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Januar:
Fur jagtforening afholder foreningsjagt på Knuden, søndag 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 gerne snms. Sidste frist for tilmelding er den 5. januar. Vi vil også
gerne vide, om du er med på dagen som hundefører. Ring for nærmere oplysninger.
Rævejagt søndag den. 28. januar.
Mødested: Fur havn kl. 09:00. Pris pr. deltager 25 kr. Efter jagten er der gule ærter på
Fur Færgekro kl. 14:00. Seneste tilmelding til gule ærter er den 21. januar på tlf.
23303652 gerne sms. Husk gyldigt jagttegn.
Februar:
Vildtaften: I samarbejde med Daglig Brugsen Fur & Fur Bryghus er det lykkedes at
stable en super oplevelsesrig aften på benene, Bryghuset serveret fantastiske
vildtretter med tilhørende gode drikke. Brugsen kommer med et overflødiges horn af
vine der passer til vildtet. Til sådan et gilde skal der naturligtvist også være musik,
der sørger Volf trio for, så kan vi få en sving om. Det hele løber af stablen lørdag den.
3 februar på Fur Bryghus, vi starter med vinsmagning kl.17.30 der kan købes og
bestilles vin. Tilmelding på tlf. 97593060 Kom med til alt dette for kun kr. 150.- pro
persona excl. Drikkevare. Der tages forbehold for priser. Se mere i medierne efter jul.
Generalforsamling: torsdag den 22. februar Kl. 19:30 på Regitzesminde. Dagsorden
ifølge vedtægterne. Husk bukke opsatserne til bedømmelse.
Marts:
Vi besøger Dahls Trofæmontering Tinghøjvej 27, 8830 Tjele, torsdag den. 15 marts.
Kl. 19.30 Her vil vi få lejlighed til at se nogle af hans fantastiske udstoppede dyr
trofæer mv. som han selv har nedlagt, han vil også fortælle om de jagt ture han har
været på med hans kammerat og dennes hustru, købmand og rejsearrangør Lotte og
Brian fra LB Jagtrejser. De to vil, hvis der er interesse, lave en tur der passer til os og
vores økonomi i forenings regi. Tilmelding til Peter Madsen på tlf. 51323056
April:
Riffel skydning på Skive Skyttecenter lørdag den. 14 april 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. 5 april, til Peter Madsen på tlf.nr. 51323056
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Fisketur rundt på Fur efter havørreder søndag den 22. april. Start kl.08:30 på
Anshedevej 4, til kaffe og rundstykker. Pris pr deltager 40 kr. Tilmelding på
tlf. 23303652 gerne sms.
Seneste tilmelding er den 18. april. Alle er velkomne.
Maj:
Bukkepral onsdag 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 31. maj kl.18:45-21:00
Torsdag den 7. juni kl.18:45-21:00
Torsdag den 14. juni kl.18:45-21:00
Torsdag den 21. juni kl.18:45-21:00
Torsdag den 28. juni kl.18:45-21:00
August:
Flugtskydning.

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

Torsdag den 2. August kl. 18:45-21:00
Torsdag den 9. August kl. 18:45-21:00
Pokalskydning.
Lørdag den 11. August kl. 12:00-16:00
Oktober:
Jagt på Eskjær Gods. For foreningens medlemmer, lørdag den 13. 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 den. 1 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
2018, som vi håber, at rigtig mange vil deltage i. Skulle der være nogle medlemmer
der har nogle gode idéer, vil vi gerne høre nærmere.
Knæk og bræk – vi ses derude ☺
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