Arbeid, hobby
eller livsstil?!
For noen er det et slit, andre koser seg med sin hobby og for enkelte
er det en livsstil. Alle har rett fra sitt ståsted. Det kommer ikke an på hvordan man
har det, men hvordan man tar det, og når det kommer til det som fenger oss,
jakten, så dyrker vi det på hvert vårt vis.
– En jeger drømmer om å smyge i stillhet til man
finner viltet.
– En annen om å liste seg innpå en musikalsk stålos.
– Andre igjen drømmer om å høre en rungende los
fare over åsen.
– Noen drømmer om å jakte i team.
Drømmen til en jeger finnes i alle varianter! Alle med det
samme klimaks i drømmen; komme seg i posisjon for å
felle vilt med stor presisjon og høy etisk standard! Jegere
deler den samme drømmen og det eneste som skiller
oss er veien mot målet, for når skuddet har gått starter
arbeidet. For én ting er sikkert; skal vi bevare muligheten
til jakten vi elsker er det helt avgjørende at vi står samlet.
Elgjegeren må støtte fuglejegeren som må støtte harejege
ren som må støtte hjortejegeren, også videre. Samlet står
vi sterkt.
Jegernes Interesseorganisasjon har som høyeste
prioritet å være et talerør for alle jegere. Så langt har
vi uttalt oss i høringer. Vi er engasjert og aktive i «bly
saken», «rovviltsakene», «våpenlovgivingen», «ettersøks
ordningen» og«buejakt» for å nevne noen. Vi deltar på
messer og debatter i lokale samlingslokaler og grendehus.
Vi har samarbeidspartnere som bidrar og ser viktigheten
av Jegernes Interesseorganisasjon. Alt dette med ett mål
for øyet: Å sikre at jegere er synlige, blir hørt og blir en
del av beslutningsgrunnlaget. Vi vet at vi er synlige siden
det nå er mer enn 3500 jegere som er med i vår Facebookgruppe. Det i seg selv er formidabelt.
Utfordringene derfra og fremover er å tegne flere
medlemskap til Jegernes Interesseorganisasjon. Dere må
først vise hva dere får til, blir vi fortalt. Vi ser det slik at
alle er velkommen ombord i Jegernes Interesseorganisa
sjon. Det som vil få fart på skuta er om alle ombord blir
med å ro og ikke venter for å se om resten har krefter til å
ro i gang skuta.
Ingen bør lenger være i tvil om hva Jegernes Interesse
organisasjon har som mål. Vi ønsker å fremme jegernes
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interesser i kombinasjon med videreføring av tradisjoner
og kultur knyttet til jakten. Vi jobber tverrpolitisk og
søker samarbeid fra sak til sak. Vi ville derfor gjerne vært
til stede på De Nordiske Jakt- og Fiskedager på Elverum.
Noen savnet oss og enda flere har etterspurt oss. Årsaken
til at vi ikke deltok var at framleieavtalen med vår sam
arbeidspartner dessverre ikke ble godkjent. Det synes vi
er beklagelig! At vi som den eneste organisasjonen som
arbeider eksplisitt for jegere på landsbasis ikke imøteses
på Norges største messe for jegere, er intet annet enn
trist.
Trøsten foreløpig får være at alle jegere kan abonnere
på JEGER, Norges største jaktmagasin, for laveste pris
gjennom medlemskap i Jegernes Interesseorganisasjon –
god lesning!
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