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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 samt Max Elbæk fra kredsbestyrelsen. Uden Deres store
arbejdsindsats kunne riffelarbejdet ikke fungere.
Aktiviteterne har på alle områder været i Coronaens tegn. Det gælder jo som alle ved både lokale
aktiviteter og prøver samt forbundsaktivteter.
Jagtfeltskydningen i Jægerspris måtte aflyses, og Fm i Ulfborg blev også aflyst ligesom
riffelprøverne.
Der er dog kommet gang i det hele igen på forskellige måder med de restriktioner som der er
nødvendige for at vi må afholde dem. I den forbindelse har det været en balanceagt da vi havde et
sæt regler for foreninger og et andet sæt regler for prøverne.
Oven i udfordringerne som coronaen gav os kom der nye regler for aspiranterne til riffelprøven,
som nu skal igennem et obligatorisk riffelskydeforløb med 25 skud som skal afgives på en
godkendt bane med underskrift fra en godkendt instruktør på at det er gennemført efter reglerne.
Til at klare dette har 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 men måtte jo aflyses som
tidligere beskrevet.
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. 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 mulighed for at sende en anden til mødernei udvalget. Dette er nu blevet muligt efter en
ændring i reglerne for udvalgenes arbejde.
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.
Det skyldes muligvis det nye tvungne riffelskydeforløb, hvor de nok er lidt mere forberedte til
prøven end tidligere.
Jeg vil til slut sige tak for samarbejdet i 2020 med kredsen og alle de som hjælper på en eller
anden måde.
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