Nå det var så 2020, et år jeg ikke håber vi igen skal opleve. Året hvor Corona har
været alt overskyggende på både forenings og kulturliv, som har været næsten
lukket ned hele året…
Vi har i bestyrelsen konstituerede os sidste år med mig som formand, Ole Simonsen
som næstformand, Sverre Severinsen som kassere, Peter Loth Sejersen som
sekretær, Ole Kofoed som bestyrelsesmedlem og Richardt Cordua som suppleant.
Vi har i år fået nye medlemmer, velkommen til jer. Et par har også meldt sig ud, så i
år er der 129 medlemmer, et mere end sidste år.
Men lidt aktiviteter er det alligevel blevet til i år. Vi har igen fået regulerings
tilladelse i byskoven, så vi i år har reguleret 3 steder i byen. Før har Ole Simonsen
stået for rigtig mange af reguleringsaftenerne, men i år har vi kunnet aflaste Ole lidt,
da både Richardt, Ole Kofoed og jeg har deles om det. Jeg syntes faktisk det har
fungeret rigtig godt. Vi har i år reguleret 320 unger. I år tog jeg og Ole Kofoed en tur
rundt i Pedersker og Åkirkeby. Vi talte ca. 530 reder.
Til vores pokal skydning på raghammer med hagl, mødte der 20 deltagere op. Det
syntes, jeg var glædeligt. Der blev igen i år skudt rigtig godt. Pokalen måtte afgøres
på en omskydning. Jens Allan trak endnu engang det lange strå og vandt foran Ole
Simonsen, begge med 22 traf i 25 skud. Det blev også tæt på trap, men her var
omskydning ikke nødvendig, da vi ingen pokal har. Både Henrik og Jesper Nielsen fik
en flaske vin for den gode skydning, begge med 22 ud af 25 mulige.
Vores riffel skydning, som i flere år har haft få deltager, mødte der i år 5 op. Den
blev igen i år, holdt på en fredag eftermiddag. Jeg tror det har afholder mange, her i
blandt mig selv, i at deltage. Pokal blev i år vundet af Henrik Nielsen med 155 point
ud at 160 mulige foran Peter Sejersen med 152 point. Tillykke til alle præmie
tagende.
Også vores skydevogn kunne samle 20 deltagere, med efterfølgende grill. Jeg var
desværre selv fraværende. Til arrangementet blev der talt om, det måske var bedre
at bestille nogle stål tårne, til vores dåvildt jagt. Peter fik grønt lys fra Danmarks
Jæger Forbund, hvor vi oprindeligt havde søgt om 50% af udgifterne til jagttårne
udført i træ. Jeg bestilte 10 samle selv tårne fra Øst Jysk, som blev leveret hos
Richardt på kalbyvejen. Hellisen kunne desværre ikke være med på prisen.

Vores arbejdsdag, hvor tårnene skulle samles mødte der 9 op, som også automatisk
fik en plads i en stige, under dåvildtjagten, hvis man ønskede det. Da jeg efter en
times tid, desværre var nød til at køre, var der samlet halvandet tårn. Om det var
fordi jeg kørte eller samle teknikken blev fundet, ved jeg ikke, men 3 timer senere
stod alle 10 tårne samlet. På grund af en god arbejdsindsats, blev vores ellers
planlagte arbejdsdag søndag indstillet.
I mellem julen på vores 3 aflyste jagtdag, tog vi i bestyrelsen, så en forkert
beslutning. Vi valgte, at køre tårnene ud i plantagen, i den forhåbning at vi kunne
afvikle den planlagte dåvildtjagt. Jagten skulle have været afholdt, sammen med de
4 andre jagtforeninger, der har jagten i gamle Pedersker plantage. Desværre blev
også den jagt aflyst, så vi måtte rundt og samle dem ind igen. Nu står de igen under
tag hos Richardt. Vi siger, tak til Richardt for det. Jeg hørte fra Brian Olsson, der
kørte igennem plantagen, at der havde stået små 20 stykker dåvildt, i varierende
størrelse, den dag hvor jagten skulle have været afholdt, så måske havde det
lykkedes at nedlægge en kalv….
Råvildt bestanden har jo som bekendt været falden siden 2010, om jagt året 2020
har haft en positiv effekt pga. de mange aflyst jagter, her i blandt samtlige plantage
jagter, er svært at sige. Det er heller ikke mængden af dyr, der gør en bestand god,
men derimod dyrenes tilstand. Jeg har desværre hørt, om flere steder på øen, hvor
flere dyr ser rigtig dårlige ud. Her skal vi som jæger snakke mere sammen, om at få
de dårlige dyr skudt væk, snarere end den store buk.
Den sidste medlemsundersøgelse i Danmarks Jæger Forbund, viser den største
utilfredshed med forbundet længe, hele 8%. Selv om man måske er uenige håber jeg
stadig, at man bliver som medlem og måske hjælpe med andre ideer til at støtte
fællesskabet. For jeg tror, det er vigtigt, at stå sammen som et enig forbund. For der
er mange andre organisationer med stor indflydelse, som meget gerne så at jagt
blev begrænset. Som gerne se, at udsætning af ænder og fasan blev forbudt. Så
derfor er det vigtigt, under kommende jagttidsforhandlinger, at stå sammen. Fordi
det ikke i Danmark er nogen ret, at gå på jagt.
Til sidst vil jeg takke min bestyrelse for et godt år trods Corona, forberedelsen til de
forskellige arrangementer og jagterne har jo været de sammen, selvom de i sidste
øjeblik blev aflyst.
Tak. Cliff Jørgensen

