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Årsberetning til Kredsmødet 2018 

Kreds 7 jagthornskoordinator 

 

     Jagtsæsonen er slut for i år og dermed jagthornsspil på de 

mange jagter rundt om i landet. For jagthornsblæserne er det nu 

tid til at dygtiggøre sig til de kommende mesterskaber, 

jagtmesser, runde fødselsdage, kirkekoncerter, dyrskuer, 

bisættelser og meget mere. Der er ofte bud efter 

jagthornsblæsere, der kan give den rette stemning med signaler 

og musikstykker. 

Det er nødvendigt med dygtige instruktører, der kan forestå den 

ugentlige træning. Et nyt jagthornsinstruktørkursus er netop 
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kommet på benene her i januar. Ballerup jagtforening afholdt det 

første kursus i landet med 11 deltagere. Tak til jagtforeningen for 

et godt og hurtigt initiativ. 

Kredsmesterskaber og duelighedsprøven blev i år afholdt af 

Egedal jagthorn som tovholder på en skole i Ølstykke. 

Der var opsat scene og pyntet pænt og nydeligt op, der på bedste 

vis dannede rammen for et flot arrangement. 

 

Ballerup jagtforening blev Kredsmestrer for grupper. 

Kredsmester i solo Fürst Pless blev: Henning Øland Berg 

Kredsmester i solo parforce blev: Torben Dolberg Clausen 

Der var lidt færre deltagere end de tidligere år. Glædeligt at der 

fra Sverige kom en gruppe på 5 samt 4 solo-blæsere. 

Alle der deltog i duelighedsprøven bestod og kunne derfor købe 

de eftertragtede mærker. 

 

Reventlow gods på Lolland dannede den perfekte ramme for 

Forbundsmesterskaberne. Jagtforeningerne i området havde gjort 

et stort stykke arbejde for at opnå de bedste tænkelige 

betingelser for mesterskabet. 

Resultaterne kan ses i bladet Jæger, der havde gjort sig stor 

indsats og umage for at skildre mesterskaberne. 

Tillykke til vinderne og Tak til alle der stillede op fra Kreds 7 

 

Kommende arrangementer er: Duelighedsprøven og 

Kredsmesterskaberne 2018 søndag den 25. marts  

Forbundsmesterskaber lørdag den 26. maj 2018 på Hjerl hede. 

Hold øje med JF-hjemmeside og Jæger for elektronisk tilmelding 

 

Håber rigtig mange vil være med og deltage fra Kreds 7 

 

Vi ses til et nyt stort år … med succes 

M. blæserhilsen 

Torben 
 


