Årsberetning Natur-jagtsti 2019

Et spændende og travlt år er gået. Travlt fordi FM var henlagt til Fyn, til afholdelse i forbindelse
med Game Fair på Brahetrolleborg.
Natur-jagtsti på Kreds niveau blev afholdt i samarbejde med Kreds 4 og Skovby jagtforening, ved
Haderslev, som værter. Skovby Jagtforening havde tilbudt at være vært i anledning af deres 100
års jubilæum. Dagen blev afviklet på deres fantastiske jagtareal og der var lagt et stort arbejde i
lokalt at gøre opmærksom på arrangementet. Da dagen blev gjort op havde der været tæt ved 40
deltagere igennem stien, flere end dobbelt så mange som tidligere år.
Som ofte var der pres på at få stien klar lige til det sidste og det lykkedes med stor entusiasme hos
hjælperne og værterne. Stien blev afviklet godt og næsten efter tidsplanen. Desværre var det
kikset at få meldt ud at det kun blev benyttet patroner med nedbrydelige haglskåle, så det kun var
cal 12 der kunne benyttes.
Fynboerne fandt også til Skovby og vinder blandt fynboerne blev Kurt Jensen.
Stor tak til værterne, hjælpere og deltagere for at være med til at gøre dagen ubeskrivelig god og
festlig.
Første lørdag i august blev FM afviklet ved Brahetrolleborg, på et areal tæt på messe området. En
række ”gamle” erfarne jagtsti folk var gået sammen og i fællesskab stablede stien på benene.
Hjælperne var dels fra Fyn og med opbakning fra det jyske. Mesterskabet blev afviklet i flot vejr og
der var behov for at huske at have vand med på turen. Der opstod lidt problemer med en
kastemaskine som gjorde at tidsplanen skred en smule. Ligesom en protest skulle behandles og
afgøres, betød at præmieoverrækkelsen skred en smule tidsmæssigt. Alt i alt en rigtig god dag
med flere deltagere end der har været ved de seneste mesterskaber.
Tusind tak til alle hjælpere der gjorde et kæmpe arbejde for at få afviklet en god Natur-jagtsti. Tak
til Brahetrolleborg for at lægge areal til og en kæmpe tak til alle sponsorer.
På messeområdet afvikledes samtidig en familiesti, som Jens Klaus Jensen havde lovet at være
behjælpelig med. Stor tak for hjælp her og tak til hjælperne på denne post.
Tak for opbakningen og på gensyn i 2020.
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