
Årsberetning fra Jagthornsområdet 2016 

Fra Jagthornskoordinator Lars Stoklund Pedersen 

Til Kredsmødet den 4. marts 2017. 

 
Koordinatorvirket blev fra årets begyndelse og frem til 1/4 varetaget af Bjarne 
Skinnerup da Lars Stoklund var i Sydsudan. Tak til Bjarne for at støtte op om virket. 
 
Mærkeblæsning. 
Årets mærkeblæsning blev gennemført her på Landbrugsskolen i samarbejde med 
kreds 2.  
Her var det Bjarne Rasmussen, som overtog tjansen som prøveleder. Tak for 
hjælpen. Igen i år var dagen helt fyldt med energiske blæsere, som ønskede at få 
vurderet deres kunnen af professionelle musikere. 
 
Jagthornsmesterskab 
- Årets mesterskab blev afholdt på Gammel Estrup: 
   - Aalborg Eshorn blev nr. 1 i Eshornsklassen 
   - Nibe blæserne blev nr. 5 i Mesterklassen,  
   - Åbyblæserne desværre blev nr. 7, og dermed rykker ned i år.  
   - Peter Koefoed blev ligeledes nr. 2 i Solo Mester Fürstpless. 
   - Bitten Bagger blev nr. 2 i Solo Mester Parforce 
   - Bjarne Rasmussen blev nr. 2 i Solo B Parforce  
 
Overblik over jagthornskurser. 
Efter sommerferien har diverse jagtforeningsformænd bidraget til at kredsens 
koordinator er ved at få et rimeligt overblik over hvor og hvordan der bliver blæst 
jagthorn i kredsen. Stor tak for hjælpen. Det betyder at vi kan hjælpe flere blæsere 
med at finde steder, hvor de kan starte med at blæse jagthorn under trygge og 
formaliserede rammer. 
 
Blæsere med på jagt. 
I enkelte tilfælde har foreninger inviteret blæsere til at hjælpe med hvervningen af 
blæsere i foreningen, ved at fremstå som "det gode eksempel" under en jagt og 
efterfølgende fortælle om mulighederne for undervisning m.v.. Det er jo dejligt at vi 
alle får noget ud af det, så det skal være en opfordring til andre formænd.  
 
Kursus for jagthornsundervisere. 
DJ har i efteråret gennemført et prøvekursus, som retter sig mod 
jagthornsunderviserer ude i foreningerne. Det er planen at I kan sende jeres 
undervisere på kursus fra september. De får en masse teori og 
undervisningsmaterialer.  
     Januar 2017. 
 


