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Kreds 5.      Nyjæger årsberetning 2015 

 

Som ny Nyjæger koordinator er der meget at sætte sig ind i, men jeg har fået god hjælp af DJ samt kredsen. Ved 

første møde i januar på Djursland går det virkelig op for mig vor stor et område jeg er blevet placeret i men samtidig 

ser jeg et velfungerende udvalg med kompetente medlemmer. 

Vi har talt om censorer til den frivillige jagtprøve og den store forskel der er på dem ved bedømmelser, samt der er 

listet en masse, som absolut ikke var aktive. Vi aftalte at vi skulle arrangerer et opdaterings møder med 

naturstyrelsen, vor vore censorer skulle deltage. Vi i Kreds 5 var hurtige og fik et kursus på banen velvilligt hjulpet af 

Lars Erlandsen Bruun inden de frivillige jagtprøver. Censorerne der deltog i de frivillige jagtprøver på Fyn havde alle 

deltaget i opdaterings mødet, og der var ingen afvigende bedømmelser. 

Deltager antallet til den frivillige jagttegnsprøve var meget skuffende vi har ikke været så få siden 2011 vor der var 

86 deltagere vi var dog 91 men meget nedslående, vi der skal virkelig arbejdes for at få deltagertallet op. Prøven bør 

være en kæmpe hjælp for eleverne som oplever en prøve som er næsten identisk med den rigtige. Undertegnede 

forstår ikke jagttegns underviserne ikke gør mere for at få deres elever med til prøven. Den Frivillige Jagttegnsprøve 

er et tilbud (en da et godt) så eleven virkelig ved hvordan prøven foregår. Prøven er mange gange også den første 

rigtige kontakt med Danmarks Jægerforbund 

Nyjægerpuljen, havde i 2015 fået 200.000,00 kr. i tilskud for DJ, der er søgt for langt over de 200.000 men ikke alle 

har fået tilskud og vi brugte ikke alle pengene. Der arbejdes på en omlægning af fordelingen af midlerne da mange 

arrangementer ligner hinanden og afholdes på et meget lille geografisk område, vi skal lære at arbejde sammen på 

tværs i foreningerne så får vi også meget mere for pengene. Koordinatorerne vil fra 2016 få stor indflydelse på 

bedømmelsen af tilskud og hvad der gives tilskud til. 

Medlemmer, vor fremtid, vi skal arbejde for at få alle kursisterne meldt ind i DJ, der gøres meget men ikke nok, der 

er rigtig mange undervisere der gør et stort arbejde for et hverve medlemmer men der er desværre også mange der 

ser stort på denne hjælp til deres elever derfor skal vi være meget aktive på alle fronter. Der arbejdes på forskellige 

nye tiltag her på Fyn vil alle til den Frivillige Jagttegnsprøve blive præsenteret for fremstød. Der er desværre et 

meget stort frafald af medlemmer når kursisterne skal til at betale fuld medlems kontingent, derfor er det meget 

vigtigt at vi kan fortælle dem alle de fordele der er ved at være medlem af DJ. Der var stillet forslag om at hæve 

betalingen for deltagelse til Jagtprøver men der var ikke flertal for dette i udvalget. Datoer for frivillige 

Jagttegnsprøver se DJ`s hjemmeside.  

Der arbejdes for eventuelt Nyjæger kursus. Der har været afholdt ERFA møder med jagttegnskursuslærerne samt 

efteruddannelse for samme. 

Det har desværre været meget småt med Juniorjæger arrangementer på Fyn som jeg har kendskab til, det skal der 

gøres noget ved hvis vi fortsat skal havde de helt unge med, vi er nød til at ophæve jagtforeningsgrænserne og 

arbejde meget mere på tværs. Der er dog lidt håb for 2016. Nyjæger arrangementer er desværre heller ikke de helt 

store tilløbsstykker, hvad gør vi forkert? Gider de bare ikke? Forslag og gode ideer modtages med stor tak. I 

opfordres alle til at gøre brug af kredsens hjemmeside, da i så altid er opdateret med kommende arrangementer. 

Undertegnede står altid til rådighed med hjælp og oplysninger. 
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