Program 2021/2022

2021
HVER MANDAG FRA DEN 29. marts
2021 KL. 19.00 OG FREM TIL
SOMMERFERIEN + august måned (se
evt. kalender i Viborg Fælles Jæger)

Flugtskydning - Kistrup
Gå en runde med dine jagtkammerater på banen i
Kistrup.
Vi starter kl. 19.00 – alle kan være med.

Riffelskydning.

Tirsdag d. 13. april kl. 17-19
Tirsdag d. 27. april kl. 17-19
Tirsdag d. 11. maj kl. 18-20

Søndag d. 16. maj kl. 09.00

Mandag d. 14. juni kl. 18.00 - 21.00

Mandag d. 28. juni kl. 19.00
Lørdag d. 14. august kl. 10.00

Pris kr. 50 pr. gang

Skydningen foregår på Viborg Skytteforenings
baner, Finderupvej 50, Viborg.
HUSK JAGTTEGN OG VÅBENTILLADELSE !!!
Medbring selv: Høreværn, skydestok og hvad du
finder nødvendigt for at afvikle din skydning/afprøve
forskellige skydestillinger.
Øl og vand kan købes.
Tirsdag den 11. maj er der mulighed for
mærkeskydning. (Mærkeskydningen indgår i
kvalifikationen til ”Årets Skytte” **).
NB ! Den første tirsdag (13. april) er der tillige
indskydning af salonriffel – dette er et krav for at
kunne deltage i Viborg Kommunes rågeregulering.
Pris kr. 25,00 incl. 10 skud.

Bukkepral 
på Sønder Mølle, Vinkelvej.
Mød op og præsenter din nedlagte sommerbuk eller
fortæl om den du ”næsten fik. Der serveres brunch.

Fællesskydning i Kistrup. Skydebanen i Kistrup.
Hovedskydningen skal være påbegyndt senest kl.
19.30.
Foreningen betaler for skydekort.

Klubmesterskab på banen i Kistrup. Deltag i dette
arrangement for at kvalificere dig til ”Årets skytte”**
Pris kr. 50 incl. 1 øl/vand.

Klargøring til andejagt.
Vi mødes hos Hans Christian på Rindsholm Mølle for
at gøre klar til årets andejagter. Vil du med på
andejagt, så mød op og vær behjælpelig med
klargøringen. Kontakt Rene mht vejr, værktøj m.m.

Lørdag d. 21. august kl. 12.00 – 15.00

Onsdag d. 01. september kl. 05.30
Søndag d. 05. september kl. 18.00
Søndag d. 12. september kl. 05.50
Søndag d. 19. september kl. 17.45
Søndag d. 26. september kl. 06.15

Mandag d. 25. oktober kl. 19.00

Onsdag d. 10. november kl. 19.00

Mandag d. 06. december kl. 19.00

Hjorteskydning, i samarbejde med Vinkel
Jagtforening. Finder sted på Vesthimmerlands
Skydecenter, Lille Torupvej 1, Ulbjerg. Der er både
træning, mærkeskydning (indgår i kvalifikationen til
”Årets Skytte” **) og pokalskydning. Tilmelding til
René, tlf 2235 0984 senest den 07. august.
HUSK DIN EGEN AMMO

Ande-/gåsejagter
Vi mødes på Rindsholm Mølle.
Tilmelding til René W. Frederiksen, tlf. 2235 0984
senest 2 dage før. Efter morgenjagterne er der
mulighed for kaffe og rundstykker hos Hans Christian
– pris kr. 25,00.
And kr. 25/stk.. Gås kr. 50/stk..
Se endvidere i aktivitetskalenderen under
”Viborgjægerne.dk” vedr. eventuelle yderligere
andejagter i oktober, november og december.
Jagterne arrangeres med få dages varsel.

Generalforsamling.
Der afholdes generalforsamling med dagsorden iflg.
vedtægterne.
Husk at medbringe sæsonens opsats af buk, skudt i
Danmark, da vi skal have kåret ”Årets buk”.

Mortensaften – Sønder Mølle
Pris kr. 125/person.
Tilmelding til René W. Frederiksen, på tlf. 2235 0984
SENEST DEN 4. NOVEMBER

Julebanko
Årets traditionelle banko afholdes i klublokalerne på
Sønder Mølle, Vinkelvej.
Der er glögg og æbleskiver og fine præmier

NB! ** ”Årets Skytte” består af følgende dicipliner:
KLUBMESTERSKAB:
For at kunne deltage i/vinde klubmesterskabet, SKAL du have
deltaget i min. 3 træningsskydninger på banen i Kistrup sammen med
andre medlemmer af ATJ.
RIFFELPOKALEN:
I tilfælde af pointlighed ved riffelskydningen, findes vinderen ved
omskydning, hvor der afgives 4 skud fritstående til bukkeskiven.
HJORTEPOKALEN:
I tilfælde af pointlighed ved hjorteskydningen, går skyderesultatet
forud for jagtspørgsmålene. Herefter vil det blive afgjort ved
resultatet af sidste serie, næstsidste serie, første serie, 5’ere o.s.v. …

2022
Søndag d. 30. januar kl. 09.00

MAKS. 25 deltagere (”først til mølle”)

Søndag d. 27. februar kl. 13.00

Ovenstående program er med
forbehold for evt. COVID19
restriktioner - så tjek på
hjemmesiden VIBORGJÆGERNE.DK
for evt. ændringer eller aflysninger.

Rævejagt

Pris kr. -,00
Vi mødes på Sønder Mølle
Efter jagten er der Gule Ærter - foreningen er vært.
HUSK : Tilmelding (m/u hund) til René W.
Frederiksen på tlf. 2235 0984
SENEST DEN 24. JANUAR 2021.
Tøndeskydning foregår som sædvanlig i
sandgraven hos Jørgen Klaris på Vibækvej.
Pris kr. 75,00 incl. patroner + kaffe og
fastelavnsbolle.

Kære medlem!
Husk at opdatere dine data (fødselsdato,
mailadresse, telefonnummer m.m.) på
Jægerforbundets hjemmeside (Medlemsnet).
Dette bl.a. for at kunne give dig den
korrekte opkrævning, og for at vi, som
forening, har flest mulige tilgængelige
oplysninger om dig.

Bestyrelsen i Asmild Tapdrup Jagtforening:
Formand: René W. Frederiksen
Kærsangervej 130, 8800 Viborg
Tlf: 2235 0984 - mail: rwfrederiksen@mail.dk
Næstformand: Claus Rønnow Larsen
Færøvej 21, 8800 Viborg
Tlf: 3050 6766 - mail: claus_ron@hotmail.com
Kasserer: Niels Møller Christensen
Østervænget 22, 8800 Viborg
Tlf: 8667 4181 / 2033 4181 - mail: nmc@post4.tele.dk
Sekretær: Morten Stampe
Mimersvej 5 B, 8800 Viborg
Tlf: 4071 9086 - mail: mlstampe@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem: Ole Berg
Tyttebærvej 16, 8800 Viborg
Tlf: 6171 2287- mail: hosberg16@gmail.com
Suppleant:
Søren K. Laustsen
Møllevej 11B, 8800 Viborg
Tlf: 3032 6807 / 7258 2528 - mail: skl11b@youmail.dk

Er du nyjæger ?? - (jagttegn indenfor de
sidste 2 år), har du muligheden for at
komme på jagt sammen med en af vore
lodsejere.
Henvend dig til formanden, Rene W.
Frederiksen, tlf. 2235 0984, der vil
formidle kontakt til lodsejer.
Dette gælder også til efterårets
Kommunejagter.

