Årsberetning 2019
Kom lidt hovedkulds ind på posten som midlertidig buekoordinator i begyndelsen af 2019.
Heldigvis var det nemt at tage over fra Flemming Jacobsen, da der var styr på det og jeg i forvejen var inde over de
fleste arrangementer.
Den største udfordring har givetvis været, at komme ind i ’DJ‐systemet’, med alle de regler og krav der er. Lidt en
omvæltning for en ’fri fugl’ som mig, og jeg har fået god hjælp og opbakning (og en smule kritik) fra Grethe Jakobsen
I 2019 har jeg rent praktisk været arrangør/tovholder/hjælper på en del arrangementer i Kreds 1.:









Det Gyldne Slip, 4 feltskydninger med jagtbue, åben for alle buejægere.
Kredsmesterskab i Jagtbueskydning (48 deltagere) med Raabjerg Aalbæk Jagtforening
Knivholt, Foreningernes Dag sammen med Frederikshavn Jagtforening.
Underholdning til DM I trut med Støvring og Omegns Jagtforening
OUTDOOR i Aalborg med Hjallerup Jagtforening
Mosens dag i Lille vildmose med Støvring og Hjallerup Jagtforeninger
Vandet Sø, Hjallerup Jagtforening
Været ude ved jagtforeninger og snakke buejagt (for få)

Ovenstående lyder måske ikke af meget, men vi har i kreds 1 den mest aktive og udadvendte kreds i Danmarks
Jægerforbund. Alene det faktum, at vi har 4 jagtforeninger med etableret bueafdeling og flere på vej taler sit eget
sprog.
Buejægerne er gerne ude og lufte buerne og fortælle om natur, jagt og buejagt, også steder hvor der kommer andet
end jægere. Vi tror nemlig på, at vi kan plante et frø hos de børn og voksne vi taler med og fortæller om vores
passion. Som instruktør på det obligatoriske buejagtkursus, så genser jeg da også med glæde, en del af dem jeg har
mødt til messer og udstillinger når de selv vil være buejægere.
Der skal lyde en kæmpe tak til dem der bidrager og deltager.
Vi har blandt de 4 jagtforeninger med bueafdeling r der et glimrende samarbejde, hvor vi uden skelen til
medlemskab hjælper jægere og anbefaler de forskellige foreninger. Vi har således også en ret stor andel
medlemmer, som har dobbelt medlemskab eller mere.
Udover dette, så sidder jeg i DJ Bueudvalg. Der har vi taget hånd om, at få lavet det længe efterspurgte PR‐materiale
om Buejagt, få beskrevet opgaverne for en bueinstruktør i DJ og været inde over samarbejde med FADB.

Målene er for 2020:
‐

Deltage I flere arrangementer sammen med de øvrige DJ‐udvalg.
I 2020 har det været småt med arrangementer hvor buerne har deltaget med andre udvalg. Det skal helt
klart forbedres. Alle i DJ har nogle særlige kompetencer at byde ind med, og vi skal i kredsen lave en
sammensætning der maksimerer udbyttet til udstillinger og events. Vi skal ikke bare underholde, men
stimulere lysten til at høre mere om natur og jagt på en underholdende og lærerig måde. Og, buejægerne
skal være bedre til at komme på banen, og buejagt skal integreres i det setup der bruges i DJ.

‐

Fastholde buejægernes høje træningsindsats gennem en fortsættelse af feltskydningen Det Gyldne Slip og
ved at støtte jægere og jagtforeninger der ønsker hjælp til buejagt.

‐

Arbejde for, at der i 2020 er mindst 5 foreninger med bueafdeling. Der er i kreds 1 fire jagtforeninger med
velfungerende bueafdelinger. I de 4 foreninger har vi et godt samarbejde til gavn for alle. 3 nord for fjorden
og 1 syd for fjorden. Vi mangler en jagtforening med bueafdeling ude vestpå. Der er dialog i gang om
etablering af bueafdeling i en større jagtforening.

‐

I 2020 afholder kreds 1 forbundsmesterskabet i jagtbueskydning. Målet er mindst 80 deltagere fra hele
Danmark (i 2019 var de 45). Det er Støvring og Omegns Jagtforening de er tovholder på dette, men det
bakkes op af de øvrige foreninger.

‐

Fortsat være på udkig efter en ny buejagtkoordinator til kredsen. Jeg er i jobbet som midlertidig koordinator
og så snart vi finder en person m/k med lyst, energi og initiativ, så skal der fornyelse på posten og nye
initiativer i kredsen.

Med venlig hilsen
Jørgen Haller

