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Jagtsæsonen er i fuld gang. Den årstid mange af os ser frem til, hvor vi kan dyrke vores passion, jagten. 

Skive Jagtforening er også i fuld gang. Den nye bestyrelse har konstitueret sig og er nu i gang med at se på 

de kommende aktiviteter og herunder nogle af de ønsker, der blev fremsat på generalforsamlingen. Når jeg 

ser ned over vores program, kan jeg konstatere, at der ikke er mange andre jagtforeninger, der kan matche 

et sådant program. Men lad det være sagt med det samme uden frivillige hjælpere samt ikke mindst 

opbakning er det svært at fastholde aktivitetsniveauet.  

Foreningens efterårsjagter er planlagt og løber af stablen første gang den 7/11. Se på hjemmesiden hvornår 

vi afholder jagt og støt op om et vores vigtigste aktiver – jagten i Skive Plantage.  Eller endnu bedre tag en 

jagtkammerat med som kunne blive inspireret til at blive medlem af vores forening.  

Vi arbejder i øjeblikket på en række klubaftener i foråret med hver sit tema. Den 22. februar afholder vi 

kursus i vildthygiejne. Et kursus der har været efterspurgt af mange. Til marts er temaet bekæmpelse af 

invasive arter. Dato tilgår. Endelig påregner vi i april at afholde en trofæaften med en konservator samt 

trofæopmåling. Mere herom senere. Forslag til andre temaer er fortsat meget velkomne.  

Hornblæserne mødes fortsat hver onsdag og der er plads til flere. Så hvis du gerne vil lære at blæse 

jagthorn, så tag fat i Hans Stephansen.  

Flere efterlyste en kalenderoversigt med vores aktiviteter. En sådan bliver udarbejdet og fremlagt i 

jagthytten, hvor den kan afhentes, når vores aktiviteter finder sted. Aktiviteterne optages også under 

foreningsnyt i ”Jæger”. Første gang i december nummeret. Endelig vil jeg opfordre til at følge med på vores 

hjemmeside samt vores facebook gruppe, hvor de seneste nyheder lægges ud.  

Endelig lidt nyt på det jagtpolitiske område. Der har som bekendt været en del uro i DJ kreds 2. Det har 

betydet en del udskiftning. Skive Jagtforening vil gå aktivt ind i det jagtpolitiske arbejde. Steffen Toft Jensen 

er således konstitueret formand for kreds 2 og stiller som formand kreds to ved næste valg. Steffen stiller 

endvidere op som suppleant til hovedbestyrelsen. Det betyder også, at vores forening vil være 

repræsenteret ved både Steffen og undertegnede i Skive Jægerråd.  

Alle ønskes knæk og bræk i den igangværende jagtsæson og på gensyn til nogle af vores mange aktiviteter. 
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