
 
 
  
  

  

  

 

Limfjordsjægernes  

forårs- og sommerprogram 2023 
 

Følg med i vores aktiviteter på hjemmesiden (under ”begivenheder”) og Facebook!

 

Marts Hundetræning 

Er p.t. igangsat. Kontakt hundeinstruktør Anders Christensen på tlf. 51950483 for 

nærmere information. 

Marts Jagttegnskursus 

Er p.t. igangsat. Kontakt jagttegnsunderviser Bjarne Poulsen på tlf. 61726279 eller 

Niels Peder Greve på tlf. 50505402.  

Se evt. hjemmeside for yderligere information. 

Marts/april Krageregulering 

Er p.t. igangsat. Det er muligt – med udleveret reguleringstilladelse - at regulere 

krager indtil d. 15/4. Kontakt Jørgen Larsen ved at sende en mail til jorlar@sol.dk 

med dit navn, tlf.nr. samt mailadresse, hvis du ønsker at modtage tilladelsen.  

OBS!: Orienter dig om regler for reguleringen på foreningens hjemmeside.   

26/3 Plantning af pil på Haldager 

Natur- og vildtplejeudvalget inviterer til en hyggelig dag, hvor vi skal plante pil på 

Haldager. Mere information kan findes på hjemmesiden eller Facebook. Alternativt 

kontakt Andreas Haugstrup (a.haugs@gmail.com / tlf. 26193770). 

Kom frisk til en dag, hvor vi gør vores fremtidig jagt lidt mere spændende!’ 

8/4 Indskydning af riffel  

V/Brønderslev Skytteforening, Skydebanevej 41, Brønderslev.  

Seneste tilmelding/betaling 7/4 kl. 13.00 via linket. Find linket i Facebook-

begivenheden eller via hjemmesiden (under ”begivenheder”) 
Pris kr. 60,00. Evt. spørgsmål til riffelinstruktør Per Østergaard tlf. 29638404 

10-24/4 Tilmelding til lodtrækning om bukkejagten 

Fra 10/4 til den 24/4 er der åbent for tilmelding til lodtrækningen om årets bukkejagt. 

Bindende tilmelding skal ske ved mail til Jørgen til jorlar@sol.dk med oplyst navn, 

tlf.nr. samt mailadresse. 

Oversigt over hvem der er blevet udtrukket, med tider og pladser osv., vil blive sendt 

pr. mail til de heldige omkring den 1/5. De heldige betaler herefter kr. 200,00 til 

foreningens konto inden jagten. Husk der skal være betalt jagtkort til foreningens 

arealer for at du kan deltage i lodtrækningen.  
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Limfjordsjægernes  
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Følg med i vores aktiviteter på hjemmesiden (under ”begivenheder”) og Facebook!

 

22/4 Seneste tilmelding til rågeregulering v. Aalborg kommune 

Du kan allerede nu tilmelde dig rågeregulering.  

Bindende tilmelding til Hans Topholm på SMS på tlf. 25400204 med navn, tlf.nr. og 

mailadresse. Hans kontakter jer herefter med mail vedr. skydedage.  

Sidste frist for tilmelding den 22/4. Det forventes at reguleringen starter ca. den 15/5. 

Betingelser for at deltage:  

- Du har indløst jagtkort til foreningens arealer.  

- Din salonriffel 22LR er indskudt til 25-30 m. 

- Der kun anvendes udleveret ammunition.  

- Riflen skal bæres i rem.  

- Luftvåben skal godkendes af kommuneskytten.  

- Husk jagttegn og våbentilladelse  

- Til forplejning opkræves kr. 30,00 per fremmødt.  

22/4 Indskydning af salonriffel 

Som optakt til rågereguleringen, vil der være mulighed for indskydning på 

Nørresundby Skytteforenings bane på Voerbjergvej 101B, Nørresundby.  

Banen er åben fra kl. 10.00-14.00. Selvom du ikke deltager i reguleringen, er du 

velkommen til at møde op. Medbring selv ammunition til skiveskydning (ikke Hi-

speed ammo!) Pris for indskydning er kr. 50,00 inkl. kaffe/rundstykker.  

Tilmelding senest 18/4 via. Facebook-begivenheden. Alternativt til Per Østergaard tlf. 

29638404. 

23/4 Arbejdsdag – skydestiger 

Vi mødes ved Jægerhuset (Willy Brandts Vej 26) kl. 9 og fordeler os herfra. 

OBS!: De medlemmer der møder op, vil få fortrinsret mht. lodtrækning til 

bukkejagt samt tildeling af skydedage. 

25/4 Flugtskydning (d. 25/4 – 23/5 – 20/6 – 22/8)  

Foreningen stiller uddannet instruktør til rådighed på Aalborg flugtskydningsforening 

bane i Hvorup (Gammel Hvorupvej 141) kl. 18:30 tirsdag d. 25/4, d. 23/5, d. 20/6 og 

22/8. Alle er velkomne. Står du for at skulle aflægge skydeprøve til haglgevær og 

ønsker hjælp hertil, er du velkommen til at kontakte flugtskydningsinstruktør Jørgen 

på tlf. 29801561. 
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13/5 Indskydning af riffel  

V/Brønderslev Skytteforening, Skydebanevej 41, Brønderslev.  

Seneste tilmelding/betaling 7/4 kl. 13.00 via linket. Find linket i Facebook-

begivenheden eller via hjemmesiden (under ”begivenheder”) 
Pris kr. 60,00. Evt. spørgsmål til riffelinstruktør Per Østergaard tlf. 29638404. 

16/5 Bukkepral i Jægerhuset 

Kom og se/vis hvad morgenen har budt på kl. 10 v. Jægerhuset (Willy Brandts Vej 26) 

Der er kaffe på kanden og rundstykker til de fremmødte. 

Maj Fisketur 

Der vil i maj arrangeres en fisketur for hele familien.  

Så snart vi har tid og sted på plads vil vi informere på hjemmesiden og Facebook. 

24/6 Fugleskydning 

Vi arbejder i øjeblikket på i samarbejde med Nørresundby skytteforening at arrangere 

fugleskydning. Tiltænkt som et ”familiearrangement” hvor vi tænder op i grillen og 
hygger os med medbragt mad. Vi informerer nærmere på hjemmesiden og Facebook. 

 

Vedr. betaling ved arrangementer:  

Medbring kontanter, da vi ikke har Mobil-pay tilknyttet foreningen. 

Vedr. jagtkort:  

Jagtkortet gælder samme periode som jeres jagttegn, det vil sige fra 1. april til 31. 

marts. Jagtkortet er gyldigt efter indbetaling på foreningens konto. Det anbefales at 

medbringe en kopi af indbetalingen på jagter, se også bankoplysninger. 

For at deltage på jagter (almindelig jagt såvel som bukkejagt, rågeregulering mv.) er 

det et krav, at du har købt jagtkort til foreningens arealer. Læs mere på hjemmesiden. 

 

Har du spørgsmål til ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte 

bestyrelsen! 


