Salling Buejægerlaug, under Estvad Rønbjerg Jagtforening.
Organisatorisk tilhørsforhold
• Salling Buejægerlaug er et udvalg under Estvad-Rønbjerg Jagtforening, under Danmarks
Jægerforbund.
• Hjemmehørende i ”Jægerlunden”, Rettrup Kærvej 28, Gl. Rønbjerg, 7800 Skive.
Formål for Salling Buejægerlaug er at:
• udbrede kendskabet til bueskydning/jagt i området
• skabe træningsmuligheder for buejægere
• skabe grundlag for jagt med bue i nærområdet
• tiltrække nye medlemmer til jagtforeningen
• afholde nyjæger arrangement.
Laugsudvalget
• Består af:
• Formand for Bueudvalg, medlem af, eller koordinerende med bestyrelsen i ERJ
• Kassemester der aflægger regnskab til bestyrelsen
• Sekretær med ansvar for mødereferater og opslag på hjemmesiden
• 2 laugsudvalgs medlemmer
• Laugsudvalget referer til Estvad Rønbjerg Jagtforenings bestyrelse
• Der afholdes primo september, buelaugs møde hvor der vælges repr. til udvalget i henhold til
foreningens vedtægter.
Medlemskab
• Alle der er medlem af Estvad-Rønbjerg Jagtforening, kan optages i lauget.
• Ved optagelse købes en Salling Buejæger Laug Camo Cap, pris jan. 15, kr. 130.• Der føres logbog over medlemmer.
Bueaftener
• I perioden medio marts til 30. september, trænes der hver tirsdag på 3D/feltbanen i plantagen kl.
18.00 – 21.00.
• Der trænes ligeledes hver tirsdag, året rundt, på samme tidspunkt i ”Jægerlunden”, hvor der samtidig
arrangeres socialt samvær i form af eksempelvis film, foredrag, praktiske opgaver og ”gør det selv
projekter, m.m.
• I bukke jagten flyttes bueaftner til onsdag.
• Sommerferie lukning meddeles på hjemmesiden og facebook.
• Der kan hele året arrangeres bue lørdage, dog ikke i plantagerne i jagtsæsonen.
• Der forsøges at finde mulighed for indendørs skydning i vinterhalvåret. F.eks. i nedlagt fabrikshal
eller lign..
Arrangementer
• Deltage i Jægerforbundets kredsmesterskab for bueskytter/buejægere
• Afholde og deltage i 3 D- og jagt/feltskydninger.
• Afholde og deltage i kammeratskabs aftener med andre Buejægerlaug/foreninger
• Deltage i jægeraftener i Jægerlunden
• Demonstrerer bueskydningen for jagttegnselever i området
• Deltage i oplysende arrangementer (f.eks. Hjerl Hede m.m.)
• Afholde informationsarrangementer for bueinteresserede i Jægerlunden
Økonomi vedr. Trænings- Bueaftener
• Medlemmer af lauget betaler kr. 30 pr. aften/dag for at skyde på laugets materiel.
• Gæster betaler kr. 50 pr. aften/dag for at skyde på laugets materiel.
• Ved 2D og 3D feltskydningsarrangementer aftales deltager gebyr pr. gang.
• Kassemester bestyrer laugets kasse.
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Der føres kasseregnskab med bilag, som hvert år afleveres til kasseren i.f.m. ordinær
generalforsamling. Regnskabs året er 1. sep til 31. august.
Ved indkøb over kr. 1000 skal formanden og kasseren for jagtforeningen godkende indkøbet. Øvrige
indkøb godkendes af minimum af buelaugsformanden, kasseren og et udvalgsmedlem.
Buejægerlaugets indtægter fra bueaftener, arrangementer m.m. anvendes primært til vedligeholdelse
af bueskydningsmateriel derud afledte udgifter.
Der kan søges tilskud:
Jægerforbundet, og div. fonde.
Der kan derudover søges tilskud ved div. fonde.
Sponsorater ved lokale firmaer.

Presse
• Artikler i Lokale dagblade
• Artikler i ”Jæger”
• Facebookside (Salling Buejægerlaug)
• Side på Estvad Rønbjerg Jagtforenings hjemmeside.
• Aktiviteter lægges på Jægerforbundets medlemsnet.
Tilladelser
• Der søges tilladelse hos Skive kommune og Politiet for skydeaktiviteter, anlæg af træningsbane.
Forsikring.
• Foreningen er forsikret via medlemskab af Danmarks Jægerforbund.
Aftalt den 20. januar 2015

Formanden for jagtforeningen.

Formanden for buelauget

