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Aktiviteter i foreningen i 2018

Generalforsamling d. 9. marts.

Fredag d. 9. marts kl. 19.00 afholder Holmeådalens Jagtforening, ordinær 
generalforsamling på Hovborg kro

Vi har i år vendt lidt rundt på tingene, så vi starter med generalforsamling kl. 
19.00. Når vi er igennem dagsordenen, er foreningen vært med et par stykker 
smørrebrød og en ostemad. Der kan hele aftenen købes drikkevarer for egen 
regning.

Har du trofæer fra året, som du vil vise frem, eller jagtgrej til salg, så medbring 
dem denne aften!

Rågeregulering 2018:                                                                          
Som sædvanligt, er det i tiden omkring generalforsamlingen, at man skal 
melde sig til Kasper Madsen, ( 21373052 ) hvis man vil deltage i årets 
rågeregulering i Vejen Kommune. Trods en lille forening, så ligger vi normalt 
højt i afskydningstal, blandt andet fordi der er høj mødedisciplin, når man er sat
på skemaet! Det skal vi gerne blive ved med at præstere.

Landsriffelskydning på Fyn.

Lørdag d. 5. maj, fra kl. 10.00 er der landsriffelskydning ved Fjerritslev på Fyn.  
Det skal kraftigt opfordres til at bakke op omkring dette arrangement.

Bukkepremierekaffe d. 16. maj.

Onsdag d.16 maj kl. 9.00 – og et par timer frem, byder vi på bukkekaffe med et
par rundstykker og et par små til halsen. Ole vil gerne lige vide senest aftenen 
før, hvor mange der kommer, af hensyn til indkøb. Prisen pr. deltager 
fastsættes i forhold til antal fremmødte.  ( sms eller opkald til: 40106326 )

Landsmøde på Fyn

Lørdag d. 16. juni fra kl. 13.00 er der landsmøde i naturcentret ved Hindsgavl, 
Middelfart. Vi bør være repræsenteret ved dette møde, for at have fingeren på 
pulsen.
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Pokalskydning i Krogager.

Tirsdag d. 19. juni, har vi booket banen ved Krogager til vores lokale lukkede 
pokalskydning. Der er indtegning imellem kl. 18.30 – 20.30 . Herefter er der 
bagdueskydning!  Der skydes om vandrepokaler i Mester  A og B, samt 
bagduepokalen. Husk nu at møde op denne aften, - 2017 var nærmest en 
katastrofe med kun en håndfuld skytter, så det kan kun blive bedre igen!

Sommerfest i Hovborg.  AFLYST! – for vores vedkommende.

Når sommerfesten i uge 26, løber af stablen i Hovborg, må vi desværre i år 
melde pas. Vi har altid været glade for at deltage med vores skydehus, og 
rigtig mange mennesker i alle aldre, har skudt hos os med luftgeværerne, efter 
bamser, blomster, fine præmier fra omegnens forretninger og virksomheder 
eller blot skudt om, hvem giver næste omgang øl!     Men tiderne ændrer sig, vi
kan næsten kun tjene til at få huset godkendt, og så er der endda 
tilsyneladende også et krav om, at vi skal forsikre os mod evt. personskader, 
der i teorien kunne ske ofte iflg. nogle mennesker. Det er simpelthen dråben, 
der slukker gnisten hos os, for det ville yderlige koste nogle af de store sedler, 
som i så fald måtte tages fra kassen.  Kun fremtiden vil vise om gebyrhajerne 
bliver sat på plads, så vi måske kan vende tilbage engang. Vi får se!

Landsflugtskydning i Randbøl.

Lørdag d. 18. august fra kl. 10.00 Arrangerer DLS. Landsflugtskydning på banen
ved Randbøl. Banen ligger på Abildgårdvej imellem Frederikshåb og Randbøl 
(sidevej til Rygbjergvej, ved huset med det runde tårn) Der skulle komme mere 
info i jagtbladet senere på året. I 2017 var det så som så med opbakningen fra 
skytterne rundt om i landet, håber det bliver bedre i år, håber flytningen til 
august giver lidt bedre opbakning!

Medlemsinfo:

Langt de fleste medlemmer får kun dette her pr. mail, det er derfor yderst 
vigtigt, at I får det printet ud, og eller gemt på jeres Pc’er, så I ikke står om 14 
dage, hvor I har slettet alle gamle mails, inkl. denne info!  I øvrigt hvis man får 
nyt mobilnr. eller ny mail, så lad os få det at vide.


