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Vi har netop taget hul på ”den store” jagtsæson. En tid mange har ventet på og set frem til. Det er 

også en tid, hvor én af vores største aktiviteter løber af stablen. Nemlig foreningens drivjagter i 

Skive og Fly plantager. Vi lægger ud med den første af slagsen søndag d. 6/11, kl. 0830, hvor vi 

mødes til rundstykker. Parolen er kl. 0900. Vi håber på godt med snepper. Dem var der rigtig 

mange af sidste år. Men i det hele taget har vi nogle hyggelige jagtdage med fine vildtparader og 

godt kammeratskab. Du behøver ikke at tilmelde dig, med mindre du har hund med. Så skal du 

kontakte Jesper inden. Tag meget gerne én eller flere jagtkammerater med. Prisen for medlemmer 

af foreningen er kr. 200,- og for ikke medlemmer kr. 250,-. Øvrige datoer for vores jagter er 20/11, 

4/12, 26/12 samt 15/1 (2023). Vel mødt! 

Foreningens generalforsamling blev vel gennemført. Vi sagde tak for indsatsen i bestyrelsen til 

Claus Møller, der ikke ønskede at genopstille. Claus bliver heldigvis fortsat i Jagt- og Skovudvalget, 

hvor vi også fremover kan trække på hans store indsats. Vi sagde samtidig velkommen til vores nye 

bestyrelsesmedlem Niels Høy Jørgensen. Niels har mange års erfaring som jæger og vi glæder os til 

samarbejdet.  

Den nye bestyrelse har gennemført sit første bestyrelsesmøde samt konstituering. Det kan du se 

mere om på vores hjemmeside. Et af de første indsatsområder bliver at få fastlagt de enkelte 

aktiviteter. Vi har måttet erkende, at der sidste år var flere aktiviteter, hvor fremmødet var meget 

lille. For lidt til, at det giver mening at fortsætte ad det spor. Således har vi bl.a. revurderet 

skydeaktiviteterne og besluttet, at vi nu koncentrerer aktiviteterne omkring hjortebanen i Skive. 

Her vil der blive to indskydningsdage, ligesom der vil blive skydning til løbende vildt i august eller 

september. Hold øje med hjemmesiden.  

Et andet smertensbarn er vores hundeaktiviteter. Vi fortsætter med at afholde forskellige 

hundeprøver. Apportering, schweiss, brugsprøver osv. Det er vi nærmest ”berømte” for. Vores 

dressur af både hvalpe og unghunde er til gengæld en udfordring. Ganske enkelt fordi vi mangler 

instruktørerne. Så er der nogle, der har de evner og vil give en hånd med, hører vi meget gerne fra 

dig/jer. Kontakt Anethe. Finder vi ikke instruktørerne, bliver vi beklageligvis nødt til at lukke den 

aktivitet næste forår.   

Endelig planlægger vi igen at gennemføre en række foredrag og klubaftener i foråret 2023. Mere 

herom senere, men vi modtager meget gerne forslag til aktiviteterne. Kontakt her Jesper. 

Knæk og bræk til alle og med ønsket om nogle dejlige dage på Dianas stier i de kommende 

måneder. 
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