Rapport om Natur-, Børne-, familiesti og kreds jagtsti
Årets aktiviteter har fordelt sig som følgende.
Jeg havde en dag i Rosenparken sammen med naturvejlederen, hvor jeg lavede opgaver og holdt et lille
foredrag.
Så en klub, hvor det laves opgaver til både jæger og ikke jæger det er en tradition at jeg laver noget til
denne aften.
En stor dag i Urhøjplantage til skovens dag som er et tilløbs stykke.
Så var der en del møder ang. Kredsjagtstien, og senere afholdelse af kredsjagtstien som blev afviklet på
øvelsesterrænet i Hvorup Hvor der var 44 deltager. Hvorfra der blev udtaget to hold til Forbunds
mesterskabet. Hvor hold et hjemførte guld til Nordjylland både i hold og individuelt, en stor dag for
nordjyderne,
Jeg har også deltaget i byfest med Elgbanen som bliver flittig brugt og opgaver til børnene.
Grøn familie dag i Støvring var også et sted jeg deltog med opgaver og elgbanen.
En stor dag var det også ved Vandet sø i Thy, hvor der igen i ar blev afholdt jagt og fiskeri dag for hele
familien.
For at gøre reklame og opmærksomhed på jagtsti og hvad det er for noget. Jeg har et forslag til
jagtforeningerne og at lave små jagtstier rundt omkring i foreningerne, bestående af 2 skyde poster og 2
spørgsmål poster, Hvis I har arealerne og 2 hjælper pr. post har jeg opgaverne, så vi i fællesskab kan lave
noget reklame for en spænende aktivitet inden for jagthåndværket og også for at holde sig opdateret med
det nyeste inden jagt tider m.m.
Jeg hører gerne fra foreninger der er interesseret.
I årets løb har jeg været i kontakt med 2331 ikke jæger og uddelt 162 børn medaljer og forbrugt 178
medhjælper timer og selv forbrugt 156 timer
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