
Aktivitetskalender 2021-2022 for MJF 
 

 

Til info! 

Grundet situationen omkring COVID-19 er der pt. ikke afklaring omkring vores arrangementer i 

2021, yderligere info via foreningens hjemmeside og Facebook. 

 

 

 

Riffelskydning i Ulfborg lørdag den 24. april kl. 8.30 – 17.00 

Arrangementet afholdes med skydning på Terrænbanen, hjortebanen og vildsvinebanen. 

Kantinen/Klubhuset vil ikke være åbent! Tilmelding vil foregå i det fri under ordnede forhold. 

Fælleskørsel i egne biler - og alle opfordres til at have taget en PCR-coronatest, der ikke er mere 

end 48 timer gammel forud for arrangementet. Husk madpakke, drikkevare mm.! Vel mødt!! 

For yderligere oplysninger bedes du kontakte Michael Møller, Tlf. 5171 7362. 

 

 

Hjortebanen i Grenå torsdag den 13. maj kl. 17.00 

Indskydning (100/200 m) og hjortebanen fra kl. 18.00-20.00. 

Fælleskørsel i egne biler. Deltagerantal: 12 personer. Pris kr. 100,- 

Bindende tilmelding til senest den 1. maj på kim@dolmermikkelsen.dk eller tlf. 5358 8227. 

 

 

Bukketræf søndag den 16. maj kl. 10.00 

Bukketræf og brunch i MJF´s nye foreningslokale- Parade afholdes kl. 11.00. 

 

 

Skydebanen i Hadsten onsdag den 8. september kl. 17.00-20.30 

Foreningsskydning i Hadsten – hvor vi samme aften afholder Pokalskydning i jagt- og 

jægertrapskydning for medlemmerne af MJF. ”Ta´ en kammerat eller to med! 

For yderligere oplysninger bedes du kontakte Kim Mikkelsen på tlf. 5358 8227. 

 

 

Foreningsaften – Film-, Hygge- og Grillaften torsdag den 21. oktober kl. 19.00 

Hyggeaften hvor vi skal se lidt film, spille dart mm. samt nyde lidt lækkert mad fra grillen. 

Gratis entre og mad…!!! ;O) – ses!!! 

Tilmelding nødvendig til Michael Møller på tlf. 5171 7362. 

 

 

Generalforsamling torsdag den 4. november kl. 19.00 

Der afholdes generalforsamling i det nye foreningslokale med dagsorden i henhold til vedtægterne. 

Vedtægterne forefindes på foreningen hjemmeside. Har du forslag, som du mener bestyrelsen bør 

arbejde videre med mv., skal disse være formanden i hænde senest den 28. oktober 2021. 

 

 

Vildtbanko torsdag den 2. december kl. 19.00 

Der afholdes det traditionsrige vildtbanko og kinesisk lotteri med mange flotte præmier – kom i 

foreningen og få en hyggelig aften! Har du spørgsmål eller præmier du vil sponsorere til denne 

aften, bedes du kontakte Michael Møller, Tlf. 5171 7362. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rævejagt lørdag den 15. januar 2022 kl. 9.00. 

Årets rævejagt afholdes i Sabro og omegn. Vi mødes kl. 9.00 til kaffe og rundstykker. 

Der vil være parade ca. kl. 14.30 - hvorefter der spises gule ærter mm. 

Pris kr. 100,-. Tilmelding til Steen Sørensen på tlf. 6069 5488 senest den 11. januar. 
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