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Så er sommeren endelig ved at få ende og
jagtsæsonen er godt i gang.

blæse over vildtet, prøve en natursti, og hilse på
Schweisshundeføreren med sin hund.

Jeg håber alle har nydt den usædvanligt milde
september.

I år foregår arrangementet også i samarbejde
med Cafe Grønnegade på Grønnegades kaserne,
hvor det vil være muligt at købe en portion
vildtgryde. Vi håber I har lyst til at komme forbi
og opleve stemningen.

I Jagtforeningen har sommeren især stået i
hundearbejdets tegn. Der har været afholdt
apporteringsprøve, markprøver, scweissprøve og
ræveslæb. Sommerens hundetræning er også
overstået og der har været afholdt et
arrangement om klikker træning med Anja Ylöven
sammen med Haslev-Faxe jagtforening.
Traditionen tro var Næstved Jagtforening også
med ved foreningernes dag, hvor mange børn og
forældre prøvede kræfter med en lille natursti.
Her deltog jagthornblæserne og
schweisshundefører Bennet Onsvig var også til
stede både med sin erfarne hund og sin nye lille
hvalp.
Senest den 21. september har en hel busfuld
medlemmer med familier været i Jægersborg
Dyrehave og oplevet de brølende kronhjorte i
brunst. Det er ved at blive en tradition at denne
tur afvikles hvert andet år - med stor succes.
Ved Kulturnatten i Næstved den 7. oktober 2016
vil vi igen deltage i samarbejde med
Ungdomsskolen. Her vil man kunne opleve en
vildtparade, høre Næstved Jagthornblæsere

Sæt også kryds i kalenderen tirsdag den 7.
februar 2017, hvor Næstved Jagtforening afvikler
sin ordinære generalforsamling.
Efter selve generalforsamlingen får vi besøg af
David Carsten Pedersen – måske bedre kendt
som David C P eller Vildmanden fra TV 2. Senest
har han kunnet opleves i programmet ”Gourmet i
Vildmarken” på DR2. Alle er velkomne til
foredraget.

Víldtmadlavning:
Apropos udnyttelse af vildt har Næstved
Jagtforening i samarbejde med Næstved
aftenskole DOF oprettet et kursus i
vildtmadlavning. Første undervisningsaften er
den 13. oktober kl. 18.00 i køkkenet på Holsted
Skole.
Kontaktoplysninger: DOF Næstved Aftenskole
Teatergade 4
4700 Næstved
info@naestvedaftenskole.dk
Samarbejde med Skytteforening om ny 100 m
skydebane:
Sidste år ved denne tid afviklede vi et
orienteringsmøde sammen med Næstved
Skytteforening hvor vi orienterede om det
kommende samarbejde om etablering af en ny
100 m. skydebane i tilknytning tíl Skytteforenings
skydebane på Præstøvej i Næstved.
Det har desværre vist sig ganske kompliceret at
opnå de nødvendige tilladelser, så det har trukket
ud.
Vi håber fortsat på det snart lykkedes at opnå de
nødvendige tilladelser, således at vi kan komme
videre med projeltet. Forhåbentlig vil det være
muligt at skyde ind på den nye skydebane inden
bukkejagten i maj 2017.

I bestyrelsen vil vi gerne bidrage til at interessen
og forståelsen for jagt stimuleres blandt børn og
unge. Derfor stiller vi op med natursti m.v. bl.a. til
Foreningernes Dag, Kulturnatten og Kildemarked
i Mogenstrup.
Vi modtager løbende forespørgsler om, vi ikke
kan komme og deltage i forskellige
arrangementer, for interessen for at høre om jagt
og vildt er meget stor. Så kunne du have lyst til at
deltage som repræsentant for jagtforeningen og
formidle din viden og glæde ved jagt til børn,
unge og andre ikke jægere hører bestyrelsen
meget gerne fra dig.
I tilknytning hertil genoptager vi traditionen med
at afvikle frivillig jagtprøve. Det finder sted den
22. april 2017.
Den 29. april 2017 deltager Næstved Jagtforening
i et arrangement under åben skole, hvor unge
mennesker får mulighed for at høre om jagt og
natur samt prøve at skyde på Skyttecenteret i
Rønnebæk.
Der vil komme mere information om
arrangementerne og andre arrangementer på
forenings hjemmeside:
www.naestvedjagtforening.dk

Til sidst ønsker bestyrelsen knæk og bræk med
den kommende sæson.
Og husk at alle beretninger og fotos m.v. kan
deles med de øvrige medlemmer på foreningens
hjemmeside. De skal blot sendes til foreningens
webmaster Frank Lilholm:
franklilholm@gmail.com

