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- Året er gået rigtigt godt. Der er jagthornsundervisning i stort set hele kredsen, hvor
jagtforeninger enten har deres eget hold, eller som i Frederikshavn, hvor flere
foreninger er fælles om undervisningen.
Der har været rigtigt mange aktiviteter, hvor de lokale blæsergrupper har bidraget til at
løfte stemningen. Særligt i år har flere kirker afholdt "jagtgudstjeneste", hvor grupperne
blæser en lille koncert under gudstjenesten.
Som noget nyt har vi haft jagthornstræf på Skydebanen i Skørping. Det var en stor
succes, også selv om banen ved en fejl var dobbelt booket, så der kom et selskab kl. 14,
og skulle fejre en rund fødselsdag. Til gengæld fik fødselaren så en lille hyldestkoncert
med 40 blæsere fra kredsen som en overraskelsesgave.
Tusind tak til Per Henriksen og Skydebanen, for at vi må bruge de fine omgivelser.
Kredsens mærkeblæsning blev afholdt i Skive, med kreds 2 som arrangør. Der var fin
tilslutning.
Årets mesterskab blev afholdt på landbrugsskolen i Nibe. Nibeblæserne var de perfekte
værter. Alt var timet og tilrettelagt, og der var fuldstændig styr på alt. Stor ros til
Bjarne Skinnerup og hans trofaste hjælpere. Desværre var mesterskabet
sammenfaldende med Naturmødet. Derfor var der til stor skuffelse for alle, ingen
repræsentanter fra kredsbestyrelsen til stede under mesterskabet.
Til gengæld havde en flok blæsere fundet tid til at festligholde Naturmødet.
I 2020 har vi igen tænkt os at holde blæsertræf. Vi mangler lige at få de sidste detaljer
på plads, men formålet er i år at få alle dem, der har deltaget i jagthornsundervisning
rundt omkring i kredsen, så de kan vise, hvor langt de er nået. Afslutningsvis kan
grupper, der stiller til mesterskab så "øve" en gennemgang af deres frie numre.
Umiddelbart går vi efter søndag den 3. maj, og forhåbentligt er skydebanen i Støvring
stadig åben og ledig.
Mærkeblæsningen bliver i år arrangeret af Skørping Jagtforening. De har aftalt med
Skørping Idrætscenter at mærkeblæsningen skal afholdes der. Det sker søndag den 29.
marts.
Årets mesterskab skal afholdes på Kastellet i København den 23. maj.
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