Kære medlemmer af Svendborg Buejægere 2022
Lige lidt orientering om nogle af de aktiviteter, der har været i Svendborg Buejægere 2022
de sidste måneder.
Som mange af jer ved, har undertegnede sagt ja tak til en tørn mere som buejagtguide i
Grønland. Så jeg er væk fra slutningen af juli og indtil slutningen af september. Der bliver
brug for, at næstformanden trækker i arbejdstøjet igen igen ☺. Det er Steffen, som holder
roret – hans kontaktoplysninger står på hjemmesiden. Ellers grib fat i en af de andre fra
bestyrelsen.
Vi har holdt bestyrelsesmøde, inden vi for alvor drager på ferie.
Referatet er vedhæftet og ligger også på hjemmesiden. Dem der var til træning, fik en bid
mad med.
Det varer ikke så længe, inden vi har været organiseret under DJ i et halvt år. Det er vores
opfattelse, at der er faldet ro på med mange ting, og så har bestyrelsen fået pustet lidt ud
oven på alle møderne i vinters og glæder sig over alt den aktivitet, vi har i foreningen.
Antallet af medlemmer stiger støt og roligt. Vi nærmer os 90 medlemmer. Jeg tror, vi fik
medlem nr. 87 forleden dag. Det er meget tilfredsstillende og viser, at vi gik den rigtige vej.
Niels, Dan og Jens har ført an ved fællestræningerne om tirsdagen (så meget at Niels fik
presset formanden godt til mesterskabet ☺). Træningerne har været godt besøgt af både
nye og gamle.
Frederik og Jens har indkøbt mere værktøj og trimningsmaterialer til hytten. Det giver
bedre mulighed for at få sat buerne op og trimmet ordentligt ind. Netop det område bliver
taget mere og mere op. Både om tirsdagen og på andre dage. Buepressen og
kronografen, samt papirtest bliver brugt meget mere end tidligere år. Det er en god kultur,
som gør, at vi får hjulpet hinanden, både nye og gamle og generelt bliver bedre skydende.
Vi har fået mulighed for at sende to buejægere fra Fyn på DJ’s bueinstruktørkursus til
efteråret. Den ene plads er gået Trøstrup-Korup jagtforening, hvor de er ved at starte en
bueafdeling op. Den anden sender vi Dan af sted på. Så har vi en mere, der kan hjælpe
med skydetræning og opsætning. Dan er også flink til at komme de fleste tirsdage.
Ved hytten er der også sket en del. “Tømrerne” har ordnet gavlen på skuret, og Jens har
lavet malerarbejdet færdigt. Så er der kommet skovlokum af høj kvalitet – her er det også
Jens der har været drivkraften og bygmester. Det giver nogle gode muligheder for at holde
arrangementer, hvor et toilet er et must - Kanon.
Kredsmesterskabet blev afviklet helt efter planen. Vi havde en super god dag. 14 skytter
blev udfordret af en barskt sat bane. Deltagerantallet var ca. det, vi havde forventet, men
vi håber at kunne udbrede det lidt mere og blive flere næste år.

Både Tarup-Davinde Dag og Jagt og outdoor messen var godt arrangeret og arbejdet har
givet pote. Der er i hvert fald godt besat på de obligatoriske buejagtkurserne i august. I
skrivende stund er der 22 tilmeldt og der kommer nok flere i den sidste periode op til
kurserne. Det er mere end vi plejer at have, og så er der flere fynboer.
I den nærmeste tid
DJ´s bueaktivitetsudvalget har planlagt et brag af en weekend i forbindelse med det årlige
forbundsmesterskab i jagtbueskydning og buejægernes årsmøde. Det afholdes sidste
weekend i august. https://www.jaegerforbundet.dk/vaben/bue/fm-i-jagtbueskydning/
Vi håber at kunne opbygge en tradition og samle så mange som muligt af de Danske
buejægere en gang om året til masser af hygge, erfaringsudveksling og ædel kappestrid.
Det er min oplevelse, at sammenholdet blandt buejægere, både om politik og når det
handler om venskaber på kryds og tværs landet, får et gevaldigt nøk opad, når man er
fysisk sammen. Kolde øl, god mad og bueskydning lyder da meget godt.
I år foregår det på EventPark Danmark syd for Horsens. Ejeren hedder B2 (Brian), og til
dem der ikke har mødt ham – han er vild. Vist den eneste dansker som har skudt The Big
Five med bue.
På årsmødet skal formanden for aktivitetsudvalget vælges ved direkte valg. Næste år er
det formanden for buepolitisk udvalg, der er på valg.
Jeg kan desværre ikke deltage selv, da jeg er på guidejob i Grønland, men vi finder en
tovholder i SB22, som kan koordinere efter behov. Det er min drøm, at vi kan sende en lille
delegation til FM/årsmøde, som kan repræsentere Fyn og skabe grundstenen for en
tradition.
Jeg har sikkert glemt en del. Der er gang i masser af aktiviteter.
Mvh.
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