
                           
                                                     LIMFJORDSJÆGERNE
                                                        Aalborg-Nørresundby
                                                    Program forår/sommer 2022 

    Marts Hundetræning: Er pt igangsat. Kontakt vor hundeinstruktør  Anders Christensen på tlf. 
                  51950483 for  nærmere  information

   23/4     Som optakt til rågereguleringen, vil der være mulighed for indskydning af din salonriffel
                på  Nørresundby Skytteforenings bane på Voerbjergvej  101B, Nørresundby. Banen er 
                åben fra  kl. 10.00-14.00. Selvom du ikke deltager i rågereguleringen, er du stadig 
                velkommen til at  møde op.  Medbring selv ammunition til skiveskydning. (ikke Hispeed)
                Pris for  indskydning er kr. 50,00. Tilmelding senest den 20/4  på opslag i vor      
                facebookgruppe.

                Rågeregulering/Aalborg kommune: Du kan allerede nu tilmelde dig rågeregulering.      
                Bindende tilmelding til Hans Topholm på SMS på tlf.. 30371805 med navn, tlfnr. og 
                mailadresse. Hans kontakter jer herefter med mail vedr. skydedage. 
                Sidste frist for tilmelding den 20/4
                Betingelser for at deltage:
                Du har indløst jagtkort til foreningens arealer.
                Din salonriffel 22LR er indskudt til 25-30 m
                At der kun anvendes udleveret ammunition.
                At riflen skal bæres i rem.
                At luftvåben skal godkendes af kommuneskytten Klaus Godiksen.
                Husk jagttegn og våbentilladelse
                Til forplejning opkræves kr. 30,00 pr. fremmødt.
                Det forventes at regulering starter ca. den 10/5.
  
   24/4      Sidste frist for tilmelding til  lodtrækning om bukkejagt.
                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 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.

 26/4    Flugtskydning:  Foreningen stiller uddannet instruktør til rådighed på banen i Hvorup.
                 Følgende dage kl. 18.30    26/4   24/5   21/6   23/8.
                 Står du for at skulle aflægge skydeprøve til haglgevær og ønsker hjælp hertil, er du 
                 velkommen til at kontakte Jørgen  på tlf. 29801561.

   27/4      Indskydning af jagtriffel: I samarbejde med Aalborg og Omegns jagtforening har      
                vi fået mulighed for  at indskyde riffel  på  riffelbanerne  ved Lindholm Høje følgende 
                tidspunkter:
                27/4   kl. 17.00 – 21.00      30/4   kl. 9.00 – 14.00         14/5   kl. 9.00 – 14.00
                Der vil være instruktør tilstede, som er klar til at hjælpe og give gode råd. 
                Husk jagttegn samt riffeltilladelse.    Pris kr. 50,00
                 
                  

mailto:jorlar@sol.dk


   

   
12/5         Det er lykkedes os at booke  en af landsdelens mest erfarne schweisshundefører Jens     
                Lindstrøm  til at komme og fortælle/vise billeder om sit arbejde.  Uanset om du er      
                nyjæger eller mere erfaren, vil der med garanti være noget at hente.
                Tilmelding senest den 9/5 til Jørgen tlf 29801561/SMS
                Pris for arrangement som  foregår i ”Jægerhuset” ved Gigantium starter kl 19.00 kr. 50,00 
                incl. Øl/vand/ kaffe. 

   
   16/5      Bukkepral i ”Jægerhuset” ved Gigantium kl. 10.00
                Det er i år Aalborg og Omegns jagtforening der er vært ved arrangementet.
                Kom og se/vis hvad morgenen har budt på.
                Der er kaffe på kanden og rundstykker til de fremmødte.

      
       juni    Fisketur:    Vi arbejder pt. på at få dette arrangeret. Så snart vi har tid og sted på plads vil
                 vi informere på  vor facebookgruppe.              

       

                 Vedr. betaling ved arrangementer:  Medbring kontanter, da vi ikke har mobilpay  
                 tilknyttet foreningen  

                 Bestyrelsen


