Næstved Jagtforening: Nyhedsbrev April 2016

Så er det endelig igen blevet forår og tid til udendørs aktiviteter.
Den 16. februar 2016 afholdt jagtforeningen den ordinære generalforsamling. Den var i år meget velbesøg
med 60 -70 deltagere. Det kan muligvis skyldes at der efter selve generalforsamlingen var et spændende
foredrag med en meget veloplagt Jørgen Skouboe.
Vi havde også besøg at Næstved Jagthornblæsere, der gav en lille koncert. De var som altid meget
velspillende.
Næstved Jagtforening og Næstved Jagthornblæsere har nu indgået et nærmere samarbede. Det vil vi
orientere mere om senere.
På generalforsamlingen var der genvalg til Susan Jørgensen og nyvalg til Steen T. Petersen, som mange
sikkert kender fra hundetræning, hvor Steen har været aktiv i en del år.
Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig med Susan Jørgensen som formand, John Vinsbøl som
næstformand, Jan Andersen som kasserer, Finn Berthelsen som sekretær og Steen T. Petersen som
udvalgsansvarlig.
Ellers er foråret traditionelt tiden hvor arbejdet med hundene tager fart.
I de senere år har foreningen deltaget i tilrettelæggelsen af stadig flere hundeaktiviteter.
Den 6. marts blev der afholdt lokal markprøve og selv om regnen silede ned blev det en god dag. Der var
endda entusiastiske hundefolk fra Sverige, der havde fundet vej til Sydsjælland for at deltage i prøver. Det
er besluttet at der også forsøges arrangeret markprøve i 2017.

Den 16. april blev der, i regi kreds 6 afholdt schweiss-prøve i Stenskoven og Kalbyrisskoven. Det blev også
en succes så det forventes også gentaget til næste år.
Den 17. juli 2016 vil der blive gennemført apporteringsprøve i Mogenstrup Grusgrav. Der vil blive
arrangeret apporteringstræning op til prøven for dem, der har lyst til at prøve kræfter enten med den
almindelige eller den udvidede apporteringsprøve. Følg med på foreningens hjemmeside
www.naestvedjagtforening.dk
Samarbejdet med Skytteforeningen om skydebanen på Præstøvej har været sat på en ufrivillig pause.
Kommunens forvaltning stillede spørgsmål ved om de støjberegninger, der var lavet af
skydebaneforeningen på vegne af skytteforeningen var valide.. De har nu været afholdt et opklarende
møde mellem kommunens embedsmænd og Skydebaneforeningen og Skytteforeningen, så vi håber snart
at kunne komme videre med projektet.
Kommende arrangementer:
Bukkepral: Mandag den 16. maj fra kl 08.00 i Skytteforenings Klubhus Ny Præstøvej 320,Næstved
Foreningen er vært ved kaffe, morgenbrød og en lille en til halsen. Der vil være præmie til den mest
spændende buk.
Indskydning af jagtriffel. Søndag den 8. maj kl. 9.00 – 15.00 på banen i Karrebækstorp.
Følg med på hjemmesiden www.naestvedjagtforening eller på facebook – gruppen Næstved Jagtforening
Bestyrelsen ønsker alle et dejligt forår og knæk og bræk til den kommende bukkejagt.

