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Natur og Jagtsti aktiviteter 2016 

 
Året startede den 31. jan. med et arrangement samme med vor naturvejleder og en falkoner i Rosenparken 

i Aalestrup, på grund af en råge koloni. Hvor jeg lavede spørgsmål om rågernes levevis og adfærd, 

samtidig fortalte om rågen. Der var mødt 67 voksne og børn. Falkoneren fløj med Heris hæge for at 

stresse rågerne. 

 

En tilbage vendende klub aften den 5-3-16. hvor der laves spørgsmål til både jæger og ikke jæger en 

dejlig aften som er lærerig både for mig og de 57 deltager. 

 

Jeg har, måtte sige nej til 2 arrangementer i år, hvilket ikke huer mig, et i Farsø, Skovens dag,  

 

Den 1. maj var der kreds jagtsti på øvelses terrænet i Hvorup. Det var en god dag der var 34 deltager både 

jæger og aspiranter, præmier til både jæger og aspiranter + en del hatte mærker. En familiesti til trak sig 

opmærksom hed, 10 Børne medaljer blev udleveret.  

 

Til forbundsmesterskabet havde kreds 1, 8 deltager fordelt på 6 jæger og 2 aspiranter. En fantastisk 

oplevelse i sær for aspiranterne som fik blod på tanden som også kunne høre på TV- Øst og jægerne kom 

hjem med sølv, kreds1 har 4 deltager placeret blandt de 10 første, godt gået metal drenge. 

 

Fjordlandet blev markeret i Halkær Mølle, hvor jeg havde lavet spørgsmål til børnene og op stillet 

riffelbanen en god dag med et pænt fremmøde på 300. 

 

I august deltog jeg i lokal byfest med riffelbanen og opgaver til børnene. Ca. 480 og 14 børnemedaljer. 

 

Jagt & fiske i Vester Vandet i Thy var som det plejer en god dag fik snakket med mange ikke jæger og 

børn. Der var ca. 400 besøgende og der blev udleveret 47 børen medaljer lidt færre end sidste år, alt i alt 

en god dag. 

 

I årets løb har jeg haft kontakt til 1380 ikke jæger – 34 fra kreds jagtstien. Udleveret 91 børen medaljer og 

time forbruget i alt har været 439, fordelt på 346 medhjælper timer og 93 egen timer. 

 

Kreds jagtstien holdes 23-04-2017 mere herom i Jæger. 

 

   

 
 

     

  
 


