og nok det bedste regnskab til dato. Ud over fremgangen har JCN en bestyrelse der 
arbejder konstruktivt og målrette sammen, med et fælles fokus, nemlig JCN. 

Den 4. marts var der Årsmøde i Kreds 1, og det går godt for kredsen, der er stadig medlemsfremgang, og 
samarbejdet mellem DJ, Kreds, og Jægerråd har et godt fundament, og alle delegerede blev valgt til 
repræsentantskabet. 

Som noget nyt afholder vi d. 5. april kl. 18.00 foreningsaften i ALMAS Park og Fritid, i Aalborg. Der vil ud over 
lodtrækning af 10 gavekort á 300,00 være en masse gode tilbud og forfriskninger i form af sandwich samt øl/vand. 
Så tag et par gode jagtkammerater eller svigerfar med i bilen og gør en god handel. Tilmelding sker til 
undertegnede. 

Sluttelig vil jeg gerne komme med en lille opfordring: Har du tid og lyst til at give en hånd med til vores Åbent Hus 
arrangementet, så må du gerne kontakte mig på 30 58 94 65 eller amandrup@youmail.dk for jo flere vi står 
samme om at løfte opgaven, jo bedre en dag bliver det for alle. 

 

 
Med venlig hilsen 
 

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

Tirsdag d. 7. marts kl. 19:00 Trofæaften 

Onsdag d. 8. marts kl. 19:00 Møde for jagtgruppen Sæby Jagtforening 

Torsdag d. 9. marts kl. 19:00 Blyfri riffelammunition – Hvad nu? 

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

Tirsdag d. 14. marts kl. 17:00 Bueskydning Opstart Træning 

Onsdag d. 15. marts kl. 19:00 Vagt/hjælpermøde jcn 

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

Lørdag d. 18. marts kl. 11:00 Tur til SSV skydeklub i Støvring 

Tirsdag d. 21. marts kl. 17:00 Bueskydning Træning 

Torsdag d. 23. marts kl. 19:00 Knivmagerkursus 

Mandag d. 27. marts kl. 18:00 Hundetræning 

Tirsdag d. 28. marts kl. 18:00 Bueskydning 3 D præmieskydning 

Torsdag d. 30. marts kl. 17:00 Riffelskydning Sindal 

Torsdag d. 30. marts kl. 19:00 AFLYST Knivmagerkursus 


