
Kredsmøde 2019 

Nyjægerkoordinator 

 

Det har et været et godt år som nyjægerkoordinator i kreds 2. 

Der er dog plads til forbedringer rundt i kredsen, i nogle foreninger sker der meget godt for ungejæger og 

nyjæger. Men jeg er her for at hjælpe ,   hvis der savnes hjælp og  med ideer til ting, der kan gøres og laves 

ude i foreningerne. 

 

Jeg satte lige før sommerferien, en gruppe nyjæger sammen, så de kunne sparre med hinanden, fra de fem 

forskellig områder de kom fra.  

Brande  ungdomsjagtforening . Hoven Jagtforening.   Munklinde/Ruskjær  Jagtforening . Stoholm 

Jagtforening. Herning   jagtforening . 

Det kom ikke rigtig i gang, da flere var for arbejdspresset til at kunne mødes, men jeg  satser  på at starte 

det op her, første i det nye år igen. Så de foreninger kan få nye ideer med hinanden og sparre. 

Hen over året har jeg selv fået lavet en Facebook   side,   Nyjæger og Ungejæger kreds 2 

under Danmarks jægerforbund,  i samarbejde med Jaime Laursen. Den køre rigtigt godt.  

Der man kan feks finde nyjæger til jagt, hvis man mangler folk.  

Midt i august var jeg inviteret til Roslev i Salling jagtforening, til nyjæger dag.  De have sat en flot dag  op,   

med lidt blandet hunde racer, og hvad de kan med deres hunde. Der var muligheder for at få lidt info om 

strand og havjagt.  Der kunne testes jagt patroner på papir, hvilket overrasket nogle.  Det var hentet dygtig 

sportings skytter ind til at lære fra sig, i den mest jagtrelateret skydning. En lokal schweishundemand viste 

hvad de arbejder med, når vi ringer og har brug for hjælp. 

Den 7-10-18 havde jeg chancen for at stable en nyjægerjagt på benene,  ved frivillig hjælp fra en del  folk 

bla  koordinatore og kredsformanden,  Ikke mindst Jakob Boni Jakobsen, og Mikkel der lage jord til en 

fantastisk dag.  Der var mødt   16  glade nyjæger op, som var fundet ved kontakt til nogle jagtforeninger i 

kredsen, to pladser gik til nyjægermentor Bjarke Schmidt, som fandt to piger fra Fyn, der tog turen til det 

midtjyske.  Fire ny jæger leverede deres første vildt.  Sådan en dag med glade mennesker og høj sol gør det 

er sjovt at være koordinator. 

Vi har i år i Holstebro Strandjagt Forening lavet to nyjæger jagter, hvor der ikke har været krav om, at man 

skal være medlemmer af foreningen. Men vi opfordre  selvfølgelig til at man  melder sig ind.  Første jagt var 

der 8 nyjæger med. Dagen startede, tidligt i Thorsminde ,  hvor vi startede  med et  kort ande og gåsetræk,  

hvorefter  vi kørte retur til klubhuset,  og fik et rundstykke og snakkede lidt om morgens oplevelser. 

Derefter afholdte vi en parole  og  gik på jagt på arealerne omkring klubhuset. En nyjæger var så heldig og 

skyde sit første stykke vildt, og så til med et rådyr. Så igen en perfekt dag. 



 Den anden nyjæger jagt i Holstebro strandjagt forening,   var der 12 nyjæger fordelt over hele kredsen. Vi 

kan trække nyjæger fra kreds 1-3-5. Så vi må jo gøre det rigtig i kreds 2, det er jeg temmelig stolt af, men 

kunne ikke gøre det uden den støtte og hjælp jeg har fået. 

 

Måske man ikke skal være så snæver synet, med kun gør noget for sine egen, og ikke kun naboen .  Hvorfor 

ikke tag imod med åbne arme og sig velkommen til alle .   Det giver så meget mere positiv omtale blandt 

nye jæger på tværs af foreninger og kredse. 

Jeg mener personlig at,    jo flere vi kan trække til i kreds to, fra andre kredse,  og tegne ekstraordinær 

medlemskaber,  i diverse foreninger, er vand på vores mølle,  så de rundt om i landet kan spørge:  hvad 

gør de i vest,  siden de er bedst ?  

 

Husk på nyjæger skal gerne kunne komme og drive  foreningerne i fremtiden. 

 

 

Knæk og Bræk  

 

 

 

 


