Rapport over fra deltagelse i IRF European Meeting in Black Forest National Park
25/11 til den 28/11 2015

Danmarks Naturvejlederforening var blevet inviteret til at deltage i et seminar, i IRF regi, omkring etablering
af en Europæisk afdeling under IRF.
Vi mødtes i National Park Schwarzwald, og var gæster under seminaret i deres område. Vi blev modtaget
fantastisk af formanden for Bundesverband Naturwacht, som er den danske Naturvejleder forenings
modstykke i Tyskland.
Vi var flere lande repræsenteret. Rusland, Tjekkiet, Ungarn, Kroatien, Tyskland, Skotland, Polen, Rumænien,
Østrig, Schweiz. Specielt var det interessant at der kom 4 deltagere fra Rusland, som viste film og fortalte
om Nationalparker i Rusland.
Da seminaret handlede om etablering af en underafdeling under IRF, gik snakken om det. Alle var enige om
at der skal arbejdes videre, og vi fik enkelte opgaver med os hjem. Tovholdere i hver region, kunne være en
ide til at fastholde hinanden så vi kender hinanden bedre. Skandinavien, Polen og Rusland, Tyskland og
Tjekkiet, Østrig og Schweiz, Holland og Belgien Frankrig. Ideen er at vi skal mødes mere i Europa, og snakke
formidling, viden dele, kurser og meget mere, og besøge hinanden for at lære mere om naturen her i
Europa. En ide med en årlig, eller hvert andet år, Ranger Day er på tale.
Vi skal lære af hinanden, være stolte af at arbejde med formidling af natur, og ikke mindst fortælle på vores
ture at vi også er medlem af IRA, European Ranger Association som vi blev enige om det skal hedde.

Der bliver lavet en hjemmeside, med forskellige artikler, og Fra Bayern vil de lave Video klip fra hvert land,
hvor vi fortæller om Naturvejledning. Det bliver 30 sek. på Dansk og 30 sek. på Engelsk.

Vi havde en snak om IE som vi er medlem af. Det her ligner meget hinanden, men her er fokus Natur, og
ikke kun formidling, det gør den forskel som kunne gøre det meget mere attraktivt for Naturvejlederne i
DK. Tænk senariet, at vi tog en flok afsted og lærte nyt ude i Europa, og vi lærte andre om os

Kort sagt en fantastisk tur sammen med kollegaer fra andre lande. Der kommer ikke til at ske så meget før i
2017, men der arbejdes videre med de forskellige opgaver vi fik med hjem.

Hilsen
Bo Storm

