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Sommeren er over os i en grad som vi næsten ikke havde drømt om.
Jagtmæssigt er det lidt stille, men forberedelserne til den kommende sæson er nok i fuld gang for de fleste.
Alle har godt af at få pudset formen lidt af med haglbøssen og i august måned er der åbent på skydecentret
hver tirsdag og torsdag 17.00 -20.00 I september er der skydning lørdag fra kl. 12.00 – 16.00. Se mere på
hjemmesiden: www.naestvedstrandjagt.dk/nfc-flugtskydning
Hunden trænger måske også til et brush-up inden jagtsæsonen. Hundeudvalget starter hundetræning
mandag den 11. august 2014. Se mere om tilmelding m.v. på hjemmesiden: www.naestvedjagtforening.dk
Endeligt er der også mulighed for at få prøvet hunden af, idet der lørdag den 23. august 2014 afholdes
anerkendt ræveslæbsprøve. Yderligere informationer får hos John Vinsbøl tlf. 28 88 51 73
Den 21. juni var der repræsentantskabsmøde i Danmarks Jægerforbund. Næstved Jagtforening var stærkt

repræsenteret på mødet, der forløb ganske fredeligt.

Der vil i næste nummer af Jæger blive bragt en reportage fra mødet, så det må I finde der.
Imidlertid var der inviteret en gæstetaler, David Carsten Pedersen – også kendt som ”Vildmanden” fra TV 2
Fri. Han holdt et inspirerende indlæg om anvendelse af de sociale medier i markedsføring m.v. Inspireret
heraf blev vi enige om, at det nu er på tide at Næstved Jagtforening kommer på Facebook.
Så nu har Næstved Jagtforening oprettet en gruppe på Facebook, hvor vi har mulighed for at dele
informationer, billeder og gode jagtoplevelser. Så jeg vil opfordre alle jer, der er på Facebook, til at gå ind
og tilmelde jer gruppen og bidrage med indlæg.
Har du lyst til at blive delegeret enten til Kredsmødet i kreds 6 eller repræsentantskabet så mød op til
generalforsamlingen, hvor der vælges delegerede til kredsmødet og til årsmødet i JKF Næstved, hvor der
vælges delegerede til repræsentantskabet.

Endelig skal du huske at sætte kryds i kalenderen lørdag den 6. september, hvor Næstved Jagtforening
sammen med Næstved Strandjagtforening og Karrebæksminde Strandjagtforening vil deltage på
Foreningernes Dag i Rådmandshaven med en fællesstand. Her er der altid brug for en ekstra hånd, så har
du lyst til at deltage, så kontakt bestyrelsen
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