
Beretning Nyjæger Koordinator  

 
I året 2021 var der ikke nogen frivillige jagtprøver i kreds 7, grundet Covid 19. 
 

Den 24. august afholdt kreds 7 i samarbejde med kreds 6 Hunting Skills hos 
Køge- Herfølge Jagtforening. 

Tak til alle som var med til og afvikle dette arrangement. 
  

Den 24. oktober var der Nyjæger jagt på Jægerspris Skydeterræn med 10 
deltager. 

Alle deltager havde en oplevelses rig dag, men desværre ikke noget vildt på 
paraden. 

Endnu en gang tak til alle mine hjælpere, uden jeres hjælp vil et sådanne 
arrangement ikke kunne gennemføres. 

Her er hvad en af deltagerne skrev efterfølgende: 

Hej Ole  

Tusinde tak for en fin Nyjæger jagt. Det var sjovt og berigende at være med. 
Jeg fik en ide om hvordan det foregår. Hvordan det er at sidde på en stige, 
hvordan man indretter sig på en stige, og hvad der er smart at have på af 
påklædning. Det var fint at opdage, at det var muligt at have en rygsæk 
hængende på stien. Jeg havde flere ting i som jeg synes var praktisk, en 
kikkert og afstandsmåler, det havde jeg meget glæde af. Jeg fik set lidt 
længere ud, og jeg fik en ide om afstande ift. hvad er ville være forsvarligt at 
skyde til. Jeg havde klædt mig godt på, så jeg frøs ikke, men alligevel fik jeg 
en ide til at det måske kunne være smart med et regnslag for vindens skyld. 
Alt sammen gode erfaringer at få til at tage med næste gang. Det var også fint 
at prøve at have radio med så det var muligt at følge med i drevet. Det var flot 
med forplejning. Alt i alt en dejlig dag for en Nyjæger, der skal blive klogere på 
jagt og hvad det indebærer. Jeg har til gode at klargøre byttet, og du har ret, 
det kan jeg se på YouTube, men det er ikke helt det samme.  

Fint at se at i arbejdede som et team, og at det er en kvinde, Susanna, som 
går føl hos dig.  

Dbh Grete - en erfaring rigere) 

 

Ole Hansen 

 Nyjæger koordinator i kreds 7 


