Beszámoló az IAF közgyűléséről
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A Magyar Solymász Egyesület képviseletében részt vettem az IAF 2019 –es közgyűlésén,
Carmonában, Andalúziában.
A szervezetnek új elnöke van Majid al Mansouri személyében, az Egyesült Arab Emirátusok solymász
klubjától. Az új elnök nagyon határozottan, nagy ambícióval látott munkához. Egy külső társasággal
felmérette az egyesület jelenlegi helyzetét, meghatározták, újra pozícionálták a célokat és egy
cselekvési tervet mutattak be a képviselőknek. A közgyűlés további részében a tisztségviselők
számoltak be az elmúlt időszakban elvégzett munkáról. Ezt követte a munkacsoportok vezetőinek
beszámolója. A nemzetközi szervezethez minden évben érkeznek be jelentkezések a világ minden
részéről. Az utóbbi években Dél-Amerikában fejlődik legjobban a solymászat. Alakulnak az új klubok,
idén is több egyesületet vettünk fel tagjaink közé erről a kontinensről. Jelenleg a világ 87 országából
156 tagja van az IAF-nek. Ezek az egyesületek kb. 75 000 solymászt képviselnek világszerte.
Az utolsó napirendi pont volt a következő közgyűlések helyszíneinek elfogadása. A küldöttek
örömmel szavazták meg 2021-re Magyarországot, egyesületünk felajánlására.
2021-ben a MSE az „Egy a természettel” Vadászati és Természetvédelmi világkiállítás társ
rendezvényeként tartja meg Visegrádon az IAF közgyűlését. Meglepetésemre már többen hallottak a
világkiállításról. Nagy az érdeklődés már most mind a két rendezvényre. Sokan emlékeznek még a 20
évvel ezelőtti IAF találkozóra Orosházán és még mindig élénken él az idősebb solymászokban a
nemzetközi találkozóink emléke is.
Ahhoz, hogy hasonló színvonalon, a küldöttek megelégedésére tudjuk megrendezni az IAF közgyűlést
Visegrádon, sok solymász önkéntes munkájára lesz szükség. Várom azoknak a jelentkezését, akik
szívesen vennének részt a külföldi solymászokkal kapcsolatos feladatok elvégzésében. Szükség lesz
internetes oldal készítésére a résztvevők jelentkezéséhez és informálásához. Kellenek kísérők, akik a
rendezvény ideje alatt segítenek a vendégeknek, figyelnek rájuk és megoldják az esetleges
problémáikat. Akik angol, német, spanyol és orosz nyelven beszélnek, jó lehetőség lesz a nyelv
gyakorlására. Szükség lesz kiegészítő programok szervezésére és lebonyolítására, pl. városnézés,
hajókirándulás, stb. Szerveznünk kell a banquetre műsort és szakmai programot a várba. Biztosítani
kell a reptérről az oda és visszautazást, valamint a kiállításra történő eljutást. Aki kedvet érez az
egyesületet segíteni ezekben a feladatokban, jelentkezzen nálam.
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