Beretning fra Uddannelse og Web koordinator
Web 2018
I 2018 bragte vi på Kreds 1 egne lokalenyhedsside 29 nyheder. Det er færre end sidste
år, hvor vi bragte 40 nyheder. De nyheder som bringes ”lokalt”, er ofte nyheder der har
vores interesse i kreds 1, og i år har der været brugt meget energi på Struktur projekt,
hvilket har medfødt, at der har været lidt færre opslag hos os. Der har dog været
masser af aktivitet, hvilket man kan læse i koordinatorernes beretninger her på vores
egen side.
Vi startede året med at meddele datoerne for de kommende Årsmøde i Jægerrådene.
Der blev i 2018 lavet opslag omkring de kommende skydeprøver i såvel haglskydeprøve
samt riffelprøve. Dette har vi fået positive tilbagemeldinger omkring, idet det ofte er
svært at hitte redelighed i, hvor og hvornår prøverne afholdes. Vi vil også i 2019 have
fokus på dette. Ellers var vi rundt omkring Ulvemøde i Brovst, Faunastriber, Familetur på
Vandet Sø, Lær at blæse jagthorn og meget meget mere…..
Se mere her
Som udgangspunkt deles vores nyheder på facebook, hvor der er chance for, at de når ud
til mange flere, også de som ikke er med i DJ., nyheds flowet kan være med til at skaffe
flere medlemmer, så del endelig i dine egne kredse.
Danmarks Jægerforbund har lanceret 2 apps, DJ Vildt & Jagt, og Jæger. Førstnævnte er
en app som er rigtig god især til kommende jægere, nyjæger - ja og endog erfarne
jægere. Appen har rigtig mange gode features, man kan tage en gratis jagtprøve, finde
jagttider, få info om vildtsygdomme og meget meget mere - prøv den, den kan hentes
gratis til både Android og Apple enheder.
Appen Jæger er rigtig god til dig der er medlem af forbundet. Du kan logge ind med dit
medlemsnummer, og finde rigtig mange nyttige oplysninger. Under min profil, kan du

bl.a se dit medlemskort, lokale arrangementer, info om
medlemsrabatter etc. Og om kort tid opdateres siden ”Jagttider”
med en GPS løsning, hvor du kan se, præcis hvad du må jage på det pågældende sted og
tidspunkt. Denne app kan hentes gratis til både Android og Apple enheder.

Uddannelse 2018
I starten af 2018 overtog jeg posten fra Grethe Jakobsen. Jeg udsendte et nyhedsbrev
hvori jeg fortalte at der var kommet ny på posten, og jeg opfordrede til at man
tilbagemeldte fra foreningerne, hvis man ønskede at lave/stå for et kursus. Det kom der
desværre ikke noget ud af, hvorfor jeg på initiativ tog kontakt til Brønderslev
Jagtforening, og bad dem tage ansvar for et skydelederkursus samt flugtskydnings
instruktør kursus. De tog bolden, og kurset er i luften.
DJ har i år sat fokus på lederuddannelsen. Indtil videre, har kurserne været afholdt i
Jagtens Hus, Kalø, men det er målet, at vi vil igangsætte kurser lokalt i kreds 1. I
slutningen af marts måned deltager jeg i et Strategi Seminar hos Danmarks
Jægerforbund. Her forventer jeg at blive en del klogere omkring kurser i fremtiden.
I 2018 afholdte vi Mårhunde info aftener på 5 forskellige lokationer. På disse løftede vi
sløret for, at der ville komme Mårhunde Reguleringskurser i 2019. Disse er p. t fastlagt
med dato, vi afventer dog i skrivende stund, en bekræftelse fra de lokationer hvor
kurserne skal holdes. Når dette er på plads, vil der komme nyhedsbrev omkring dette.
I 2018 har vi afholdt en del Vildtsygdomme og hygiejne kurser i Kreds 1. Interessen for
disse kurser er stadig meget aktuel, og der vil selvfølgelig også komme kurser i 2019.
Der er også påtænkt Skydeleder og Riffelinstruktør kursus i kreds 1 i 2019. Dette er
under bearbejdning.
Lokalt er der også kurser i genladning. Se mere under ”Det sker” på Danmarks
Jægerforbunds hjemmeside.

Kalender aktivitet 2018:
24.03.2018: Jægerråd Brønderslev
03.03.2018: Danmarks Jægerforbund kreds 1
18.04.2018: Vildtsygdomme & Hygiejne kursus
25.04.2018: Webkoordinator møde GJ/HK
25.04.2018: Formøde - delegerede
11.09.2018: Koordinatormøde
25.09.2018: Vildtsygdomme & Hygiejne kursus
10.10.2018: Tema aften - Mårhund
01.11.2018: Ulv & Strukturmøde
11.12.2018: Vildtsygdomme & Hygiejne kursus

Årsmøde
Årsmøde
Brønderslev
Brovst
Brovst
Flejsborg, Farsø
Brønderslev
Hjallerup
Brovst
Brønderslev

Af andre aktiviteter:
Planlægge og koordinere Mårhundeaftener samt oprette flexbillet til disse.
Oprettelse af flexbillet til Årsmøder etc.

Den 19. februar 2019
Henrik Kragh
Uddannelse og Webkoordinator
Danmarks Jægerforbund
Kreds 1

