Orientering
Grundet uvisheden om hvad der i nærmeste fremtid kan lade sig gøre p.g.a. Coronasituationen, har
vi valgt ikke at bruge tid og penge på, at udgiver bladet ”Sneppen” marts. nummeret.
Her en orientering om hvad bestyrelsen påtænker af arrangementer. - Kommer der ændringer hertil,
vil det blive lagt op på foreningens Facebook-gruppe.
Rågeregulering:
Vi forventer, at regulering vil kunne ske som tidligere og så snart vi får orientering fra Aalborg
Kommune om tidspunkt for reguleringen, samt om der evt. vil være specielle retningslinier herfor,
vil information omkring tilmedling blive lagt op på foreningens Facebook-gruppe. Det vil, som
tidligere være Hans Topholm, der står for dette.
Vi vil i denne forbindelse arrangere indskydning af salonriffel, for de der er tilmeldt reguleringen.
Husk at komtrollere om din riffel har fritliggende pibe inden indskydning.
Bukkejagt:
Der burde ikke være hindringer for, at vi som tidligere har bukkejagt på programmet. Dog vil
arrangementet ”Bukkepral/lodtrækning i Jægerhuset” blive annuleret. Bindende tilmelding til
lodtrækningen om pladser, vil kunne ske i perioden 12/4 – 25/4 til Jørgen via mail til jorlar@sol.dk,
med oplysning om Navn, tlfnr. og mailadresse. Uvildig lodtrækning vil herefter blive foretaget,
således at de heldige vil kunne få besked ca. 1/5 om datoer/pladser. (Læs evt. mere om bukkejagt
på vor hjemmeside) Pris for lodtrækning er 200 kr for de heldige – Pris for afskydning af 1 buk kr.
1000
Riffelindskydning:
Den 15/4 kl. 18.00-21.00 har vi lejet anlæg på Vesthimmerlands Skydecenter, Lille Torupvej 1,
Ulbjerg, med mulighed for indskydning på 100 m bane samt skydning på hjortebane.
Arrangement kun for medlemmer af foreningen. Pris. kr. 100 for deltagelse. Tilmelding til Hans J.
Badsberg på tlf. 28906943 – gerne SMS. Nærmere info mv. også til Hans J. Badsberg. Husk at
kontrollere om din riffel har fritliggende pibe inden indskydning. Husk Jagttegn og riffeltilladelse.
Flugtskydning m/instruktør:
P.t. er banen i Hvorup kun åben for medlemmer. Hvornår den bliver åben for ikke-medlemmer
vides ikke. Er der i foreningen medlemmer som gerne vil have vejledning op til evt. haglskydeprøve
er de velkommen til at kontakte Jørgen tlf 29801561 eller Niels P. Greve tlf. 50505402, som begge
er uddannet flugtskydningsinstruktør i foreningen.
Hundearbejde:
P.t. er dette startet op. Kontakt evt. Anders Kjær Christensen tlf. 61558922 for nærmere
information. Næste hold starter op tirs. 6/4 kl. 18.30. Mødested ved Lars Nansen, Restrup Engvej
15.
Fisketur:
Vi forventer at turen i år går til Buderupholm Fiskesø, mellem Støvring og Skørping den 20/6.
kl. 10.00 Fiskeri starter
kl. 12.00-13.00 Frokostpause (Husk madpakke)
kl. 13.00 Fiskeri genstartes
kl. 15.00 Indvejning og præmieoverrækkelse,
Mere herom når vi nærmer os datoen.
Generalforsamling:
Med de restriktioner der p.t. er i forhold til Coronasituationen. Tør vi ikke sætte dato på, hvornår
dette vil kunne lade sig gøre. Vi håber/forventer, at kunne afholde forsamlingen i løbet af
sommeren. Nærmere information om hvornår, vil blive lagt op på vor Facebook-gruppe.

