Næstved Jagtforening - Nyhedsbrev november 2014.

Så er jagtsæsonen godt i gang og mon ikke alle har nydt nogle usædvanligt milde efterårsdage i godt selskab uanset
størrelsen på paraden.
Forud for sæsonen deltog Næstved Jagtforening igen i år i Foreningernes dag i Rådmandshaven og igen var vores
gryder – i år med vildtgullasch et tilløbsstykke. Jeg er sikker på at vor deltagelse er med til at skabe goodwill for jagt i al
almindelighed.
I år deltog nogle af medlemmerne fra hundeudvalget og gav en lille opvisning med jagthundene. Som det fremgår af
billedet er det hårdt at være hund ved foreningernes dag.

Vi har også gentaget en tidligere succes med en tur til Dyrehaven for at se de store hjorte i brunst. Turen blev afviklet
den 24. september hvor en busfuld medlemmer oplevede flere af de store hjorte på tæt hold.
Førstehjælp for Jægere:
Hvis uheldet er ude er det vigtigt at vi kan handle hurtigt og yde korrekt førstehjælp. Vi afvikler derfor et kursus i
førstehjælp torsdag den 20. november 2014 kl. 16.00 – 22.00, I Herlufsholm Idrætscenter, Herlufsholm Alle 233,
4700 Næstved.

Kurset bliver målrettet de ulykker jægere typisk kommer ud for og er gratis for medlemmer af Næstved Jagtforening.
Tilmelding skal ske til Jan Andersen på mail: jan.and@stofanet.dk Der er begrænset deltagerantal – så tilmelding er
efter først til mølle princippet.
Der vil blive serveret lidt og spise og drikke undervejs.
Vi er også godt i gang med at planlæge næste åres aktiviteter.
Den ordinære generalforsamling vil blive afholdt tirsdag den 3. februar 2015 kl. 19.00 i Appenæs Forsamlingshus,
Appenæs Bygade 101, Næstved. Husk at forslag, der ønskes behandlet skal sendes til bestyrelsen seneste den 1.
februar 2015. Hvis du er interesseret i at repræsentere foreningen som delegeret ved kredsmødet i Jægerforbundets
kreds 6, der afholdes den 7. marts 2015 på Møn skal du møde op på generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen vil Bjarne Frost komme og fortælle om kragejagt. Det kan måske skabe interesse for at
genoptage en gammel tradition med kragejagt og uddeling af kragepokal i foreningen.
Den 8. marts 2015 planlægges der lokal markprøve på arealer omkring Brandelev og Toksværd.
Til sommer forventes afholdt en anerkendt udvidet apporteringsprøve og en ræveslæbsprøve.
Der arbejdes på en familietur til Langeland og som sædvanlig vil der blive afholdt indskydningsdage forud for
bukkejagten i maj 2015.
Hundetræning starter igen den 1. februar 2015 kl. 09.00.
Der er flere aktiviteter under planlægning, så følg med på foreningens hjemmeside på www.naestvedjagtforening.dk
Der vil også løbende blive orienteret om aktiviteter via facebook, så er du ikke allerede medlem af forenings gruppe på
facebook så er det en god ide at blive tilmeldt. Her kan du også dele gode historier og nyheder.
Gode historier og billeder kan også sendes til forenings webredaktør Frank Lilholm på franklilholm@gmail.com. Han vil
så sørge for at det bliver lagt på hjemmesiden.
Fortsat god sæson – og et lidt tidligt ønske om en glædelig jul inspireret af årets første snefald, som jeg oplevede den
16. oktober 2014 –godt nok i Wärmland.
På bestyrelsens vegne
Susan Jørgensen

Sne i Wärmland

