Nyhedsmail December 2021

Årets anden og sidste nyhedsmail starter desværre med en lidt ærgerlig melding. Grundet COVID-19
situationen (det stigende smittetryk) har vi efter svære overvejelser besluttet at aflyse den traditionelle
julejagt, 2. juledag. Hem – Hindborg – Dølby Jagtforening, som er med i jagten, er kommet til samme
konklusion. Vi håber stadig, at kunne gennemføre jagten d. 16/1. På trykjagten 30/1 er der få ledige pladser
tilbage. Så skynd dig at tilmelde dig til Steffen, såfremt du ønsker at deltage.
Vi har indtil nu afholdt tre drivjagter. Alle med fint fremmøde og flotte parader. Særligt jagten 21/11 bød på
noget, der mindede om sneppefald. Hele ti snepper lå der på paraden. Så kan man selv forestille sig, hvor
mange der må have været i luften. Udover mange snepper kan vi konstatere, at der er rigtig pænt med både
råvildt og harer.
Jeg nævnte sidst vores øvrige aktiviteter i starten af det nye år. Her er der kommet lidt mere til. Vi har
indgået et samarbejde med Skive Bibliotek omkring afholdelse af foredrag af interesse for jægere og
naturinteresserede. Helt konkret d. 6/1-21 om kronvildt med vildt- og naturkonsulent Rasmus Ahlmann
Nielsen fra DJ (Entré 50,-) og d. 18/1-21 om ”Mårhunden i det Nord- og Vestjyske område” (Entré 125,-).
Begge dage kl. 19.00 – 21.00. Se mere på Skive Biblioteks hjemmeside.
På vores vildthygiejnekursus d. 22/2 er der fortsat ledige pladser. Ønsker du at deltage, så tage kontakt til
Anethe. Kursus bliver nu også udbudt til jægere, der ikke er medlem af Danmarks Jægerforbund.
På det organisatoriske område er der også nyt at berette. Her har vi desværre også været ramt af
aflysninger, idet det ekstraordinære kredsmøde blev aflyst her i efteråret. Dette er nu planlagt til
gennemførelse d. 17/1-22. Men COVID-19 kan også her spille ind. Det er som bekendt på dette møde, vores
egen Steffen Toft Jensen stiller op som formand. Endelig sæt kryds ved Jægerrådsmåde Skive der afholdes
20/1, kl. 19.00 i Jægerlunden, Rettrup Kærvej 28, Gl. Rønbjerg, 7800 Skive. Alle medlemmer er velkomne.
Foreningens hjemmeside er opdateret med de aktiviteter, vi kender lige nu. Så gå ind og se, hvad der sker i
den kommende tid. Vi vil i det nye år melde yderligere ud omkring riffelskydning mv.
Det var, hvad jeg havde valgt at bringe denne gang. Foreningen ønsker alle medlemmer en glædelig jul og et
godt og lykkebringende nytår.
Med jægerhilsen
Anders Poulsen
Formand

