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Kommende aktiviteter i Jægerlunden.
Arbejdsdag i Jægerlunden
Lørdag den 27. april 2019 kl. 0900
Følgende vil husudvalget gerne have lavet:
- Rep.af afløb fra tagrende
- Maling af facaden, sokkel
- Hovedrengøring, gulvvask m.m.
- Oprydning i ude områderne
- Klargøring til bukkejagten i plantagerne.
Foreningen byder på morgenkaffe og en let arbejdsfrokost.
Tilmelding til Jørgen Strunck med oplysning om hvilke arbejdsopgaver som er
jeres spidskompetence og ønsker at deltage i.
Jørgen Strunck kan træffes på: 25 52 45 71 eller tovebo@altiboxmail.dk
Håber vi ses i arbejdstøjet til en hyggelig dag i Jægerlunden.

Lodtrækning til bukkejagt
i Jægerlunden
Lørdag den 27. april 2019 kl. 1500
Så er det ved at være tid til årets bukkejagt for forenings medlemmer. Der er
igen i år mulighed for bukkejagt i Estvad Rønbjerg plantage, samt i
samarbejde med Skive Jagtforening i Skive plantage i Rønbjerg.
Der gennemføres instruktion og lodtrækning, lørdag den 27. april 2019, kl.
1500 i Jægerlunden. Kun medlemmer der deltager i instruktionen og
påvisning af stiger og pürsch områder, kan deltage i Bukkejagten.
Lodtrækning gennemføres efter følgende program:
Gennemgang af reglerne for bukkejagten samt instruktion.
Lodtrækning af de tildelte datoer.
Forevisning af gyldigt jagttegn incl. fremvisning af tilladelse til riffeljagt.
Aftale om påvisning af Pürsch område og stiger.
Link til yderlig information om bukkejagt
http://estvad-ronbjerg-jagtforening.djf.wexo.dk/aktiviteter/bukkejagt/

Riffelskydning i Jægerrådsregi
Hjortebanen, Skive
Riffelskydning 100 meter bane, samt skydning til løbende hjort
Mandag 15. april 2019 periode 1800 – 2100
Mandag 29. april 2019 periode 1800 – 2100
Mandag 05. august 2019 periode 1800 – 2100
Alle medlemmer af DJ er velkomne

Skydebanen, Skive kaserne
Indskydning 100 m samt træning 200 - 300 m
Tirsdag 16. april 2019 periode 1800 – 2100
Tirsdag 30. april 2019 periode 1800 – 2100
Tirsdag 06. august 2019 periode 1800 – 2100
Alle medlemmer af DJ er velkomne

Bukkepral og morgenkaffe I Jægerlunden
Onsdag den 16. maj 2019.
Foreningen byder på morgenkaffe og en lille en fra kl. ca. 0800 til kl. 1000 hvor
vi håber at medlemmerne vil møde op til et par timers hygge og ikke mindst lidt
pral. Der vil også være mulighed for at se de nye tiltag i foreningen.
Som noget nyt vil der være en præmiering blandt de fremmødtes
bedste/største/mest abnorme/bedste historie, mulighederne er mange,
men det er de fremmødte som stemmer.
Der vil selvfølgelig være en lille præmie til vinderen.

.

Rågeregulering i Estvad Rønbjerg Jagtforening 2019.

Jagtforeningen har for nuværende ikke modtaget tilladelsen fra Skive Kommune &
NST om reguleringen af rågeunger i 2019. Vi forventer at vi snarest får denne
tilladelse og den vil være analog med de tidligere år.
Interesserede er velkomne til at tilmelde sig og vil blive yderlig informeret, når vi får
den endelige aftale på plads. Regler vil ligeledes blive lagt ud på hjemmesiden når
tilladelsen er modtaget

Estvad Rønbjerg
Jagtforening

Tilmelding til rågeregulering stilles til Jan på sms 4019 6246 eller mail
jbr@fibermail.dk

Rettrup Kærvej 28
Gl. Rønbjerg,
7800 Skive
Vi er også på
internettet!
http://estvadronbjergjagtforening.dk/
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