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2021 var et spændende år. Buejægerne er ved at være godt etableret i kredsen med 5 

foreninger med en dedikeret buejæger afdeling. Pænt fordelt i kredsen, så alle med hang til 

buejagt har muligheden uden at skulle køre for langt. 

Så i 2021 har mange ting fokuseret på at fastholde aktiviteterne, og forankre dem endnu 

mere. Et godt rodnet er en forudsætning for overlevelse i svære tider. 

Vi har i 2021 afholdt vores kreds turnering Det Gyldne Slip. Vi lagde ud i Thy i maj og sluttede 

i Tolne efter 4 skydninger. Igen i år havde vi fin opbakning og vi skiftes til at have ’langt’ at 

køre. Turneringen blev i år vundet af de knaldhamrende dygtige bueskytter fra Sæby skarpt 

forfulgt af Vendelbuerne. Det betyder, at Klaus Jensen fra Sæby Jagtforening igen et år skal 

pudse pokalen med de store grimme ører       

Den fjerde runde af Det Gyldne Slip er også kredsmesterskab. Som den eneste kreds i DJ, så 

afholder vi hvert år kredsmesterskab i Jagtbue. I år fik vi ny mester i compound, nemlig 

hjemmebanefavoritten Lasse Bredahl. Hos kvinderne vandt en storskydende Rikke Dorf fra 

Sæby Buejæger og i klassen med vegetarpinde genvandt Peter Juulsgård mesterskabet. 

Vi havde i kredsen en klar forventning om at skulle holde forbundsmesterskab i 2021, men 

sådan gik det desværre ikke. Der er ikke udsigt til at det kommer til kredsen i nær fremtid. Til 

gengæld er der stor interesse for at kopiere vores koncept og gøre Det Gyldne Slip 

landsdækkende. Jeg har leveret en drejebog til DJ, lad os se om de tager bolden op. 

Både for såvel Det Gyldne Slip som kredsmesterskab er det dejligt med den store opbakning. 

Som koordinator forøger jeg at komme lidt rundt og høre hvad der snakkes om i klubberne. 

Buejægerne har været lidt ude og fortælle. De aktiviteter kan opdeles i 2 typer: De rene 

”fortæl om buejagt” og så de mere ”fortæl og skab interesse for jagt og natur”. De første er 

til målgruppen kommende jægere. Det handler meget præcist om buejagt. Uanset hvad, så 

er der altid frivillige der giver en hånd med, TAK. 

Vi er også gerne ude og bidrage når der skal fortælles mere bredt om jagt. Det er f.eks. i Lille 

Vildmose, Vandet Sø ja, og et par børnefødselsdage       

I kredsen har vi nogle dedikerede koordinatorer. Folk med forstand på jagtsti, fældefangst, 

skydning og meget mere. Det er min opfattelse, at vi kunne være bedre (vi er vist røvdårlige) 

til at udnytte den synergi der er mellem aktiviteterne.  

Der er potentiale for at koordinere og indarbejde hinandens kompetencer. Det er nemmere 

at overbevise folk om DJ, når de kan se en samlet enhed og ikke selv skal stykke sammen, at 

det alt sammen er DJ.  

Buejagten på landsplan ’lider’ stadig efter de kuldsejlede fusionsplaner mellem DJ og FADB. 

Ideen var ok, udførelsen katastrofal og resultatet sørgeligt. Det er lykkedes at skabe 2 lejre, 

hvilket er uheldigt.  

 



I kreds 1 har vi 2 FADB-lokalafdelinger og nogle under Bueskydning Danmark, og vi har et 

godt samarbejde. De skyder med til Det Gyldne Slip og har bidraget med et par 

landsholdsskytter til nogle runder. De fik, naturligvis, stryg, men vi hyggede os       

Det er min helt klare holdning, at FADB er kommet for at blive i en eller anden form. Og, vi 

skal snakke med dem og samarbejde. Tiden læger…… 

Og, jeg er glad for at være koordinator her i kredsen. Ikke mindst fordi jeg ublu stjæler meget 

af æren for det går ok fint. Men, det er nu 3 år siden jeg blev midlertidig koordinator og det 

kunne være dejligt med en ny med friske ideer. DJ har muliggjort, at koordinatorer kan have 

en ’lærling’ der på sigt kan overtage. Det synes jeg er en god ide. Så kan jeg bruge lidt mere 

tid på jagthorn og min hund. 

Siden er brugt. 

Træk & Slip 

Jørgen Haller 

 


