
LIMFJORDSJÆGERNE 
Arrangementer efterår 2022 

 
20/8  Arbejdsdag samt fremvisning af jagtarealer.  

Vi mødes i ”jægerhuset” kl. 9.00 til kaffe og rundstykker. Adresse: Willy Brandts Vej 26, 9220 
Aalborg. Pramme og grej skal klargøres til den kommende sæson. Husk evt. madpakke. Har du lyst 
til at prøve foreningens pramme, kan dette også arrangeres denne dag. 

 
25/8 Natur- og vildtplejeudvalg  

Til generalforsamlingen i august 2021 blev der oprettet et ”natur- og vildtplejeudvalg” 
i foreningen. Nu skal udvalget for alvor konstitueres, og i den forbindelse inviterer vi alle som er 
interesseret i natur og naturforbedringsarbejde til en hyggelig aften i ”Jægerhuset” torsdag d. 25/8  
kl. 19.00 – 21.00. (Adresse: Willy Brandts Vej 26, 9220 Aalborg). 
Der vil være forplejning i form af kaffe/øl/sodavand og en bid kage.  
På dagsordenen er blandt andet forbedring af remise på Gjøl og stenrevsprojekt i Limfjorden. 
Tilmelding foregår via. foreningens Facebookside eller alternativ til Andreas Haugstrup 
(a.haugs@gmail.com / tlf. 26193770). 

            Er du i interesseret i at deltage, men er forhindret, så vil vi stadig meget gerne høre fra 
            dig, så vi kan få et indblik i hvem og hvor mange, som er interesseret i at deltage i 
            natur- og vildtpleje. 
 
30/8 Tilbudsaften hos Jægeren og Lystfiskeren 

Kl. 19.00 åbner Jægeren og Lystfiskeren i Maren Turis Gade dørene op for en hyggelig 
            aften, hvor du i ro og mag kan lade dig friste og forhåbentlig lave en god handel. 
            Inviter du blot en god ven/kammerat med. 
            (Din kone/kæreste er selvfølgelig også velkommen.) 
 
1/9    Sæsonstart 

På Haldager vil der være hund til stede for de morgenfriske. Vi mødes ved møddingplads på 
Kytternevej og fordeler os herfra. Vi går fra møddingplads ca. 1/2 time før skydetid. 

 
1/9 Torsdagsjagterne i Nørholm   

Vi mødes ved Nørholmsvej 196 og går herfra på plads 1/2 time før solnedgang.  
Foreningen sørger for, at der er hund til stede.  
Torsdagsjagterne fortsætter hver torsdag frem til og med den 27/10. 

 
   Fællesjagter 

På fællesjagterne mødes vi kl. 9.00, hvor foreningen er vært med rundstykker.  
(Husk selv kaffe). Tilmelding senest 3 dage før via. oprettede begivenheder på foreningens 
facebookgruppe. Husk der skal bæres kraftigt synlige bånd under jagten.  
Vi forventer at jagterne afsluttes ca. kl. 14.00.  
Husk kontanter til ben/patron-gættekonkurrencen - 30,00 kr. for 2 gæt. 

 
2/10, søndag.   Haldager – mødested P-plads ved Ryå 
22/10, lørdag.  Nørholm – mødested Nørholmsvej 196 
13/11, søndag. Haldager – mødested P-plads ved Ryå 
3/12, lørdag.   Nørholm – mødested Nørholmsvej 196 (Gule ærter efter jagt.*) 
29/12, torsdag.  Haldager – mødested P-plads ved Ryå. 
29/1, lørdag.   Haldager – mødested P-plads ved Ryå. 

 
            *Ønsker du at spise gule ærter den 3/12 i ”Jægerhuset” er der bindende tilmelding 
            til Jørgen på tlf/SMS 29801561 senest fredag den 25/11. Pris 100,00 incl. Øl/vand/snaps. 

Husk kontanter. 

mailto:a.haugs@gmail.com

