Finderup Jagtforening
Aktivitetsprogram 2021
Kære medlem. Trods aktuelle coronarestriktioner har vi
udarbejdet et program for 2021, MEN så længe der er
restriktioner skal vi naturligvis overholde dem. TJEK
DERFOR HJEMMESIDEN – fx aflysninger, begrænsninger i
antal, booking af indskydningstider etc.

Lørdag, den 27. marts – kl. 13.00:
Klargøring af flugtskydningsbanen på Finderupvej 67.
Lørdag, den 10. april – kl. 10.00:
Fra kl. 10.00 på skydebanen Danalyng, Finderupvej 50, 8800 Viborg.
Husk at medbringe jagttegn, våbentilladelse og høreværn.
På grund af coronaforholdene, og for at undgå en større samling, er der
ingen servering og der skal bookes tid hos Knud Callesen, 2210 8284
eller via mail: kcal@os.dk
Vi har den korrekte ammunition til rågereguleringen.
Pris 50 kr. – helst med mobilpay.
Fra P-pladsen følges de rød/hvide markeringen om til banen.
Lørdag, den 17. april – kl. 10.00:
Fra kl. 10.00 på skydebanen Danalyng, Finderupvej 50, 8800 Viborg.
Husk at medbringe jagttegn, våbentilladelse og høreværn.
På grund af coronaforholdene, og for at undgå en større samling, er der
ingen servering og der skal bookes tid hos Knud Callesen, 2210 8284
eller via mail: kcal@os.dk
Vi har den korrekte ammunition til rågereguleringen.
Pris 50 kr. – helst med mobilpay.
Fra P-pladsen følges de rød/hvide markeringen om til banen.

Onsdag, den 21. april – kl. 18.30:
Venskabsskydning med Sparkær/Mønsted på deres baner.
Tirsdag, den 27. april – kl. 16.30 – 19.00:
Indskydning af riffel på Danalyng - 100 og 200 meter. Vi har 2 baner.
Pris: 50,Indskydning kan også foretages på JAFIs underjordiske skydebane.
Mandag den 14. juni – kl. 19.00:
Viborg Jægernes Fællesudvalg afholder skydning for alle på
skydebanen i Kistrup.
Tirsdag, den 15. juni – kl. 18.30:
Venskabsskydning med Sparkær/Mønsted hos os.
Lørdag, den 26. juni – kl. 13.00:
Pokalskydning for foreningens medlemmer på flugtskydebanen.
Søndag, den 8. august – kl. 8.30:
Firkantskydning på skydebanen i Sparkær
Vi aftaler nærmere ved træningsskydning på skydebanen.
Tirsdag, den 24. august - kl. 18.00 - 21.00:
Vi har hjortebanen i Vesthimmerlands Skydecenter, Lille Torupvej 1,
Ulbjerg, hvor vi kan øve skydning til løbende vildt.
Der er mulighed for vildsvineskive på 50 m. og hjortskive på 100 m. Der
kan vælges 3 hastigheder.
En rigtig god træning for riffelskytter der vil skyde på løbende vildt.
Tag rigeligt med ammunition med, der er mange fristelser
Pris kr. 100,-, Ingen tilmelding – mød op på banen og tag en kollega
med.
Lørdag, den 28. august – kl. 09.00:
Vi skyder om foreningens sportingpokal på banen i

Karup.

Der kan trænes på banen i Karup på onsdage.
Nærmere information ved skydeudvalget.
Vi starter med kaffe og rundstykker kl. 9.00
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Torsdag, den 20. januar 2022 – kl. 19.30:
Generalforsamling – igen i år hos JAFI, Lundborgvej 2 A, Viborg.
Dørene åbnes kl. 18.30, så der er mulighed for at gøre en god handel,
inden generalforsamlingen starter.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uge før.
NB! Vi vil meget gerne have registreret flere af vore medlemmers
telefonnumre og mailadresser.
Log på Jægerforbundets hjemmeside med medlemsnummer (den 10cifrede kode på bagsiden af JÆGER) og postnummer. Her kan I så
tilrette jeres profil. Spørg evt. kassereren på mobil: 30 74 54 44.

Rågejagt: Foregår i Viborg Kommune. Rågejagterne afholdes på hverdage og
enkelte lørdage. Der skydes kun med salonriffel. Ammunition udleveres.
Man kan kun deltage, hvis man har deltaget i indskydning af salonriffel.
Kommunejagter:
Foregår i kommunens plantager på hverdage. Interesserede kan
henvende sig til Knud Callesen på e-mail kcal@os.dk inden oktober 2021.
NB! Vi har kun få pladser. Benyt dig af dette gode tilbud om at gå på
jagt i kommunens plantager.
Jagt i Findskoven:
Et konsortium under Finderup Jagtforening har jagten i Findskoven.
Der er af og til mulighed for at indtræde i konsortiet.
Interesserede kan rette henvendelse til:
Aksel Kolding på tlf.: 86 63 83 71
Træningstider på Flugtskydningsbanen – Finderupvej 67:
Første gang lørdag, den 27. marts kl. 13.00, og lørdag, den 3. april kl.
13.00 herefter tirsdag den 6. april og tirsdag den 13. april kl. 18.00, og
de efterfølgende tirsdage kl. 19.00.
Igen i år vil nybegyndere, mindre øvede og jagttegnsaspiranter kunne
aftale særlig træning f.eks. fra kl. 18.00.
Interesserede kan kontakte skydeudvalgets medlemmer.
Der forekommer ændringer i skydetidspunkterne pga. amtsskydning –
se status på:
http://www.viborgjaegerne.dk/foreninger/finderup/flugtskydning/
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Bestyrelsen for Finderup Jagtforening år 2021:
Knud Callesen
Mail: kcal@os.dk

Formand

Tlf. 22 10 82 84

Kim Kjellerup

Næstformand

Tlf. 42 48 17 13

Sekretær

Tlf. 86 64 77 27

Mail: kimstb@hotmail.com
Kim Flarup
Mail: kimflarup@fibermail.dk
Johnny Doktor Nielsen

/ 52 38 30 49
Bestyrelsesmedlem

Tlf. 21 42 71 20

Kasserer

Tlf. 30 74 54 44

Mail: johnny.doktor@gmail.com
Børge Kirkegaard
Mail: bkhorum@gmail.com

Finderup Jagtforenings skydeudvalg år 2021:
Erik Knudsen
Knud Callesen

Tlf. 21442099
Tlf. 22108284

Villy Pedersen
Børge Kirkegaard

Tlf. 30891922
Tlf. 30745444

4

