Nyhedsmail marts 2022

Så er vi godt i gang med forårets aktiviteter. Jagtsæsonen er slut for denne gang, men snart melder foråret
sig med nye aktiviteter for os jægere. Foreningen har naturligvis også en række tilbud, jeg håber, du vil
benytte dig af.
Desværre havde vi håbet at afholde sæsonens sidste klubaften her i marts. Vi blev imidlertid tvunget til at
aflyse, da foredragsholderen fik forfald med kort varsel. Vi ser ind i, om det er muligt at gennemføre en
klubaften på et andet tidspunkt. Følg med på facebook siden.
Foreningen råder over udstyr, der kan lånes til regulering af mårhunde. Det vil vi gerne have ud at arbejde.
Udstyret kan lånes ved, at du kontakter Jesper Poulsen eller Skive Kommunes reguleringsjæger, Holger Juul
Sørensen.
Ønsker du at deltage i rågeregulering, skal du tilmelde dig ved Jesper senest d. 1/4. Der anvendes kun
luftgevær og du skal være fyldt 18 år.
Husk også vores arbejdsdag, søndag d. 3/4, kl. 08.30. Vi har mange opgaver på vores jagtrevir og omkring
hytten. Foreningen er vært ved morgenkaffe samt frokost. Mød op til en hyggelig dag og medbring gerne
motorsav, buskrydder osv. I løbet af eftermiddagen er der for dem, der ønsker det, lodtrækning til
bukkejagt. Deltagelse kræver, at du deltager i hele arbejdsdagen. Kontakt evt. undertegnede.
Vores medlemmer har tidligere efterlyst mulighed for at indskyde riflen inden bukkejagten. Det har vi gjort
noget ved. Der vil være indskydning på hjortebanen i Skive (Bjørnevej 9), tirsdagene 26/4 og 10/5. Begge
dage kl. 18.00 – 20.30.
Den 16/5 er årets store dag for mange af os. Vi afholder bukkepral ved klubhuset fra kl. 08.00 – 09.30. Vi er
vært ved kaffe og rundstykker samt en lille skarp. Hvis du har været heldig så kom og vis, hvad du har skudt
eller bare for at fortælle, hvad du har oplevet.
Endelig vil jeg nævne allerede igangværende aktiviteter. Lydighedsdressur for hvalpe startede lørdag 19/3,
kl. 09.30 og fortsætter herefter hver tirsdag fra 5/4, kl. 18.30. Alle hunderacer er velkomne. Har du
unghund kører dette samme dage blot kl. 10.30 og efterfølgende kl. 19.30. Mødested er Svansøvej 9.
Kontakt Anethe for yderligere information. Deltagelse koster 500,- kr.
Er du til jagthorn, er det blot at møde op hver onsdag i klubhuset kl. 08.00. Deltagelse er gratis. Kontakt
Tue.
Som det fremgår, er der her i foråret nok af muligheder i Skive Jagtforening. Det er blot at benytte sig af
dem. Kontaktoplysninger fremgår af vores hjemmeside www.skivejagtforening.dk
Med jægerhilsen
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