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JKF årsmøde Onsdag Den.15 febuar 2017 Kl. 19.00 

JKF årsmøde. I Nees-Bøvling Lemvig jagtforening i klubhuset på skovvangvej i Nees 

. 
 

Lørdag den 22.april 2017 

Vi har arrangeret udflugt til Jagtens Hus den 22. april, programmet ligger ikke helt 

fast. Men skal være fremme til rundvisning kl. 13.00. Da der er begrænset antal 

pladser sker tilmelding efter først til mølle princippet. 

Tilmeld på tlf. nr. 6174 5445. 

Ingen tilmelding er gyldig før der er betalt kr. 100,- pr. person. Vi forventer at prisen 

for turen kommer til at ligge i det leje, men der vil formentlig for egen regning være 

mulighed for aftensmad. Betaling sker nemmest til foreningens konto (husk navn), 

kontant betaling til kassereren eller formanden er også en mulighed 

Hurtig tilmelding giver os mulighed at vurdere interessen og måske at skaffe flere 

billetter. 

Lørdag den 6.maj 2017 kl. 10.00 

Indskydning af rifler. Vi tager ud på 100 meter banen på Æresportvej og skyder 

vores rifler ind så de er klar til bukkejagten. Der skydes om klubbens vandrepokal. 

Tirsdag den 9. maj 2017 kl. 19.00 

Flugtskydning i Harboøre.  Fælles afgang fra kirkens P-plads kl. 18.30. Der skydes om 

foreningens vandrepokaler, i år skydes der om en ekstra pokal: max 18 duer, 

Mød talstærkt op så vi kan få banen gratis (20 mand). 

Lørdag den 3. juni 2017 kl. 13.00-15.00 

Vi har i år lejet hjorte banen og grisebanen i Ulfborg. Fælles afgang fra kirkens P-

plads kl 12.30. Husk rigelig med skud. 

 

Fredag den 25. August 2017 kl. 17.30 

Svampetur for hele familien. Under kyndig vejledning vil vi samle nogle svampe som vi 

efterfølgende vil tilberede til et lækkert måltid i skoven. 

Medbring. Kurv, kniv, børste, service, bestik, drikkevarer og evt. svampebog. 

Mødested. Møllesøen. Pris. 40 kr. pr person. Børn under 14 år gratis. 



 
 

 

 

Lørdag den 23. september 2017 kl. 9.30 

Rævejagt i majsmarker. Gæster er meget velkomne. evt. med hund. Vi starter med 

rundstykker ved Regnar boel. Jagten slutter ca. kl 14.00 

 

Lørdag den 4. november 2017 kl. 9.30 

Drivjagt i lokalområdet. Vi håber foreningens medlemmer vil stille arealer til rådighed 

denne dag. Såfremt nogen ikke ønsker dette bedes det meddelt bestyrelsen. Frokost 

kl ca. 13.00 

Ben gæt + frokost 100 kr. 

Fredag den 1.december 2017 kl.19.30 

Generalforsamling i klublokalerne i Bjerregård. Dagsorden iflg. Vedtægterne. 
 

 

  

Vi vil gerne opfodre alle de som ikke allerede får reminder på mail til at gå ind på 

hjemmesiden rammejagtforening.dk og tilmelde sig nyheds Mail eller sende deres mail 

adresse til Lars på maersk69@gmail.com og de vil fremover modtage reminder og 

nyhedsbreve på mail. 

Det vil lette bestyrelsen for en del arbejde og spare os for en del porto 

På forhånd tak. 

 

 

 

Lørdag den 20. januar 2018 kl. 9.30 

Rævejagt i lokalområdet. Mødested Sønderby. 

Efter jagten serveres der gule ærter i klublokalerne 

Vi håber medlemmer vil stille arealer til rådighed ellers bedes det meddelt 

bestyrelsen. 

 
Der tages forbehold for ændringer i programmet. Følg med på hjemmesiden 

http://rammejagtforening.dk 
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