fredag, d. 30. oktober 2020

Nyhedsbrev 03-2020.
Opdatering af vejledninger ifm. skydebaner og fællesjagter ift. CORONA.
Selvom reglerne er strammet ift. CORONA, er det alligevel blevet muligt at udøve jagt med mere
end 10 personer, så længe grupper af personer ikke overstiger 10 personer, som ikke har kontakt
med hinanden. Formand Lars Folkmann har ifm. Danmarks Jægerforbunds opdatering af
vejledninger for skydebaner og fællesjagter kontaktet myndighederne for at få afklaret om
fællesjagten fredag, d. 27. november 2020 kan lade sig gøre med mere end 10 personer. Dette er
en mulighed, så længe grupperne af de 10 personer ikke kommer i kontakt med hinanden. Derfor
bliver følgende nu muligt til fællesjagten i plantagen 27. november 2020:
•
•
•

•
•

Jagten gennemføres med grupper af maksimalt 10 personer.
Det er tilladt at tage gæster med på jagten, så hold jer ikke tilbage, hvis I har en god
jagtkammerat, der trænger til at blive luftet i skoven.
Grupperne af 10 personer vil ikke komme i kontakt med hinanden. Bestyrelsen tager sig af
koordinering af grupperne under jagten, så alle kommer på sikkert på plads imellem
såterne.
Alle tilmeldinger skal stadig være til Formand Lars Folkmann på mobil +45 4020 2631 eller
mail nykerjagt@gmail.com
Torsdag, d. 26. november 2020 vil opdateringerne omkring hold mv. blive lagt op på
foreningens hjemmeside nykerroejagt.dk.

Fælles for alle jagter:
•
•

Der vil ikke blive afholdt fælles frokost under arrangementerne.
Efter afholdt jagtparole og aktion, går deltagerne hver til sit.
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Andejagt i Spellinge tirsdag, d. 10. november 2020:
Gennemføres som tidligere anført i nyhedsbrevet 02-2020.
•
•

Andejagten gennemføres med maksimalt 10. personer.
Tilmelding sker efter ”først til mølle” princippet, og skal være med SMS til Thomas
Jørgensen på mobil +45 2855 1934.

Jagt og andejagt i Spellinge lørdag, d. 12. december 2020:
•
•

Gennemføres på samme måde, som andejagten 10. november 2020.
Tilmelding opdateres på hjemmesiden nykerroejagt.dk.

Løbende opdateringer vil ligeledes ske på foreningens hjemmeside nykerroejagt.dk. Hvis I sidder
inde med spørgsmål, som I ønsker uddybet, bedes I kontakte formand Lars Folkmann på mobil +45
4020 2631, eller mail nykerjagt@gmail.com.
Knæk og bræk,
Bestyrelsen
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Kontakt af bestyrelsen i Nyker-Rø Jagtforening.
BESTYRELSESPOST

KONTAKTOPLYSNINGER
Mobil: +45 4020 2631
@: nykerjagt@gmail.com

H.C. LINDHOLM

Formand & medlem af
Jagtudvalget
Medlem af bestyrelsen for Rø
Medborgerhus
Næstformand

TORBEN ENGELL

Kasserer

Mobil: +45 2180 1245
@: moellegaard_nyker@yahoo.dk

THOMAS JØRGENSEN

Bestyrelsesmedlem

Mobil: +45 2855 1934
@: eskemyr@gmail.com

CLAUS KRISTIANSEN

Bestyrelsesmedlem
Skydevognskoordinator

Mobil: +45 2121 4615
@: cok@c.dk

HENRIK NIELSEN

Suppleant
Hjemmesider redaktør
nykerroejagt.dk

Mobil: +45 4234 5679
@: klosmonde@yahoo.dk

NAVN:
LARS FOLKMANN

Mobil: +45 2714 2124
@: sallylindholm1961@gmail.com
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