
 

 

Udvalgsmøde i Nordjyske Buejægere. 

Dato: 9 marts 2014 kl. 12.00-13.00 

Deltager: Peter Juulsgaard, Martin Sørensen, Morten 

Kjærsgaard, Søren Nielsen, Jørgen Haller, Dennis Mørk 

Inviteret til møde: Peter Johannsen. 

Agenda: 

• Generalforsamling flyttes til 6. april.  ( mørk skylder kage ) 

• Jagtsti Kredsmesterskab. 

▪ Den 23 marts i Hvorup, Morten Skotte, Søren Nielsen, Morten Kjærsgård har 

meldt sig som hjælper. 

• Jagtsti Forbundsmesterskab. 

▪ 14 juni 

• Kredsmesterskab i DJ. (Compund, Recurve, Langbue) 

▪ Forbundsmesterskab afholdes i Vejen den. 31 august. Og senest 14 dage 

før skal vinderne fra Kredsmesterskab meldes ind. Henrik Hedegaard 

arbejder med regelsæt. 

▪ NB afholder kreds mesterskab 11 maj. Nbj samstemmer regelsæt med 

Henrik Hedegård. Pris ca 250kr Morten Kjærsgård afstemmer 

økonomi/regler samt evt. sponsor præmier med de andre kredse. 

▪ Der er mulighed for at indhente dj medaljer. 

▪ Deadline 10 april. 

▪ Arbejds gruppe (jullemus, Martin, Morten) 

• Jagter på HJ terræn (Vi har fået datoer for jagterne) 

▪ Milbakken: 4/10 + 25/10 + 15/11 + 6/12 + 3/1 + 31/1 

▪ Bueudvalget ønsker 2 jagter henholdsvis 18-19/10 eftermiddag / morgen 8-

9/11 morgen / aften 

▪ Lykkegaard: 18/10 + 8/11 (vist mest møntet på nyjægerjagter). 

▪ Nyvrå er booket 1 weekend i oktober. Anders Bach vil gerne være med til 

at afholde nyjæger jagter. Dennis aftaler dato med Anders. Anders  



 

 

▪ Klitgård jagter dec / jan, Søren og Martin aftaler dato med Michael 

Bundgård. 

• Nyheder fra Morten Kjærsgaard, Bue koordinator i kreds 1.   

▪ Der er planer om kreds mesterskaber. Frivillige jagtprøver. Det ønskes at 
der deltager uddannede DJ instruktører til div arrangementer. Der kan 
søges midler ved idræts portaler Brønderslev kommune. Dennis mørk 
undersøger nærmere. Der er planer om at få belyst regler omkring bue 
skydebaner, evt med en folder. Der er mulighed for at dj jurister 
undersøger det. 

▪ Tommy fra vildtcenter Thy vil afholde et gamefair og efterlyser 
buejægere, skal vi deltage? Afhængig af dato !! 

▪ Almas vil gerne ha en Buejæger som kommer og fortæller. Evt. de andre 
satellit afdelinger. 

▪ Vi afventer konkrete forespørgsler. 

• Vi har fået bevilliget et tilskud til indkøb af nye 3D dyr, 14.000,00. 

▪ Hvad skal vi købe? - kvalitets dyr ! Evt. eleven dyr. 

▪ Metaldetektor - bliver indkøbt mørk indkøber. 

▪ Der er indkøbt ny chronograf. 

▪ Softstop holder en sæson mere 

▪ Der mangler pile, haller kontakter Fadb vedr. Pile. 

• Ny dato for arbejdsdag. 

▪ 5 april. Der skal laves 3 stiger/tårne. Mørk hører leif Bach om det er 

en opgave for produktionsskolen 

• Status på kurser.   

▪ Der mangler 1 kursus ca. 30 deltagere fordelt på 2 kursus dage. 

▪ Trimme og skyde kursus er fyldt op med 18 på hvert. 3 på venteliste  

• Politi godkendelse af Buebanen skal fornyes inden 1 maj. 

▪ DM: Har sendt en invitation til Egon Koch.  Mørk er ansvarlig og skylder 

kage 

• Input fra Søren Brobak Røge. 

▪ Folder omkring Nordjyske Buejægere. 



 

 

▪ ”Jeg syntes at en lille folder til nye buejægere omkring Hjallerup 

jagtforening og Nordjyske buejægere ville være en god ting. Det kan være 

lidt omkring, hvem bestyrelsen er (det gør det lidt nemmere at spørge, 

når man som ny ved hvem man skal/kan gå til), aktivitetskalender, 

sammenhæng mellem Hjallerup jagtforening og NBJ, Reklame for FADB 

m.m.”  

▪ Haller opdaterer materialet. 

• Årets formandsmøde i FADB. 

▪ Afholdes søndag d. 24. august hos Nordsjællands Buejægere.  

• Evt.  

▪ Århus buejægere søger venskabsklub og vil gerne lege med Nbj.  

▪ Rod i værksted, ønske om mere lager plads evt nyt 

skur til buegrej. 

• Nyt møde.  

▪ Dato?  

▪ 2 april efter træning 

 


