I 2017 har vi gennemført mærkeblæsning i Viborg i samarbejde med kreds 2. Det var en stor
succes, hvor Per Iversen i samarbejde med Bitten Bagger dømte de 21 soloblæsere fra kreds 1 og
Åbyblæserne som gruppe. Alle fik diplom, og det er således med stor glæde at der er fire nye
blæsere siden sidste år.
Ved Mesterskabet blev Peter Koefoed (Thisted/Mors) nr. 2 i Solo Mester Fürst Pless,Ole Poulsen
(Brovst) nr. 2 Solo B-rækken Fürst Pless.
I Grupperne blev Aabyblæserne nr. 2 i A-klassen, Nibe Blæserne forblev i Mester-klassen, og
Aalborg Jægerklubs Es-hornsgruppe vandt Es-horns-klassen.
Igen i 2017 har der været godt gang i blæsningen rundt omkring i kredsens foreninger. Kredsens
jagthorn har konstant været lånt ud til nybegyndere.
Der er i 2017 oprettet instruktørkursus for jagthornsblæsning. Kursus findes på DJ hjemmeside
under "instruktøruddannelser".
Kredsen har heldigvis sørget for at der i årets løb har været inviteret forskellige grupper til at
bidrage med stemningen til deres aktiviteter. Det giver de forskellige grupper et løft, at de kommer
ud og blæser for et bredere publikum, tak til kredsen for dette tiltag.

I 2018 er vi startet op med undervisning i de forskellige foreninger. Der er planlagt deltagelse i Jagt
og Fiskerimessen i Messecenter Vesthimmerland med blæsere fra Skørping eller Nibe.
Der er ingen foreninger, der har lagt billet ind på at afholde mesterskabet i 2019 endnu. Nibe er klar
til at give bud om at stå for det i Lundbæk Landbrugsskole, men der går rygter om at nogen i
kredsen arbejder på at få det til Lindenborg, men jeg har ikke kunnet finde de rette personer, så jeg
kan hjælpe med at få ansøgningen sendt.
Bo Storm har sammen med Frederikshavn Jagtforening arrangereret et jagthornstræf i Bangsbo den
15/9 som en del af festlighederne til fejring af 200 års dagen som købstad. Vi håber på at grupper
fra kreds 1-2 og 3 møder op. Alle er velkomne. Nærmere tilgår.
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