
 
Års beretning Nyjæger koordinator 

 

I 2016 har vi i kreds 1 afviklet 4 Frivillige jagtprøver. Her har der været 279 jagt elever som har deltaget. 

Heraf bestod 129 elever 

 
Østerild  Hvorup Hjallerup Hadsund 

 
TOTAL 

Antal tilmeldte 34 151 84 55 
 

324 

Antal fremmødte 30 132 69 48 
 

279 

Udeblevet 4 19 15 7 
 

45 

Bestået frivillig 
jagtprøve 14 57 33 25 

 
129 

Bestået i % 46,7 43,2 47,8 52,1 
 

46,2 

              

Bestået  teori 14 67 39 25 
 

145 

Dumpet teori 16 53 30 23 
 

122 

Bestået praktisk prøve 29 110 30 44 
 

213 

Dumpet praksisk prøve 1 23 11 4 
 

39 

 

De frivillige jagtprøver er jo medvirkende til eleverne går hjem og øver noget mere. Flere elever giver 

udtryk for at de godt vidste hvor de har problemer. Nu skal de hjem og øve noget mere !!!  

Jagteleverne  giver udtryk for at det er god ide med en ”general prøve”. Således at kan prøve sig selv af her 

lige før de rigtige prøver starter. 

Dette bevirker at flere af dem består den rigtige jagtprøve. 

Den 19 juni blev nyjægerdagen afviklet i Flejsborg. Der var vanen tro mange nyjægere som havde en god 

dag. Men mulighed for at finde hjælp inden for mange jagt aktiviteter.  

Her skal der lyde en stor tak til Flejsborg skydecenter samt alle hjælpere.  

Aktiviteter 2017 

Kreds 1 har planlagt frivillige jagtprøver 4 steder rundt i kredsen. 

 Østerild – Hvorup – Hjallerup – Hadsund. 

Håber I vil hjælpe med at opfordre jagt kursisterne til at at deltage i en af de frivillig jagtprøver. 

 



 
Og Nyjægerdagen – det prøver vi  den 18 juni 2016.   Nordjysk Jagtcenter Hadsund  

Håber alle vil hjælpe med at reklamere for denne dag til nyjægerne. Vi vil uddele pjecer om dagen til de 

frivillige jagtprøver. Ligeledes håber jeg vildt konsulenterne også vil hjælpe med at uddele dem. 

  

Husk hvis I har en aktivitet som I gerne vil dele ud til kredsens nyjægere. Så kan I med fordel bruge Face 

Book: Nyjæger i nordjylland DJ kreds 1 

Jo flere aktiviteter vi får på jo bedre  

Tak 

Mvh 

Preben Egebo 

21971544 / prebenegebo@hotmail.com  
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