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Ut har igen i år haft meget stor hjælp fra De tre øvrige kreds kordinatoorer som er Johannes 

Nielsen, Jesper Søgaard Jensen og Ann-Katrine Krogsgaard samt Max Elbæk fra 

kredsbestyrelsen. Uden Deres store arbejdsindsats kunne riffelarbejdet ikke fungere. 

Aktiviteterne er på lokalplan i uændret i forhold til 2018 set med mine øjne. Der er en lokal 

fast skare der kommer og træner regelmæssigt og så ser vi lidt nye inden riffelprøverne og så 

derefter ser vi ikke ret mange af de nye jægere mere. Dette er desværre vilkårene for vores 

uundværlige lokalforeninger som jeg ser og oplever det, selvfølgelig er der små 

solstrålehistorier rundt omkring men der kunne godt bruges nogle flere kunder i butikken 

rundt om på banerne, Hvor vi har en god skare af frivillige og instruktører der er klar til at 

hjælpe. Vi er stadigvæk udfordret på området med samarbejdet med Forsvaret da vi ikke ved 

om de hidtidige priser på baner og terræn forbliver gældende eller om der er stigninger på vej. 

Dette er et problem for både lokalforeninger og kredsen men Danmarks Jægerforbunds 

administration har holdt møder med  forsvaret og det har ikke båret frugt endnu så vi er snart 

lidt utålmodige. 

Jagtfeltskydningen i jægerspris var fyldt op som det snart er tradition for.  

Denne for kredsens vedkommende største aktiv kan ikke lade sig gøre hvis vi ikke kan trække 

på Alle de frivillige hjælpere der bakker op og hjælper med at få det til at glide. Det er både i 

planlægningsfasen og opstilling lørdag og afvikling og nedtagning søndag. Jeg er i anden 

sammenhæng blevet bedt om at prøve at sætte timeforbrug på vore aktiviteter og 

Kvalifikationsskydningen i Jægerspris bliver der brugt 466 timer fordelt på ca. 35 Personer som 

Alle er ulønnet, så det er ikke uden grund at der ikke kan siges nok tak til dem som hjælper. 

Som jeg skrev i Årsrapporten sidste år så bliver der brugt mange timer på 

koordinatoropgaverne og det kunne være ønskeligt med en mere fleksibel ordning så kredsen 

ikke er låst af at det kun er en person der kan deltage i udvalgsmøderne  (man må ikke sende 

en suppleant til udvalgsmøde).  

Riffelprøverne har i 2019 ikke skilt sig ud fra gennemsnittet fra de andre år og antal af prøver 

og aspiranter. 

Dog vil jeg for egen regning efter at have deltaget i over halvdelen af prøverne i kredsen 

konkludere at generelt så virker aspiranterne nok lidt mere forberedt til prøverne end 

tidligere. 

Jeg vil til slut sige tak for samarbejdet i 2019 med kredsen og alle de som hjælper på en eller 

anden måde. 
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