Nyhedsbrev marts 2022
Vi er nu tre måneder inde i det nye år. Jagten er på standby og
træning og vedligeholdelse af kvalifikationer fylder min fritid.
Med dette nyhedsbrev, som jeg har ambitioner om at skrive 4 gange
om året, håber jeg at kunne give et lille blik ind i hvad der rør sig i
bestyrelsens arbejdsrum.
Bestyrelsesrepræsentanter og Instruktører har her først i februar
haft et godt og vellykket møde med vores Buejagttegnslærer, hvor vi
blandt meget andet drøftede kvalitetssikring af undervisning af
aspiranter.
Drøftelsen om kvalitetssikring tog sit udgangspunkt i at
Miljøstyrelsen barsler med at buejagttegnslærerne skal uddannes på
lige fod med såkaldt almindelige jagttegnslærer – hvilket blandt
andet indebærer 6 hele dages kursus afsluttet med en eksamen.
FADB’s bestyrelse forsøger aktuelt at komme i dialog med
Miljøstyrelsen om deres uddannelseskoncept og om bestyrelsens
samarbejde med lærerne om kvalitetssikring, kan give FADB
mulighed for at stå for opkvalificering af erfarne og trænede lærere
og uddannelsen af nye.
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Bestyrelsen har aftalt med Miljøstyrelsen at nedsætte et udvalg, der
skal gennemgå og reviderer lærerbogsmaterialet, således at det
passer til den udvikling der foregår på hele buejagtområdet.
Corona har desværre også spændt ben i FADB – allerede i januar
havde jeg en aftale med Randers Buejægere, hvor vi skulle tale om
hvad de efterspørger i deres lokalforening og hvad de har behov for.
Nu er Corona heldigvis på retur og her først i marts går turen til
Randers.
På Sjælland planlægger vi tilsvarende møde med Midtsjællandske
Buejægere.
I samarbejde med Støvring og omegns jagtforening har FADB
deltaget på messe i Messecenter Himmerland og her præsenteret
buejagten.
I den anledning er vi blevet gjort opmærksomme på, at der trænger
til en udskiftning af de plancher som bruges på messerne og som skal
virke som blikfang og gøre folk nysgerrige på buejagt. Har du foto
liggende af levende dyr eller nedlagte dyr, der signalerer buejagt
med dig selv eller andre på buejagt og gerne med alle buetyper vil
FADB meget gerne låne dem.
Se nærmere herom på FADB’s hjemmeside.
Jeg vil i forbindelse med FADB’s deltagelse i messen sige tusind tak til
alle de frivillige, der brugte deres weekend på at præsenterer
buejagten i Danmark.
I FADB’s indledende samarbejde med DGI, som blandt andet vil give
nye spændende muligheder for den enkelte buejægers træningsfaciliteter og muligheder for bestyrelsen og lokalforeningerne til at
modtage rådgivning på organisations og foreningsspørgsmål – har vi
erfaret, at FADB’s vedtægter skal revideres og moderniseres på flere
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punkter – blandt andet således at vi i fremtiden kan agere under
Fritidsloven.
Arbejdet med ændringer af vedtægterne optager aktuelt
bestyrelsen.
Et andet stort spørgsmål er lige nu hvad vi i bestyrelsen i den
nuværende situation kan gøre for at fremme processen henimod at
vi buejægere opnår permanent ret til buejagt på det store
hjortevildt?
Buejagt på råvildt blev lovliggjort i 1999 – dengang spillede FADB en
afgørende rolle. Om vi i dag har mulighed for at spille den samme
rolle kan jeg være i tvivl om.
Hvis der er ideer på tiltag blandt vores medlemmer hører jeg meget
gerne fra jer.
Aktuelt arbejder bestyrelsen på at finde et egnet sted til at afholde
Årsmøde 2022 med skydning, foredrag og generalforsamling – flere
lokaliteter er i spil – vi glæder os til at invitere og præsenterer et
rigtig godt sted for FADB’s Årsmøde.
I håb om at lyset og foråret nu med sikkerhed nærmer sig og
bukkejagten kun er om 2½måned - de bedste hilsner fra formanden.
Kirsten Andersen.
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