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Vi byder vores medlemmer velkommen til en ny sæson i Astrup & Om-
egns Jagtforening. Af dette program fremgår det hvilke aktiviteter der 
er fastlagt for i år, programmet er gældende indtil generalforsamlingen 
er afholdt i februar 2021. Du kan også læse mere om vores forskellige 
aktiviteter på vores hjemmeside.

2021

HUSK! - Hold jer opdateret på vores hjemmeside!
Vi vil meget gerne modtage billeder og indhold til vores hjemmeside så 
der hele tiden er nyt og spændende indhold. Send billeder og indhold til 
vores webmaster.

WWW.ASTRUPJAGT.DK 

Igen i år er der mulighed for, at træne jagthunden på fl ugtskydnings-
banen på Skovbovej. 
OPSTART mandag d. 29. marts kl. 19.00, træningen kører de 
efterfølgende 12 mandage. 
Pris 500,- kr.
Der vil være afslutning lørdag d. 19. Juni. 
Tilmelding sker til Henrik, telefon 21 45 95 60

JAGTHUNDETRÆNING

FLUGTSKYDNING
Flugtskydning på Skovbovej ved jagthytten:

FORÅR:
 - Fredag d. 23. april fra kl. 17.30 til solnedgang 
 - Fredag d. 30. april (St. bededag), fra kl. 17.30 til solnedgang
 - Fredag d. 7. maj, fra kl. 17.30 til solnedgang

EFTERÅR:
 - Fredag d. 20. august, fra kl. 17.30 til solnedgang
 - Fredag d. 27. august, fra kl. 17.30 til solnedgang

Vi mangler altid hjælpere til fl ugtskydningen! Kom gerne ned og 
giv en hånd med før, under og efter!



I perioden 16. maj til 15. juli udlejes bukkejagten i Bøgsted. 
Lørdag d. 24. april er det muligt at købe bukkelodder til Bøgsted - pris 3.300 kr. 
I år er det muligt at skyde 2 bukke i Bøgsted. Pris for hver buk er kr. 700,- 
Buk nr. 2 SKAL være en seksender, skydes en buk mindre end seksender 
vil prisen være kr. 2.500,- 
Skudt buk eller skud til buk, medfører 2 ugers karantæne og man har nu 
kun én buk tilbage til afskydning. Betaling skal ske ved tilmelding.
 
Ligeledes sælges der lodder til Kommuneskoven på arbejdsdagen 
lørdag d. 24. april, pris 100 kr.  
Der må kun skydes 1 buk i kommuneskoven.
Der trækkes lod blandt de solgte lodder efter arbejdsdagen lørdag d. 24. april
 
Såfremt der er fl ere som ønsker bukkejagten i Bøgsted, er det de jægere som 
har haft fremmøde til arbejdsdagene og/eller de jægere der køber hele pakken 
med bukkejagt og efterårsjagt der har fortrinsret.
Er der heriblandt stadig for mange jægere til bukkejagten trækkes der lod.
Se regler for lodtrækning på www.astrupjagt.dk
 
Køb bukkejagten sammen med alle efterårsjagterne til i alt kr. 4.600,- 

BUKKEJAGT

Vi planlægger med arbejdsdage LØRDAG d. 24. APRIL og LØRDAG d. 
4. SEPTEMBER, hvor vi gerne ser rigtig mange hjælpere til, at lave spor, 
fodermarker, klargøre voliere og fodertønder. 
Derudover skal der laves lidt arbejde hist og her med stiger osv. inden bukke-
jagten. 
De der møder op og hjælper på arbejdsdagen har fortrinsret ved lodtrækning 
af bukkejagten.
Vi mødes til et rundstykke ved jagthytten på Skovbovej kl. 08.30, herefter ud-
delegeres de opgaver vi skal have løst, er vejret med os slutter vi af med 
en pølse på grillen ved jagthytten.
EFTER arbejdsdagen LØRDAG d. 24. APRIL trækker vi lod til bukkejagten 2021

ARBEJDSDAGE I BØGSTED



EFTERÅRSJAGTER I BØGSTED
Drivjagter  
 - Lørdag d. 16. oktober - Pris 350 kr.
 - Lørdag d. 30. oktober - Pris 350 kr.
 - Lørdag d. 13. november - Pris 350 kr.
 - Lørdag d. 27. november - Pris 350 kr.
 - Mandag d. 27. december, (3. juledag) - Pris 350 kr. (m/gule ærter)
Rævejagter  
 - Lørdag d. 8. januar - Pris 350 kr. 
 - Lørdag d. 22. januar - Pris 250 kr. 
Køb alle efterårsjagterne samlet (inkl. kommunejagterne) for 1.700,- kr. 
Alle jagterne er personlige. 
Alle fælles jagter starter med parole kl. 9.00 ved jagtstuen på Bøgsted Ho-
vedgård, Bøgstedvej 170. 
Tilmelding til Lars Gade – SMS/ring til 2034 4171 eller mail larsgade@has.dk 
– SENEST tirsdag inden jagten
HUSK NU AT MELDE AFBUD, HVIS DU ALLIGEVEL IKKE KAN DELTAGE PÅ JAGTEN!

I år vil der igen være mulighed for at købe smørrebrød pris kr. 50,- for 
3 stk. bestilles senest ved tilmelding til jagten. 
Der serveres gule ærter efter julejagten d. 27. december. Julejagten er 
forbeholdt medlemmer, sidste frist for tilmelding er d. 20. december og 
tilmelding er bindende (afbud efter denne dato vil kræve fuld betaling af 
de 350,-) 
Max 25 deltagere på vores fællesjagter.

JAGTER I KOMMUNESKOVEN
Igen i 2021 afholder vi en fællesjagt i kommuneskoven og nogle mindre 
såter i skoven, jagten forventes at vare en halv dag. Jagterne er kun for 
medlemmer af Astrup Jagtforening.
Vi mødes ved jagthytten på Skovbovej kl. 10.00  
Tilmelding er ikke nødvendig, pris for deltagelse er kr. 100,- husk madpakke.
- Lørdag d. 23. oktober
- Lørdag d. 11. december 

Torsdag d. 10. februar kl. 19.30, afholdes generalforsamling i jagtstuen, 
på Bøgsted Hovedgaard, Bøgstedvej 170, 9800 Hjørring.
Foreningen er som altid, vært med kaffe og en bid brød efter generalfor-
samlingen. Øl og vand kan købes. 
Indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden. 
 Dagsorden ifl g. vedtægterne.

GENERALFORSAMLING 2022


