
Udvalgsmøde Hjallerup Jagtforening/Nordjyske Buejægere 23-01-2014 

Fremmødte: Dennis Mørk, Peter Juulsgård, Martin Sørensen, Morten Kjærsgård, Søren Nielsen og Haller 

(ref) 

 

Status indendørs vintertræning: 

Der er god gang i vintertræningen og der møder 5-10 buejægere frem. Giver sammenhold og træning. 

 

DJ Bueudvalg 

Morten som er kreds I repræsentant fortalte om arbejdet. Mange møder og stor interesse. Der tales om 

lånetrailer til klubberne, om kredsmesterskab mv. Godt samarbejde på tværs af udvalg/kredse. 

Kurser 

Der er tilmeldt omkring 35 til de 2 første kurser. Det er dejligt. Peter Juulsgård anfører, at det er et ret stort 

arbejde at være koordinator, da kursisterne har mange spørgsmål. De spørger hellere koordinator end 

læser på det selv. Instruktørerne bruger generelt en del tid på kursisterne, på efteruddannelse samt 

forberedelse af kurserne. Der er obligatorisk instruktørmøde den 2. februar. Martin foreslå, at spørgsmålet 

om en form for belønning tages op! Haller redegør for, at i FADB regi er taksten 1500,- pr instruktør pr 

kursusdag. Det bringes med til mødet med HJ-bestyrelse. 

Der er planlagt kurser i august også. 

Nyjægerjagter 

Jagten på Ny Vraa var en kæmpesucces. Stor applaus til Mørk for initiativ, deltagerne og Ny Vraa var glade. 

Der var også nogle af vores nyjægere med SN på jagt, og det var også nogle gode dage. Helt klart noget vi 

vil arbejde videre med.  

Aktiviteter 2014 

Mørk uddelte farverigt regneark, hvor foråret var planlagt i detailler og alle vagter blev fordelt. Som sidste 

år, så udviser alle stor fleksibilitet. 

Der er lavet præmieskydninger, arrangeret nogle kurser (trim og skyde) og vi finder på mere. Alle i udvalget 

skal mindst én gang lave noget socialt i forbindelse med træningen. Det tilstræbes, at vi opbygger lidt mere 

socialt ved at anvende klubhuset til andet end at lave kaffe. 

Jagtsti 

Morten Kjærsgård og Haller har deltaget i møde om jagtsti. Hjallerup Jagtforening skal lave en post med 

buejagt til såvel kredsmesterskab som til DM i jagtsti. Stor applaus til buejægernes hidtidige virke på 

jagtstierne. Oplæg er sendt til rette ansvarlige. Mørk opfordrer til at holde det som minimum 

udgiftsneutralt. 

 

 



Nyt jagt terræn 

Ikke noget nyt under solen. Vi vil gerne have et jagtterræn, men har ikke fundet det rette. Trods dette er 

der i udvalget enighed om, at vi ikke går på jagt eller arrangerer jagter hvis det ikke sker i 

overensstemmelse med de jagtetiske regler. Det er uklart, hvorvidt jagtudvalget i HJ efterlever disse, men 

indtil det sker ser vi, desværre bort fra de hyggelige jagter vi havde på foreningsarealerne. Vil opfordre HJ-

bestyrelsen på møde til at få det bragt i orden, ikke mindst af hensyn til HJ-selv! 

Nyt udstyr/sager  

Mørk har søgt om tilskud til 3D-dyr via JF.  

Den indendørs træning på korthold har øget behov for propper til skiverne. 

Vores 3D-dyr er fine, og det skyldes primært god vedligehold.  

Hvis vi stadig vil være ’stedet’ i nordjylland, så skal vi satse på høj kvalitet på for bane og de folk der 

instruerer. Det opfordres til, at de der tager vagter og virker som instruktører bliver efteruddannet uanset 

det på kort sigt koster klubben. 

Der er kommet noget nyt til buetræningen, et svar på lerdue sporting. En maskine der kan sende 

skumfiduser ud som på sporting bane. Oplagt, at vi søger at få en sådan finansieret. Mørk undersøger pris, 

ligger i 20-50.000,-.  

3D-banen kan forbedres ved at opstille 4-6 stiger/tårne. Arealet er meget fladt og buejægere skyder ofte 

fra tårne og stiger hvor det er relevant. 

Som svar på om vi bidrager, kan Mørk oplyse, at vi i det forløbne år har givet 24.000,- i overskud. 

Facebook 

Det er facebook. Vi bruger det til kommunikation. Det er op til medlemmerne selv hvad de vil lægge ud og 

op. Tonen er god og sober (-: 

Evt 

DBSFDJ og FADB har nu indledt et så tæt samarbejde, at man med rette kan forvente, at 

udvalgsmedlemmer er medlem af HJ og af FADB eller DJ. 

 

Således opfattet en sen aften i en gymnastiksal 

 

Haller 

 

 

 


