
 

 

Beretning fra Buekoordinator 

 
 
 
2020 var unægtelig en smule bøvlet, mange planer og mange aflysninger. 
Trods den smule modstand, så er vi også lykkedes med mange ting i 2020.  
- Træningerne i klubberne skulle tilrettelægges, så vi overholdt restriktioner. 
Mange steder blev der trænet så snart dette var muligt. 
- De obligatoriske kurser nye buejægere skal på VILLE vi afholde. Derfor 
måtte vi udvikle en plan for at kunne gennemføre med restriktioner. Vi lavede kurserne 
med teori via TEAM’s og den praktiske del i smågrupper. Et udmærket koncept, som vi 
snart kunne se sprede sig, dejligt. 
- Vi måtte aflyse vores 4 klubs turnering. Dog lavede vi promte der var løse 
restriktioner både en træningsturnering i Støvring og Kredsmesterskab i Hjallerup. 
- Kredsmesterskabet i jagtbue skydning havde deltagelse af 48 skytter. Vinder 
herre compound Brian Schmidt - Støvring & Omegns Jagtforening, compound Dame Rikke 
Dorf Severinsen - Sæby Jagtforening, og i traditionel Helge Boje. 
 
Vi har syslet lidt videre med nye afdelinger med buejagt, især i Thy og Vendsyssel. Det 
er så godt som i mål begge steder. Jeg har været på besøg begge steder i 2020 og efter 
fattig evne forsøgt at hjælpe. 
Der foregår et arbejde om fusion mellem DJ og FADB (Foreningen Af Danske Buejægere). 
I kreds 1 har vi 5 DJ afdelinger med bue og 2 der er lokalforeninger under FADB. Derfor 
er der blevet brugt en del tid på at forklare klubber og medlemmer omkring denne 
fusion. Bliver fusionen en realitet, så får det også indflydelse på den måde DJ 
traditionelt har været organiseret på. Der er en FADB afdeling i kreds 1 der pt står 
udenfor DJ. Det forbliver nok sådan, men vi arbejder for at kunne tiltrække de 
medlemmer der også er jægere. Kort sagt forsøger vi at gøre DJ lidt lækker for 
buejægere. 
Det er ikke så meget der er sket på området praktisk formidling. De fleste ting er blevet 
aflyst. Dog nåede vi et enkelt arrangement i Lille Vildmose hvor vi brugte en dag på at 
formidle natur og jagt. 
Vi er allerede god i gang i 2021 og afholder første fællesskydning ultimo maj hos Thy’s 
Trækkerdrenge. 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Jørgen Haller 


