Næstved Jagtforening – Nyhedsbrev april 2015

Så er foråret endeligt på vej. Bøgen er ved at være lysegrøn og de første ællinger og gæslinger er
set.
Ved generalforsamlingen i februar blev John Vinsbøl, Jan Andersen og Susan Jørgensen genvalgt til
bestyrelsen. Finn Hvid Bertelsen blev nyvalgt som medlem af bestyrelsen. Efterfølgende har
bestyrelsen konstitueret sig med Susan Jørgensen som formand, Næstformand: John Vinsbøl,
kasserer: Jan Andersen og sekretær Finn Bertelsen. Kontaktdata kan finde på foreningens
hjemmeside.
Når jagtsæsongen er slut er der tid til andre aktiviteter, herunder hundetræning og diverse prøver.
Der er gang i forårstræningen. Herudover afholdes der apporteringstræning med henblik på at
kunne deltage i Jægerforbundets apporteringsprøve.
Den 8. marts 2015 blev en gammel tradition for afvikling af markører taget op igen - med stor
succes Der var i alt 31 tilmeldte hunde, der sammen med deres førere havde en dejlig dag. Så
arrangementet forventes gentaget til næste år.
Lørdag den 25. april blev der afholdt schweiss-prøve i Stenskoven i et samarbejde mellem kreds 6
og Næstved Jagtforening. Her var også stor interesse med i alt 14 tilmeldte hunde. Også dette
arrangement forventes gentaget.

Der vil blive afholdt anerkendt apporteringsprøve og udvidet apporteringsprøve i Mogenstrup
grusgrav Søndag den 19. juli 2015. Reserver allerede nu dagen. Foreningen vil sørge for at der
bliver mulighed for at købe grillpølser til frokost. Kunne du have lyst til at give en hånd med ved
afvikling af prøven, så kontakt Susan Jørgensen eller John Vinsbøl.
Bukkejagten står for døren og der er stadig mulighed for at få indskudt riflen. Det kan ske søndag
den 10. maj 2015 mellem kl. 9.00 og 15. på Karrebæk Skydebane, Skælskørvej 35, Karrebæk, 4736
Karrebæksminde. Husk praktisk fodtøj, da banen har været gravet op for at blive drænet.
Husk også at der er åbent på Næstved Flugtskydningscenter, Gækhøjvej 30, Rønnebæk, 4700
Næstved. Se kørselsvejledning og åbningstider på foreningens hjemmeside:
www.naestvedjagtforening.dk
Både Næstved Jagtforening og Jægerforbundets Kreds 6 har en gruppe på Facebook. Bruger du
Facebook så meld dig ind i gruppen. Her informeres løbende om nyheder og aktiviteter i
foreningen og jægerforbundets kreds 6.
Husk også at opfordre dine jagtvenner til at få mailadresser ind under medlemsoplysninger i
Jægerforbundet, så de kan få tilsendt nyhedsbreve.
Endelig den sædvanlig opfordring til at komme med ideer og forslag til aktiviteter og
arrangementer.
På bestyrelsens vegne
Susan Jørgensen
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