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Årsberetning til Kredsmødet 2020 – Jagthorn 

                                                                                                                                                          

 
   Først en stor tak til alle, der har gjort en indsats for jagthornsblæsning i 

Kreds 7 i årets løb – både til blæsere og instruktører m.f. 

Det er bydende nødvendigt med dygtige instruktører, der kan forestå den 

ugentlige træning. Lige så vigtigt er det med tovholdere, der uge efter uge 

året rundt kæmper med papirer, PC.er og regnskaber for at alt kan gå op i 

en højere enhed til glæde for de mange udøvere. 

Duelighedsprøverne og kredsmesterskaberne blev afholdt af Ballerup 

jagthornsgruppe i lokaler lånt af Frederikssund kommune. 

Tak til ældrecentret ”Lundebjerggård” og til jagthorngruppen for et rigtig 

godt arrangement i et nydeligt pyntet lokale med blomster, flag og 

udstoppede fugle. 

Glædeligt var der igen fremgang for deltagelse ved duelighedsprøverne, 

efter nogle år med stilstand. Dette skyldes ikke mindst at flere svenske 

deltagere havde fundet vej over sundet 
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for at prøve kræfter med danske jagtsignaler. Der er trods alt forskel på 

tyske, danske og svenske noder til jagthornsmusikstykker. 

Jeg er meget glad for at svenskerne tager udfordringen op og kommer til 

duelighedsprøverne i Kreds 7. 

 

Forbundsmesterskaberne 2019 blev afholdt på landbrugsskolen i Nibe. 

Der var pænt med deltagere til et flot arrangement, der bare klappede. Tak 

til deltagerne fra Kreds 7 for Jeres medvirken på trods af ”den lange vej”. 

Håber på lidt flere deltagere herfra i 2020 på Kastellet. 

 

FM-2020 bliver netop afholdt i Kbh. på Kastellet lørdag den 23. maj med 

St.Kbh.s jagtforening som tovholder. Alle blæsere i hele landet ser frem 

til denne begivenhed. 

 

Årets Duelighedsprøve og kredsmesterskab bliver afholdt på Kundby 

Friskole, Trønningsvej 11, 4520 Svinninge søndag den 29. marts 2020 kl. 

0900. Håber på rigtig mange deltagere. 

 

Der søges i øjeblikket muligheder for at oprette et kursus for 

jagthornsinstruktører et eller 2 steder i landet. Interesserede bedes holde 

øje med udbudet af kurser på hjemmesiden og i ”Jæger” 

 

Håber rigtig mange vil være med og deltage for Kreds 7 i flest mulige 

arrangementer. 

 

Vi ses til et nyt stort år … med succeshistorier. 

 

Med blæserhilsen 

Torben 

 

  


