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Kære DJ-medlem i Kreds 6. 

 

Jagttegnsundervisning 

Den nye bog ”Jagttegn”, der er udarbejdet af 

DJ til brug for nye jagttegnsaspiranter, 

forventes klar til levering senest 20. 

november. Der vil være mulighed for at købe 

bogen til introduktionspris den første tid – se 

evt. http://www.jagtproeven.dk/. En pjece 

omkring det nye jagttegnsmateriale kan ses på 

http://www.jaegerforbundet.dk/media/jagtteg

nsmateriale.pdf 

Vi vil gerne opfordre til, at alle 

jagttegnsunderviserne støtter op omkring 

undervisningsmateriale og informerer om 

materialet gennem jagtforeningernes 

hjemmeside mm. Og samtidig vil vi gerne 

opfordre til, at de foreninger, de har 

jagttegnsundervisning lader sig registrere på 

Kredsens hjemmeside – så kan alle hurtigt 

finde muligheden i dit område. 

 

Hundekoordinator 

Vor hundekoordinator Tonny Nielsen har 

valgt at trække sig som koordinator, da hans 

arbejde lægger beslag på en stor del af hans 

tid. Vi har derfor gennem den senere tid 

kigget efter en ny, og blandt flere egnede 

kandidater har Kredsbestyrelsen valgt Arne 

Nielsen fra Stenlille Jagtforening. Arne har 

gennem mange år været stærkt involveret i 

hundearbejdet og er en kendt og respekteret 

person. Der skal lyde et stort velkommen til 

Arne. 

Fra Kredsbestyrelsen skal lyde en stor tak til 

Tonny for hans frivillige arbejde i kredsregi 

med held og lykke fremover. 

 

Domicil 

Som I sikkert er bekendt med, har DJ gennem 

længere tid undersøgt muligheden for et nyt 

domicil, der kan samle alle medarbejderne 

under et tag. Hovedbestyrelsen har bedt os 

reservere dato til ekstraordinært 

repræsentantskabsmøde 5. december 2013, 

hvor HB med stor sandsynlighed vil 

fremlægge deres forslag til nyt domicil. De 

delegerede og suppleanter vil være de samme 

personer, der var delegerede og suppleanter til 

Repræsentantskabsmødet i juni 2013. Kreds 6 

afholder delegeretmøde onsdag 27. november, 

hvor vort HB-medlem Stig Egede Hansen og 

DJ Formand Claus Lind Christensen vil 

orientere om forslaget til nyt domicil. 

Tid og sted for begge møder vil blive 

fremsendt så snart, det er muligt. 

 

Bukkejagt ”Under åben himmel” 

TV2Øst har et program, der hedder ”Under 

åben himmel”. Vor vildtplejerådgiver John 

Ho Petersen havde TV2Øst’s Ulrik Westphal 

med ude i maj måned. Skulle du ikke have set 

programmet endnu, kan du se det via dette 

link: http://www.tv2east.dk/video/2013-06-

25/bukkejagt. Du kan også finde linket på vor 

hjemmeside www.jagtkreds6.dk. 

 

Haglprøver 2014 

Alle nye jagttegnsaspiranter skal fra sæsonen 

2014 bestå en haglprøve for at erhverve retten 

til at gå på jagt med glatløbet gevær. I den 

forbindelse har Kreds 6 udpeget nogle 

personer, der skal på kursus som 

haglprøvesagkyndige samt –assistenter. Det 

skulle sikre, at vi er forberedte til 2014. Der 

vil også fremover være mulighed for at tage 

kurset og dermed kvalificere sig som 

sagkyndig eller assistent – mere om det i 

2014. 

Vi forventer, at følgende baner vil blive 

godkendt som skydebane til haglprøverne: 

Niløse, Sorø, Sandved, Vordingborg DA, 

Idalund, Ringsted og Kirke Stillinge. Skulle 

andre baner være interesseret i at blive 

godkendt, skal man ud over at have skydetid i 

dagtimerne (7 timer), velfungerende 

kastemaskiner, toilet, WC og opholdsrum til 

30 – 40 personer også kontakte vor 

skydekoordinator Finn Hansen, der vil være 

behjælpelig med det videre forløb.  

 

Knæk & Bræk. 

P.b.v. 

 

Sven-Erik Johannesen 

Kredsformand 
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