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Efterårets & vinterens aktiviteter 2019/20.
Fællesjagterne i Estvad Rønbjerg Jagtforening
Drivjagt på foreningens arealer
13-10-2019, 10-11-2019, 08-12-2019 & 12-01-2020.
Den anden søndag i de jagtbare måneder er der drivjagt på foreningens
arealer.
Alle dage mødes vi i Jægerlunden 0930 til morgenkaffe. Parole kl. 1000.:
Efter et par såter er der fælles frokost. Jagten slutter ca. 1500 med
vildtparade.
Pris 100,- Morgenkaffe, er inkl. i prisen, deltagelse i frokosten 50,-.
Husk tilmelding til spisning og hunde til Jan på mail jbr@fibermail.dk eller sms
4019 6246
Tilmelding af Buejæger er nødvendig forud for jagterne. Tilmelding
koordineres med Buelauget. Rasmus Ransborg sms 2154 7273
Gæster må meget gerne inviteres på alle jagterne.
Deltagelse af nyjæger bosat i Skive kommune er gratis.

Tryk/- bevægelsesjagt i Estvad Rønbjerg Plantage.
Søndag 17-11-2019, søndag 26-01-2020
På opfordring har bestyrelsen planlagt at gennemføre to Tryk-/
bevægelsesjagt i Estvad Rønbjerg Plantage her i efteråret.
Jagten vil forme sig som en bevægelsesjagt med et langt tryk på 3 timer.
Deltagerne placeres i stiger og på jagtstole. Posterne fordeles ved
lodtrækning umiddelbart forud for jagten. Parole for jagten vil være at finde på
foreningens hjemmeside.
Deltagerne skal have bestået riffelprøven og medbringe riffel og ammunition
egnet til jagt på hjortevildt samt gyldigt jagttegn og riffeltilladelse.
Det er muligt at deltage med bue på jagterne
Der må nedlægges jagtbart hjortevildt (primært råvildt og dåvildt) samt ræv og
mårhund.
Jagten starter i Jægerlunden kl. 09.00 med rundstykker og kaffe og der vil
blive serveret suppe efter jagten.
Jagtdagen afsluttes med en vildtparade, hvor der vil være mulighed for at
købe eventuelt nedlagt vildt.
Pris.: 500,- pr. jæger incl. forplejning. Bindende tilmelding (først til mølle) til
Jan på mail jbr@fibermail.dk eller sms 4019 6246.

Julejagt 3. juledag kl. 1030. Parole kl.1100.
Efter julejagten er naboer og medlemmer med ledsager inviteret til gløgg og
æbleskiver, så benyt lejligheden til et par timers hyggeligt samvær og
muligheden for at ønske hinanden godt nytår.
Husk tilmelding til såvel jagt som æbleskiver til Jan, mail: jbr@fibermail.dk
eller sms: 4019 6246

Kommende aktiviteter i foreningen.
Jægerrådet Skive kommune årsmøde, 23. januar 2020 i Jægerlunden.
Generalforsamling 31. januar 2020, i Jægerlunden.
Dagsorden vil tilgå senere.
Medlemsaftner i Jægerlunden, tirsdage fra den 07. januar – 31. marts 2020

Håber vi ses i Jægerlunden til efterårets/vinterens aktiviteter.
Bestyrelsen

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

