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Januar:
Fur jagtforening afholder foreningsjagt på Knuden, lørdag den. 21. januar. Mødested:
Fur Bryghus. Dagen forløber således: parolen gives kl. 9:00. Fire -fem såter før
frokost. Parade og afslutning ca. kl.15:00. Prisen er 450 kr. som inkluderer en frokost
på Fur Bryghus med en øl og en snaps. Bindende tilmelding til Jørgen M Dahl tlf.
23303652. Sidste frist for tilmelding er den 14. januar. Vi vil også gerne vide, om du
er med på dagen som hundefører. Tilmelding gerne på sms.
Rævejagt: Søndag den. 29. januar. Mødested: Fur havn kl.9:00. Pris pr. deltager 25
kr. Efter jagten den 29. januar er der gule ærter på Fur Færgekro kl. 14:00. Seneste
tilmelding til gule ærter er den 21. januar på tlf. 23303652 tilmelding gern på sms.
Alle er velkomne.Husk gyldigt jagttegn.
Februar:
Generalforsamling: Torsdag den 23. februar Kl. 19:00 på Regitzesminde. Dagsorden
ifølge vedtægterne. Herefter foredrag med Brian Kjølhede kendt fra tv2 og tv midt
vest
Marts:
Riffel skydning på Skive Skyttecenter Lørdag den. 25 marts kl. 13:00. Pris 50,- kr. pr.
Skytte. Her bliver der for dem, som ønsker det mulighed for at indskyde riflen, før
der skydes på hjortebane. Varighed ca. 3 timer. Der kan købes pølser, øl og vand.
Tilmelding senest den. 10 marts
April:
Fisketur rundt på Fur efter havørreder søndag den 23. april. Start kl.08:30 på
Anshedevej 4, til kaffe og rundstykker. Pris pr deltager 40 kr. Tilmelding på
tlf. 23303652 gerne på sms
Seneste tilmelding er den 18. april. Alle er velkomne.
Bæverjagt Norge:
Som noget nyt har vi arrangeret tur til Norge på bæverjagt. Datoen er fra den. 27 – 30
april. Vi kommer til at bo midt i bæverens naturlige levestæder, en utrolig flot natur,
hvor vi sikkert vil se en del andre dyrearter. Der er i alt plads til 10 jæger. Prisen er
ca. kr. 2.500 pr. jæger, for færge- tur retur, logi, mad og forplejning. Først til mølle
princippet. Der skal ved tilmelding betales et depositum på 1000.- kr. Betaling på
konto nr.8510-0007253419. resterende på udrejsedagen. Tilmeldingsfrist den. 1 marts
til Peter Madsen Tlf. nr.51323056. Som gerne svare på eventuelle spørgsmål. Der
blive afholdt et kort møde med praktiske info, før afrejse. Norsk jagttegn kræves.
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Maj:
Bukkepral Tirsdag den 16. maj kl. 08:00. Morgenkaffe og rundstykker hos John
Jensen (Fur Byg Vilietoften 1) pris 40 kr.
Juni:
Flugtskydning.

Sted: Øst for den gamle molerbro.

Torsdag den 1. juni kl.18:45-21:00
Torsdag den 8. juni kl.18:45-21:00
Torsdag den 15. juni kl.18:45-21:00
Torsdag den 22. juni kl.18:45-21:00
Torsdag den 29. juni kl.18:45-21:00
August:
Flugtskydning.

Sted: Ad vejen til højre ved lågen til Fur bryghus.

Torsdag den 3. August kl. 18:45-21:00
Torsdag den 10. August kl.18:45-21:00
Pokalskydning.
Lørdag den 12. August kl. 12:00-16:00
Oktober:
Jagt på Eskjær Gods. For foreningens medlemmer, Lørdag den 14. Oktober. Kl.
08:30. Pris pr. deltager kr.1050,- incl. rundstykker og frokost. Først til mølle
princippet. Depositum 400.- ved tilmelding. Betaling på konto nr.8510-0007253419.
inden tilmeldingsfrist som, er den1.september til Peter Madsen Tlf. nr.51323056.
HUSK GYLDIG JAGTEGN, kaffe/the til eget forbrug.
Fur Jagtforeningsbestyrelse har forsøgt at sætte et spændende program sammen for
2017, som vi håber, at rigtig mange vil deltage i. Skulle der være nogle medlemmer
der har nogle gode idéer, vil vi gerne høre herom.
Knæk og bræk – vi ses derude 
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