Strellev Jagtforening
En selvstændig jagtforening under danmarks jægerforbund
Foreningsnummer 4016

Aktivitetsprogram 2021-2022

Flugtskydning:
Flugtskydnings opstart den 5/4 2021 kl 19.00
Sidste træning mandag den 9/8 2021
Pokalskydning den 14/8 2021 kl 10.00
Pokaloverrækkelse/afslutning den 21/8 2021 Kl 19 i Nørhede Jagthytte.
Sportsuge skydning offentliggøres på skydebanen.
Præmieskyding den 20/6 2021 kl 10.00 sidste indskrivning kl 14.00
(Kun for medlemmer af Strellev og Lyne jagtforening)
Kommune mesterskab i flugtskydning offentliggøres på skydebanen. Datoen kendes
ikke endnu.

Riffelskydning:
Riffeldag på hjemmeværnets skydebane på Dejbjerg hede. Hvis banen må bruges pga.
corona bliver datoen 30/4 2021 Kl 9 til 15. Der vil være mulighed for indskydning og
mærkeskydning (HUSK våbentilladelse og Jagttegn)
Jagtfeltskydning på Kallemærsk hede Er aflyst i 2021!!! for alle medlemmer af
Danmarks jægerforbund. (HUSK våbentilladelse , jagttegn og DJ-medlemsbevis på
bagsiden af jæger medlemsbladet) kontakt Bestyrrelsen ved spørgsmål.
Bukketræf den 16/5 2021 kl 8.00 ved Ernst Øllgård på Adsbølgård.

Foreningsjagter:
Foreningsjagt for Strellev jagtforening den 12/12 2021 kl 9.00 (Med forbehold for
corona ændringer) v. Jens m. Madsen. Kontakt Brian quist på tlf. 21698790 for
nærmere information.

Udvalg for fællesjagter:
Brian quist nielsen
Arne nielsen
Jens m. madsen

Rævereguleringsjagt:
Årets rævejagt bliver til en reguleringsjagt i febuar istedet datoen bliver den 12/2 2022
mødetid er KL 9.00 i Strellev forsamlingshus til kaffe og rundstykker.
(Da der er tale om regulering skal alle deltagere have jagttegn og være fyldt 18 år)
Årets general forsamling samme dag som ræveregulæeringsjagt kl 18.30 i Strellev
Forsamlingshus med gennemgang af årets regnskab mm. Kræver tilmelding senest 10
dage før. Kontakt formanden tilmelding. (Foreningen giver drikkevare på dagen)

Udvalg for rævejagt:
Ernst øllgård
Brian quist nielsen
Jens m. madsen
Niclas stenholt

Ung/nyjæger:
Ung/nyjægere i Danmarks jægerforbund vardes regi kan kontakte bestyrrelsen ang.
Jagtdage hos skov og naturstyrrelsen.

Jagt hos fuglsang jagtforening på Lolland:
Er du ung/nyjæger i Strellev jagtforening så Kontakt Knud jensen på Tlf 20279383 ang.
fællesjagt.

Bestyrrelsen:
Formand: Henning Jensen højalle 2 6880 tarm tlf 51506038
Henningjensen86@gmail.com
Næstformand: Thomas arvad Feddersen Gunderupvej 61 6800 varde tlf 53309337
TAF@hvsa.dk
Sekretær: Per Jensen Baunevej 3 6880 tarm 23623614 p_jensen@godmail.dk
Kasserer: Knud Jensen hyldevænget 5 6870 ølgod tlf 20279383
knudjensen1958@gmail.com
Medlem: Peter gothard Lauridsen tamhøjvej 42 6870 ølgod tlf 20710310
PGL6700@gmail.com

