Årsrapport 2021 Riffelområdet kreds 7

Undertegnede 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 så optimalt som tilfældet er.
Aktiviteterne har på alle områder været i Coronaens tegn. Det gælder jo som alle
ved både lokale aktiviteter, prøver og forbundsaktiviteter.
Jagtfeltskydningen i Jægerspris blev gennemført med fuldtegnet antal deltagere,
hvilket vil sige 128 tilmeldte.
FM i Ulfborg blev gennemført tilfredsstillende ligesom riffelprøverne er blevet
afviklet uden de store komplikationer.
Der er nu kommet gang i det hele igen på forskellige måder, dog med de få
restriktioner som var nødvendige på de forskellige tidspunkter.
På nuværende tidspunkt er vi tæt på normale tilstande.
De nye regler om at man skal gennemgå et Obligatorisk Riffelforløb inden
aspiranten kan aflægge en riffelprøve, har nu kørt i omkring et år. Vi
prøvesagkyndige, mener at vi kan sporer en gavnlig effekt af disse forløb, da
aspiranterne virker meget mere forberedte og vi samtidig kan se en stigning i
antallet af aspiranter der fravælger den liggende skydestilling til fordel for mere
jagtrelevante stillinger som siddende og stående med en stabil skydestok.
Riffelskydeforløbet med mindst 25 skud som skal afgives på en godkendt bane
med underskrift fra en godkendt instruktør er ved at være kommet på
programmet i de fleste foreninger med riffelskydning på programmet. I
forbindelse med disse forløb har jeg en bøn til instruktørene om at de ikke
underskriver beviser som der ikke er påført aspirantens navn og Jæger-ID fra
jagttegnet. Nogle fristes til at sige at aspiranten selv lige skal udfylde det bagefter
men det er ikke godt nok.
Til at klare disse obligatoriske riffelforløb og øvrig hjælp til vores nye og ældre
riffeljægere 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 nu ved at de hidtidige priser på baner og terræn ikke længere er gældende, men

at der er kommet voldsomme stigninger. Dette er et problem for både
lokalforeninger og kredsen men Danmarks Jægerforbunds administration har
holdt møder med forsvaret.
Da vi modtog kontrakten for skydningen i 2022 lød regningen på 56.210 Kr. og det
var endda med en regnefejl, for efter den prisliste der var medsendt så skulle vi
betale 84.315 Kr. da det var en søndag vi ønskede at skyde.
Jeg rettede henvendelse til Kalø og hele riffeludvalget den 12/12 – 2021, og da jeg
havde fået svar eller tilkendegivelse på af at man havde modtaget henvendelsen
fra mig, så jeg rykkede igen den 15/12 - 2021 hvor jeg endelig modtog en mail den
16/12 - 2021 fra Niels Søndergaard om at det blev Lars Thune Andersen der ville
svare da Nicholai vigger Knudsen havde ferie. Det vidste jeg foriøvrigt godt da
hans autosvar var det eneste jeg havde modtaget inden jeg rykkede.
Lars Thune Andersen svarede efter lidt væven omkring forsvarets opgaver og
økonomi og det var jo en statsvirksomhed og resurser og hvad ved jeg. Lars skrev
at vi måtte tage det for skydningen som det nu engang kostede, og så håbe at vi
senere kunne få forhandlet en pris hjem og så eventuelt refundere et evt.
overskud retur til skytterne senere……..
Det lyder ikke specielt foreningsvenligt
Vi skulle så op på et deltagergebyr på 1.000Kr hvis der kom 128 og så kan vi jo se
hvor mange der så ville deltage.
Jeg er forundret over at der ikke fra HB og Våbenudvalget er arbejdet mere politisk
med at påvirke med som eksempelvis en samlet henvendelse med DGI skydning og
Skytteunionen og hvad der ellers er af andre brugere af forsvarets arealer og
terrænner. Det er da muligt det er en statsvirksomhed, men er det ikke os alle der
betaler til forsvaret.
Omkring skydning på Forsvarets anlæg er vi også blevet pålagt at registrere alle
våben ID og skytter og gemme disse oplysninger i 6 måneder, og på forlangende
udlevere disse til FES og PET samt Politiet.
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.
Jeg vil til slut sige tak for samarbejdet i 2021 med kredsen og alle de som hjælper
på en eller anden måde.
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