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Forårets aktiviteter 2015.
Monteria drivjagt
Tirsdag den 17. marts 2015 kl. 1900 i jægerlunden.
Drivjagten monterian er en helt speciel og meget hektisk oplevelse, hvor
masser af drivende hunde skaber bevægelse i vildtet og giver mange
skudchancer og STORE parader.
Torben Sørensen har for nylig været en tur i Portugal hvor han havde
mulighed for at følge denne spændende og noget anderledes jagtform og har
lovet at komme og vise billeder og video fra turen.

Arbejdsdag i jægerlunden, søndag den 03. maj 2015.
Vi mødes kl. 1000 til en ”skarp” start på dagens opgaver
Bestyrelsens husudvalg indkalder til arbejdsdag i og omkring Jægerlunden.
Det er ikke de store vedligeholdelses projekter som er planlagt, men hovedrengøring
ude som inde samt lidt arbejde på forskønnelse af mindelunde og lidt malerarbejde
er nogle af emnerne.
Følgende vil vi gerne have lavet:
- Reparation af puds på facaden
- Maling af facader
- Maling af indvendige væge
- Nedgravning af kabel til ude belysning af buebane.
Som det fremgår, er opgaverne begrænsede, men Jægerlunden har god brug for
jeres hjælp og ekspertise, der er i hvert fald gode muligheder for at kunne få afløb for
nogle af de mange opsparede kræfter samt ikke mindst hyggeligt samvær med
jagtkammeraterne.
Tilmelding imødeses til Jørgen Strunck med oplysning om hvilke arbejdsopgaver
som er ens spidskompetence og ønsker at deltage i.
Jørgen Strunck kan træffes på: 25 52 45 71 eller tovebo@altiboxmail.dk
Husudvalget vil sørge for anskaffelse af materialer, men såfremt I vil medbringe det
fornødne værktøj vil vi være jer meget taknemmelige.
Husudvalget vil sørge for frokost så husk tilmelding.
Bestyrelsen (Husudvalget)
Husk arbejdsdagen afslutter med muligheden for deltagelse i lodtrækningen til
bukkejagten.

Bukkejagt i Estvad Rønbjerg Jagtforening 2015
Så er det ved at være tid til årets bukkejagt for forenings medlemmer. Der er igen i år
mulighed for bukkejagt i Skoven Gl. Rønbjerg, samt i samarbejde med Skive
Jagtforening i Kommuneplantagen i Rønbjerg.
Der gennemføres instruktion og lodtrækning, søndag d. 03. maj 2015, kl. 1500 i
Jægerlunden i forbindelse med arbejdsdagen. 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.
Procedure: Først udtrukne vælger dato. Dernæst anden udtrukne osv.
Når lodtrækning er slut, kan der fortages en ny runde, såfremt der er ledige datoer.
Under anden runde er det muligt at deltage i lodtrækningen ved hjælp af
stedfortræder.
Der er opstillet 1. stige i Kommuneplantagen af Skive Jagtforening samt 1. stiger af
Estvad Rønbjerg Jagtforening samt 2 stiger i Skoven af Estvad Rønbjerg
Jagtforening. Der må kunne drives jagt (afgives skud) fra stigerne i
Kommuneplantagen, hvorimod der kan give tilladelse til Pürschjagt i Skoven Gl.
Rønbjerg i særligt udpegede områder og kun ved deltagelse i særlig instruktion.
Afskydning af bukke: der er tildelt 4 bukke i Kommuneplantagen, 2 til hver forening
og 2 bukke i Skoven i Gl. Rønbjerg.
Der kan kun udøves bukkejagt om morgenen indtil kl. 0700. Der jages kun onsdag,
lørdag & søndag. Derfor er det vigtigt, at have gjort sig klart, hvilke dage der ønskes
at deltage i bukkejagten, idet ”bordet fanger”, når der først er valgt dato.
Lodtrækningen gennemføres som enkeltdage.
Priserne er 200,- kr. pr. jagtdag. Bukken, afregnes med kr. 450,- bukken tilfalder
skytten. Den bukkejagtsansvarlige i bestyrelsens for skov- og jagtudvalget
underrettes straks efter jagten.
Anskudt og ikke fundet buk afregnes som skudt buk. Der skydes ikke etårs spids
bukke og bukke i bast. Bukken fotograferes og vejes. Billede fremsendes til den
bukkejagtsansvarlige med angivelse af skudsted, vægt, dato og klokkeslæt.
Fotodokumentation for nedlagt bukke på foreningsrevirerne vil blive vist på
foreningens hjemmeside.
Betaling for deltagelse i bukkejagten indsættes umiddelbart efter at jagten er afsluttet
på foreningens med oplysning om navn og dato.
REG. NR. 8500. KONTO. 0005110777 (husk meddelelse til kassereren).
Vi håber på god tilslutning og ser frem til at møde mange bukkejægere i
Jægerlunden kl. 1500 den 3. maj 2015 til lodtrækningen.
Evt. spørgsmål kan rettes til Jan B. Rasmussen 4019 6246.

Rågeregulering i Estvad Rønbjerg Jagtforening 2015.
Foreningen har modtaget indkaldelse til møde den 26. marts 2015, i forbindelse med
fornyelse af aftalen med Skive kommune om reguleringen af rågeunger i 2015.
Aftalen om selve reguleringen forventes gennemført som tidligere, hvor der var truffet
aftale om regulering af hele Krabbesholm skov, også det tidligere amtets del, hvor
alle kan deltage, samt Skive anlæg, Bilstrup parken og Thorsvej. Foreningen vil i
samarbejde med de 2 andre jagtforeninger udpege enkeltpersoner til Skive anlæg og
Bilstrup parken.
Efter mødet med kommunen vil der komme yderlig information samt mulighed for at
tilmelde sig reguleringen for 2015.
Vi vil på foreningens hjemmeside løbende forsøge at holde jer opdateret om evt.
ændringer.
LINK til hjemmesiden: http://www.estvad-ronbjerg-jagtforening.dk
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