Nyjægerpuljen 2018
Vejledning til ansøgning til kredsarrangementer

LÆS HELE VEJLEDNINGEN IGENNEM – NEDERST IDÉER, SKABELONER M.M.

Formålet
Formålet for uddelingen af nyjægerpuljemidler er først og fremmest at fastholde og rekruttere ved at
tilbyde relevant efteruddannelse.
Udvalget har ønsket, at Nyjægerne skal præsenteres for så mange gode tilbud fra DJ som muligt.
Derfor har Nyjægerudvalget udarbejdet et nyt koncept for Nyjægerpuljen i 2018, som er HB
godkendt og som gerne skal tilgodese flest mulige nyjægere med fokus på en generel høj kvalitet,
som udvalget mener kan opnås ved at hæve planlægningen og gennemførelsen til kredsniveau.
Kredsniveauet har med sine jagtfaglige koordinatorer, netværk, faciliteter og faglighed muligheden
for at fremvise de fleste af DJ’s jagtfaglige tilbud.
En række kredse har endvidere muligheden for at lægge et sådant arrangement op af allerede
eksisterende slots- eller dyrskueevents. Udvalget mener, at det bør være muligt, at hver kreds
afholder et nyjægerarrangement årligt (evt. i forbindelse med andre allerede planlagte større
aktiviteter – ved jagtfeltskydninger, hundeprøver, messer etc.) og støttet af så mange af kredsens
jagtforeninger som muligt.
Nyjægerudvalget ønsker at midlerne øremærkes nyjægeraktiviteter, hvis tilskuddet gives til et
allerede eksisterende større kredsarrangement.

Hvor meget kan hver kreds søge
Hovedbestyrelsen har afsat kr. 200.000,- til nyjægerpuljen.
Puljen er opdelt i to. Kr. 25.000,- er stadig øremærket til de små og gode lokale
jagtforeningsinitiativer for nyjægere, som DJ fortsat gerne vil støtte (søges som hidtil – se
vejledning og ansøgningsskema på Medlemsnettet) og kr. 175.000,- er afsat til større kredsnyjægerarrangementer, hvor Danmark Jægerforbunds jagtfaglige aktiviteter m.m. kan demonstreres.

Fordelingsnøgle:
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175.000

Nyjægerudvalget har udarbejdet følgende fordeling af kr. 175.000,-, med et min. på 8.000,- pr.
kreds. Rest (kr. 111.000,-) er fordelt efter antal kursister i kredsen i 2016 og 2017.
Nyjægerudvalget besluttede på mødet den 26.2.2018, at der kan ske en puljeomfordeling såfremt
kredsen ikke afholder et kredsarrangement for nyjægere.

Hvordan ansøger du?
Nyjægerkoordinator fremsender i samarbejde med kredsformanden ansøgning til Sekretariatet.
Der er ikke opsat kriterier for hvad der kan og ikke kan søges til. Det vigtigste er, at Nyjægerne er i
fokus ift. tilskudsmidlerne og at dette er velbeskrevet i ansøgningen.
Alle punkter i ansøgningen skal udfyldes bedst muligt.
Det er vigtigt at indsende fyldestgørende budget på det der søges om tilskud til.
Derudover er det også vigtigt, at der i ansøgningen angives, hvor meget foreningen evt. selv
finansierer eller om nyjægerne opkræves deltagerbetaling af foreningen.
Ansøgninger behandles løbende (dog skal aktiviteten gerne være afholdt og regnskab indsendt inden
15.12).
Det udfyldte underskrevne ansøgningsskema m.m. scannes og sendes til di@jaegerne.dk

OBS: Der skal være en skriftlig godkendelse fra Sekretariatet på fremsendte ansøgning inden
afholdelse af kredsaktiviteten og inden, at der kan udbetales refusion til kredsen!

Hvad skal være på plads inden tilskuddet kan udbetales til kredsen?
1.

Når projektet er gennemført udarbejder kredskasserer et underskrevet regnskab som indsendes
med al dokumentation for afholdte udgifter svarende til projektbeskrivelsen og det fremsendte
budget til Sekretariatet for Nyjægerpuljen.
Indsendelse af regnskab skal ske umiddelbart efter afholdt kredsarrangement.

2.

Dokumentationen kan være i form af scannet originalkvitteringer m.m. Vær opmærksom på, at
Nyjægerudvalget kan kræve tilbagebetaling af uberettigede modtagne midler.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til puljen eller ønsker sparring på din ide, er du velkommen til at kontakte
Danmarks Jægerforbund, Désirée Iuel for yderligere oplysninger på tlf. 88 88 75 07 eller
di@jaegerne.dk.

Nedenfor har vi vedhæftet programforslag, huskelister, idéer og skabeloner, som kredsen er
velkommen til at benytte sig af i forbindelse med planlægning:

Forslag til hvilke aktiviteter en nyjægerdag kunne byde på samt tentativ
tidsplan:
Forslag til hvad en nyjægerdag kan byde på samt tentativ tidsplan:
Emner for aktiviteterne kan blandt andet være:
• Nyjægerstand (kursus tilbud DJ, jagtforeningstilbud)
•

Hav- og strandjagt

•

Jagthorn

•

Jagtsti (også for børn og familier)

•

Hunde

•

Schweiss

•

Buejagt m.m.

•

Lokale aktiviteter for nyjægere omkring natur- og vildtpleje

•

Våbenhåndtering

•

Haglskydning

•

Riffelskydning

•

Skydesimulator

•

Efterbehandling og tilberedning af vildt.

•

Naturformidling

•

Juniorjægeraktiviteter

•

Jagtforeningsstande og det organisatoriske arbejde gennem den frivillige fortælling

•

Netværksdannelse

•

Evt. med deltagelse af lokale jagtforretninger

•

Evt. med deltagelse af sportsfiskerne (som vi samarbejder med?)

•

Evt. møde med en vildtkonsulent

•

Evt. samarbejde med Nyjæger.dk

Udkast til program for nyjægerarrangementet (dato)
10:00

Åbning med hornblæserne

10:10

Se en schweisshund følge et spor.

10:20

Brækning og flåning af dådyr / affangning af småvildt

11:00

Aktiviteter på alle poster
•

Afprøvning af en rigtig haglskydeprøve (3 standpladser)

•

Test af haglpatroner med dit haglgevær

•

Jagthorn

•

Hunde

•

Schweiss (Se anskudssteder)

•

Strand & havjagt, udstyr og plukning af ænder

•

Riffelskydning, prøv et kaliber (3 skud).

•

Skydning med salongevær på vippemål

•

Bue jægerne

•

Trofæ behandling, afkogning af opsatser

•

Etc.

12:00

Forlægning af dådyr / smagsprøver på grill

13:15

Hundearbejde, demonstrering af apportering.

13:30

Jagthornsblæsning

14:00

Afslutning

Udkast til huske- og tjekliste:
Huskeliste for og procedurebeskrivelse af, hvad der skal planlægges; program, økonomi, aktiviteter,
frivillige, annoncering etc.
Nyjægerdag
Annoncering og presse

Udarbejde af pjece
Reservering af banen
Tilladelse til skydning
Dannebrog
DJ flag.
WEB
Pavillon / telt
Bord, stole
Rød hvid bånd til afspærring
Skilte
Papirruller til testskydning
Sikkerhedsudstyr
Parkering
Rifler og riffelpatroner
Hagl patroner til test / Jagt
Bue
Hunde/schweiss
Jagtsti
Evt. sportfiskerne?
Evt. lokale jagtforretninger?
Evt. Nyjæger.dk?
Hav- og strandjagt
Jagthorn
Jagtforeningsstande
Juniorjægere
Indkaldelse til
planlægningsmøde
Forplejning på dagen – til de
frivillige
Morgenmad
Frokost
Kaffe/vand
Evt. madkupon til de frivillige
Forplejning på dagen – til
deltagerne
Madsalg til deltagere
Sandwiches
Kaffe/vand

Bemærkninger
Pjecer uddelt bl.a. ved frivillige jagtprøver i
jagtforeninger – Pressen senere
Pjecer til alle undervisere/mail til elever
Facebook, DJ’s hjemmeside, Kredsens hjemmeside

Aftale på plads med politiet
Det har banen
Tage fotos til hjemmesiden
Hver aktivitet tager selv med

Ansvar

Tjekliste:
Aktiviteter
Oversigtsplan, skilte

Skydebanen
Skydebanen
PR materiale

Hornblæsere
Kursustilbud
Brækning af dådyr
Stativ til dådyr
Affangning af småvildt
Forlægning og salg

Plan med stande på
Bruge sideduer H + V samt bagduer.
Åbne banen. Nøgler til duer
Forslag om skyde fra pram på Trap banen?
Samt sidde på stol bag sløringsnet?
Ikke meningen at gamle jægere skal skyde
Instruktører Patronerog lerduer - Køber vi af banen
Skaffe sikkerheds sæt –briller – kasket – bånd osv.
Der vil være hornblæsere hele dagen
Hvor mange?
Ønsker de en stand / telt med grej ???
Have forskellige kursustilbud samt pjecer (inde i
huset)
Tov + kroge
Småvildt til brug til hunde demo / samt demo
affangning
Forlægning
Salg af dådyret
Sørge for 1 dådyr. Smagsprøver grill

Gril af vildt
Salg af dåvildt

Strand og havjagt
Schweiss
Kniv

Sælge dådyr
Frostposer mm.
Finde div. Både – lokke fugle- plukning af vildt
Undersøger mulighed for pram og stor slange samt
due skjul til side duer
Skud steder og demo af et spor
Stand med forskellige materialer (Inde i Huset)
Sørger for hunde og vildt til demo

Hunde
Riffel skydning

Sørge for skydning med rifler på banen.
Afspærrings bånd
Elektroniske til brug på riffel banen

Høreværn
Riffel stand. (Skuret)

Sørge for stand for rifler – se høre om hvad skal
man købe

3 stativer og papir
Papir ruller
Hjælpere 3 mand
I tilfælde af regn vejr.
Kan man stå under halv tag trap bane + låner bord
Skyde, test af hagl patroner af?
Tusch, linealer og ”huller”
Jagtsti
Salonriffel / junior jægere Skyde til vippemål - Være på riffel banen
Skyde på banen
Buejæger
Jordvold som ”pile fang”

Finde 3 – 4
instruktører

De får deres eget program!
Junior jægere
Koge bukke opsatse
Laver en aktiv stand?
Stande med udstyr til jagt
og fritid
Private jagtinteressenter
(jagtforretning el.lign.)
Have en stand –
Private jagtinteressenter
(jagtforretning el.lign.)
Have en stand –

