KREDS 6
NYHEDSBREV 12 / September 2017
Kære jæger i Kreds 6.
Udvalgsformand – nyjægerudvalget
I
sommers
blev
vor
daværende
nyjægerkoordinator Finn Hviid Berthelsen
udnævnt til formand for udvalget. Vi er
selvsagt meget stolte af, at en af vore særdeles
dygtige koordinatorer har gjort sig så
bemærket, at HB finder ham rette person til at
lede det særdeles vigtige arbejde med
nyjægerne. Et stort tillykke til Finn med den
nye titel – og al held og lykke med det
fortsatte arbejde for nyjægerne.
Nyjægerkoordinator
Efter Finn Hvid Bertelsen blev udnævnt som
udvalgsformand for nyjægerudvalget, har vi i
kredsen søgt efter en afløser for Finn. Det er
med glæde, at jeg kan oplyse, at Christian
Vincents Iuel har takket ja til at være kredsens
fremtidige nyjægerkoordinator. Velkommen
og tak for engagementet til Christian – det er
en vigtig post.
Strand- og havjagtskoordinator
Vi søger stadig efter en ny strand- og
havjagtkoordinator, der kan tage over for
Mogens Raae. Hvis du eller en, du kender, går
op i strand- og havjagt, kan se dig / sig selv i
en sådan position og synes det kunne være
interessant at høre nærmere, så tag endelig
kontakt med Kredsformand Sven-Erik
Johannesen, der meget gerne giver flere
informationer. Det er vigtigt at få besat
posten, så alle input vil blive værdsat.
Medlemsoplysninger
For at sikre, at jagtforeningernes medlemmer
modtager den rette information kræves det, at
medlemsinformationerne er opdateret på
nettet. Måske jeres jagtforening en gang i
mellem, når jeres arrangementer tillader det,
kan være medlemmerne behjælpelig med at
opdatere de personlige oplysninger såsom
adresse, e-mail, telefon, fødselsår og få meldt
dem til de rette nyhedsbreve. Så får flest
mulig glæde af de nyheder, DJ sender ud.

Temaaften om råvildtforvaltning
Tidspunkt: 11. september 2017 kl. 17.30
Registrering slutter fredag d. 8. september
2017 kl. 10:00
Danmarks
Jægerforbund
afholder
i
samarbejde med kreds 6 og 7 en temaaften
om råvildtforvaltning med fokus på de
åbenbare udfordringer, vi har med at få
genskabt robuste bestande i de områder, der
har været ramt af sygdomsproblemer, og
hvordan vi forebygger sygdomsrelaterede
problemer i råvildtbestandene.
Oplægsholdere:
Lektor, dyrlæge, Phd Anne Sofie Vedsted
Hammer, Københavns Universitet
Vildtkonsulent
Lars
Ricther
Nielsen,
Naturstyrelsen
Formand for DJ's hjorteudvalg og HB
medlem Norbert F. V. Ravnsbæk, Danmarks
Jægerforbund
Projektleder, vildtbiolog Carsten Riheris
Olesen, Danmarks Jægerforbund
Jagtkonsulent Fritz Heje Hansen, Danmarks
Jægerforbund
Jagtfaglig Chef/Afdelingschef Rådgivning og
Uddannelse Niels Søndergaard, Danmarks
Jægerforbund
Sted: vkst (tidligere Gefion), Fulbyvej 15,
4180 Sorø
Pris: Kr. 75,- for medlemmer og kr. 400,- for
ikke-medlemmer. Prisen er inkl. kaffe.
Tilmelding
sker
via
dette
link:
https://flexbillet.dk/dj-kursus/event/5juw3o
I ønskes alle et godt efterår med masser af
spændende jagtoplevelser – Knæk & Bræk.
P.b.v.
Sven-Erik Johannesen
Kredsformand
Tlf.: 2625 5421
Egevangen12@privat.dk

