
Nyhedsbrev for Kreds 6 

 

Mårhund i Kreds 6? 

Der er på det seneste rygter om observationer af mårhund i kredsen. Hvis dette er korrekt, og der 

lusker sådan nogle kræ rundt på Sjælland, så er det nu, der skal tages affære. 

Men! Inden det helt store apparat sættes i gang, så skal der gerne være nogle gode billeder/videoer 

eller allerbedst et dødt dyr, som kan dokumentere, at mårhunden faktisk ER nået til Sjælland. Hvis 

du har fanget et dyr på dit vildtkamera, som du tror er en mårhund, så send det til din 

Jægerrådsformand, og vi vil få billedet analyseret. 

 

Ny struktur i Danmarks Jægerforbund 

Det har længe været et ønske at se kritisk på strukturen i Danmarks Jægerforbund. Der er nu blevet 

nedsat et udvalg med repræsentanter fra samtlige kredse, som i løbet af det næste ¾ år vil finde 

frem til, hvordan vores organisation kan se ud i fremtiden. Deres første oplæg vil allerede blive 

præsenteret i slutningen af 2018, og alle vil få mulighed for at give deres besyv med, da det er 

planen, at oplæggene præsenteres lokalt ude i kredsene. 

I Kreds 6 er det Steen Ulrich Rasmussen, Jægerrådsformand i Næstved, og Niels Crone Madsen, 

Jagtforeningsformand i Lynge-Broby Jagtforening i Sorø, som deltager i Strukturudvalget. 

 

Nyjægere 

Hen over sommeren har vi i Kreds 6 nedsat en lille, hurtigt arbejdende gruppe, som har analyseret, 

hvordan vi bedst muligt når ud til nyjægerne. 

Gruppen består af Finn Hvid Bertelsen, Formand for Nyjægerudvalget, Christian V. Iuel, 

Nyjægerkoordinator i Kreds 6, Niels Crone Madsen, Jagtforeningsformand i Lynge-Broby 

Jagtforening og Torben Møller-Nielsen, Kredsformand Kreds 6. 

Arbejdet munder ud i en drejebog med arbejdstitlen ”Hunting Skills”, der kan virke som inspiration 

for arbejdet med nyjægere, ikke kun i Kreds 6, men også i alle de andre kredse. 

 

Ny Hjortevildtformand i Kreds 6 

Henning Juul fra Nykøbing F. har overtaget pladsen som Hjortevildtformand fra Kristian Stenkjær, 

som er flyttet til Jylland.  

Tak til Kristian for det store engagement og arbejde, som han har lagt i arbejdet med hjortevildt i 

vores kreds.  

Og velkommen til Henning, som tager sig af området Lolland/Falster, mens Henrik Wad Jørgensen 

fortsat tager sig af Syd- og Vestsjælland. 

 

Schweisshundeførere savnes 

Kreds 6 har fået en henvendelse fra Schweisskoordinatoren for område 8, Bennet Onsvig, som 

savner flere hundefolk, som kunne tænke sig at arbejde med schweiss. Område 8 er den sydlige del 

af vores kreds og dækker fra Næstved og sydover. Så hvis du kunne tænke dig at komme i gang 

med eftersøgsarbejdet og være med til at gøre en forskel for vildtets tarv, så kontakt Bennet Onsvig 

på email: naestvedolhus@mail.dk eller tlf. 30568880/41879850. 

 

Med venlig hilsen og ønsket om en god jagtsæson 

Torben Møller-Nielsen 

Kredsformand 

mailto:naestvedolhus@mail.dk

