Nyhedsbrev: Næstved Jagtforening – september 2017.
Så er jagtsæsongen igen ved at gå i gang og vi kan se tilbage på en sommer der igen især har stået
i hundenes tegn med hundetræning, apporteringsprøve, markprøver, m.v.
Som sædvanlig deltog Næstved Jagtforening også i Foreningernes dag i Rådmandshaven den
første lørdag i september.
Trænger du til lige at få pudset formen af med haglbøssen så husk at Flugtskydningscentret i
Rønnebæk er åbent hver lørdag i september kl. 9.00 – 16.00.
Igen i år deltager Næstved Jagtforening i Kulturnatten i Næstved den 6. oktober 2017 i samarbejde
med Ungdomsskolen, Næstved Jagthornblæsere, lokale schweiss-hundeførere og ikke mindst Cafe
Grønnegade.
Det foregår på Grønnegades kaserne ved Cafe Grønnegade. Vi vil gerne præsentere en flot
vildtparade, så kan du bidrage med vildt til paraden er du meget velkommen. Du er også meget
velkommen til at komme og bidrage til den gode stemning iført jagttøj og måske medbringende
din jagthund.

Desværre måtte den planlagte tur til Susegården skydecenter aflyses på grund af manglende
deltagere. Turen vil i stedet blive forsøgt gennemført i 2018. Nærmere oplysninger vil komme på
foreningens hjemmeside: www.naestvedjagtforening.dk
Her kan du også orientere dig om foreningens øvrige aktiviteter som f.eks.
Vildtmadlavning i samarbejde med Næstved Aftenskole med start 12. oktober 2017

Jagthornblæsning med start 25. oktober 2017.
Generalforsamling planlagt til den 6. februar 2018.
Skulle du kende nogen som endnu ikke har jagttegn – men kunne være interessere så se
nedenstående gode tilbud:
Har du lyst til at tage jagttegn, så tilmeld dig Næstved Jagtforenings jagttegnskursus,
senest den 1. februar. 2018
Tilmelding og spørgsmål rettes til: Instruktør Michael Sørensen, E-mail: cindy@lite.dk, eller
telefon: 24 40 64 42
Det er hyggeligt og sjovt at gå på jagt, og det er det også at tage jagttegn i Næstved Jagtforening.
Vores jagttegnslærere og skydeinstruktører har mange års erfaring med undervisning af
jagttegnselever og de er naturligvis autoriserede af Naturstyrelsen / SVANA og Danmarks
Jægerforbund. Under kursusforløbet vil der løbende blive afholdt både teoretiske og praktiske
prøver, der relaterer sig til den obligatoriske jagtprøve - Det giver dig mulighed for at være bedst
muligt forberedt til den endelige prøve.
Prisen for jagttegnskurset er 1.500,00 kr. som betales ved tilmelding direkte til instruktøren,
eller ved indbetaling til Næstved Jagtforenings konto: 0542 309 279. Undervisningen
strækker sig over 3 weekender og omfatter både teoretisk og praktisk undervisning, samt
det obligatoriske våbenkursus, skydeundervisning og afstandsbedømmelse. Prisen er
ekskl. bøger, patroner, lerduer samt jagtprøvegebyr.
Kurset afholdes: 7/4-8/4 – 14/4-15/4 – 21/4–22/4. Alle dage 8.00 – 16.00 Sted:
Brolæggervænget 14, 4700 Næstved. Skydning foregår på Næstved Flugtskydningscenter,
hvortil vi arrangerer samkørsel.
I forbindelse med undervisningen, vil der hver dag blive serveret morgenbrød samt kaffe og
the.
Det vil også være muligt at bestille frokost, købe drikkevarer m.m.
Som en lille bonus til dig, vil vi når du har bestået jagtprøven, hjælpe dig til også at bestå
haglskydeprøven.
Vi giver dig et gratis skydekort til Næstved Flugtskydningscenter og
de første100 lerduer samt mulighed for at få professionel skydeinstruktion!

Knæk og bræk i den kommende sæson
Næstved Jagtforening
Susan Jørgensen

