Rapport fra European Ranger Federations konferencen i Litomerice
d. 9/5 til 13/5-2017
Mange år forberedende arbejde giver pote
Lande i Europa under International Ranger
Federation (IRF), har nu gennem nogle år
arbejdet på at lave en Europæisk afdeling
under IRF som skal hedde, European Ranger
Federation (ERF).
Den 12 maj – blev en vigtig dag for alle
europæiske rangers. Her blev den nye
European Ranger Federation grundlagt
under paraplyen af IRF!
Danmarks Naturvejlederforening – bakker
op omkring internationalt samarbejde
Naturvejlederforeningen har støttet op om
ideen omkring dannelsen af en Europæisk afdeling fra starten og har deltaget i de indledende møder.
Til den meget skelsættende konference i Tjekkiet i byen Litomerice i maj 2017, stillede Danmarks
Naturvejlederforening med Naturvejleder Bo Storm og Sabine Jensen som repræsenter. Alle vedtægter i
forbindelse med den nye forening blev
gennemgået, der blev nedsat en bestyrelse og
der blev valgt et logo. Derudover blev der
under meget højtidlige omstændigheder
underskrevet en aftale om medlemskab af alle
de repræsenterede europæiske lande på
konferencen.
Det var en fantastisk konference at være med
til, og vise ”flaget”, fortælle hvem
Naturvejleder foreningen er, hvad vi kan og
hvad vi står for. Der var kæmpe muligheder for
at stifte nye bekendtskaber og udvide vores
internationale netværk. Bor Storm gik i spidsen for at twinning aftale med Finland, hvor to
bestyrelsesmedlemmer af ERF bor. Det bliver spændende at se hvad det kan udvikle sig til i fremtiden.
Dette byder en konference også på:
Konferencen var stor. De forskellige
europæiske lande var repræsenteret med
flag og der var flagparade, man kunne
lægge foldere og andet merchandise fra
de enkelte lande og foreninger på
opstillede borde. Der var gaver medbragt
som blev bruget til lodsedler, hvor
overskuddet gik til de Rangere i bla. Afrika
der er enten skudt eller død under
arbejdet.
Den Tjekkiske Ranger Association havde
lagt sig i selen for dette store
arrangement, sammen med formanden for ERF, Frank Grütz og havde lavet en virkelig flot konference.

Vi fik set en del af den tjekkiske natur. Sabine var på en tur til Nationalparken Panská skála med temaet:
Forest management and fire in NP. Bo var på vandretur til fredede naturområder med formidling i klasse, og
med en sejltur på Elben, for at hørte om politiets arbejde med at sikre fredede områder langs Elben, hvor
bla. Vandrefalken er truet af forstyrrelser.
Der var festaften mm, og afslutning i fællesskab.
Kort sagt en flot og spændende konference hvor Danmark fik vist flaget på en god måde. I kan se mere om
ERF på facebook under European Ranger Federation. Her kan I se billeder fra konferencen maj 2017.
Den kommende konference i ERF
Den 2. konference i ERF regi bliver i 2020 i september og kommer til at foregå i Bayern.
Naturvejlederforeningens Internationale udvalg vil arrangere en tur til konferencen for de medlemmer der
vil med, nærmere info kommer senere.
Vis at du er medlem af ERF
I forbindelse med vores medlemskab i ERF, er der blevet mulighed for at bruge det nye badge som vil
synliggøre vores familieskab med andre europæiske rangere. Badgene som er stofmærker og i størrelse med
Naturvejleder logoet, kan fås ved henvendelse til mig på mail. Så sender jeg et med posten. Mærket må
også bruges på breve, og mail, men dog efter regler som kan findes på ERF`s hjemmeside. Vi har som
forening underskrevet aftalen om brug af mærket, så det behøver I ikke hver især at gøre.
Vi lægger også reglerne ud på Naturvejleder foreningens hjemmeside.

Naturvejleder
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Kort om International Ranger Federation
IRF er en non-profit organisation etableret for at øge bevidstheden om og støtte det arbejde som Ranger verden
over, gør for at bevare vores natur-og kulturarv.
The International Ranger Federation (IRF) er grundlagt i 1992 og omfatter medlemskab fra 63 Ranger foreninger
fra 46 lande, på seks af de syv kontinenter.

