Nyhedsbrev Jan. – Feb.
Så ruller hjulene atter engang i Haunstrup jagtforening.
Generalforsamling
Årets generalforsamling var som sædvanligt godt besøgt af ca. 75 medlemmer, som aktivt deltog i
debatten om foreningens gøren og præsteren.
Formand Jens Fuglsang gjorde det klart, at bestyrelsen ønsker mere aktive medlemmer indenfor de
aktiviteter som de enkelte brænder for. Bestyrelsen mener at igennem udvalg, vil foreningen blive
mere dynamisk og attraktiv for nye medlemmer. En stor tak til Benn Rune for at skrive referat.
Ræveregulering
Ca. 20 mand deltog i den årlige ræveregulering på en noget blæsende men ellers tør dag. Dagen
startede som sædvanligt med en gennemgang af dagen hvorefter alle jægere begav sig afsted. Den
første såt langs kultipperne bragte synet af 5 rådyr, lidt harer og et par snepper.
Den anden og længste såt på dagen, var den som viste sig at bære det største antal af ræve 2-3
forskellige ræve blev der set. En af dem blev der også leveret skud til, dog uden udbytte. Mængden
af dyr fejlede heller ej, da der blev set mere en 10 dyr rundt omkring såten, ikke at glemme de
forskellige fugle og harer.
Sidste såt kastede kun et kort glimt af en ræv af sig. Igen blev der set dyr, hare og snepper.
En stor tak til Brian Pedersen som stod klar i det gamle skyttehus med gule ærter og alt, hvad hjertet
kunne begære i tilbehør. Ivan fik overrakt rævepokalen efter hans lille møde med Mikkel som lever
videre til en ny dag.
Tak for en fantastisk dag.

HJC-vagtplan

Haunstrup jagtforening har nogle yderst kompetente medlemmer som en gang imellem har vagter
på jagtcentret.
Hold 1
Instruktør – Steen Petersen
Johs Kristensen
Kaj Andersen
Hold 2
Indstruktør – Kurt Jensen
Ole Vejlbjerg
Thomas Christensen
Claus
Til dem som ønsker at komme ud og skyde, når vi har vores egne instruktører på banen, er det de
følgende datoer.
Dato
07-03-20
21-03-20
05-05-20
19-05-20
03-06-20
16-06-20
30-06-20
14-07-20
28-07-20
11-08-20
25-08-20

Hold 1
X

Hold 2
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Jagtfeldtskydning Ulfborg
Vi har igen i år 6 pladser til Ulfborg skydningen. Bestyrelsen har valgt at give fortrinsret til dem
som gentagende gange har haft faste hold med til skydningen, der er dog stadig mulighed for at høre
Kasper Jensen om der er plads.
Tilmelding skal ske til Kasper Jensen på tlf. 20167025
Betaling skal ske på mobilepay som samlede hold til Tonny Andersen på tlf. 61371472

Kredsmødet

I år har vi 5 mandater til kredsmødet, 3 af disse er stadig åbne. Kontakt Jens Fuglsang på tlf.
24966082, hvis i ønsker at deltage til kredsmødet.

Knæk og bræk til vi ses

