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�

Den første halvdel af året er nu 
ved at være gået, og sommeren 
er ved at holde sit indtog. 

Jeg må med det samme sige, at 
det har været et begivenhedsrigt 
første halvår – desværre ment 
negativt. Jeg tænker naturligvis 
her på de ting, der er sket i Jæ-
gerforbundet. I det sidste blad 
var jeg også lidt inde på emnet, 
men dengang var det begrænset, 
hvor mange konklusioner, jeg 
kunne fremkomme med.

Kendsgerningerne er dog nu, at 
Kristian Raunkjær er en færdig 
mand i Jægerforbundet. Det er 
sådan lidt med blandede følel-
ser, at jeg må konstatere det. 
Han skal selvfølgelig have den 

kredit, som han kan tilkomme. 
Han har været en usædvanlig 
god formand for os jægere og 
har fået gennemført mange gode 
ting for os. Men medaljen har 
desværre også en bagside, og 
i Raunkjærs tilfælde skinner 
det igennem, at han har været 
lige egenrådig nok og har truf-
fet mange beslutninger på egen 
hånd uden at diskutere det med 
hovedbestyrelsen. Han har så 
blot efterfølgende givet dem en 
orientering om, hvad han har 
foretaget sig. Igennem en perio-
de på 8 år har han haft den dag-
lige ledelse med den nu afskedi-
gede direktør Marcell Thirstrup. 
Det har her bagefter vist sig, at 
det ikke var inden for den perso-
nalemæssige ledelse, at de hav-
de deres styrke. Der er blevet 
afskediget mange ledende med-
arbejdere gennem det sidste års 
tid. Det har faktisk vist sig, at 
det var et edderkoppespind, der 
hang sammen, så da først den 
ene falder, ja så falder de alle på 
stribe. Sagt med andre ord, så 
var der lavet alt for mange lo-
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Der har været megen debat om 
hovedbestyrelsesmedlemmer-
nes delagtighed i sagen. Det har 
også været fremme i debatten 
om de ikke burde stille deres 
kandidatur til prøvelse. I vores 
region er det Tage Madsen fra 
Auning, der er valgt til hoved-
bestyrelsen, og det valg fik han 
afprøvet ved regionsmødet på 
Restaurant Skovbakken i slut-
ningen af marts måned. Der var 
� modkandidater, men Tage blev 
en klar vinder af valget og jeg 
vil ikke lægge skjul på, at han 

også fik min stemme. Ved hans 
præsentation før valget sagde 
han, at hans navn med garanti 
ikke ville være nævnt nogle ste-
der i undersøgelsesrapporterne, 
og det har vist sig at holde stik. 
Så på den baggrund har jeg 
svært ved at se fornuften i, at 
han skal have afprøvet sit kandi-
datur igen.  

Men tiden er nu kommet til, at 
vi skal kigge fremad. Vi skal 
have valgt en ny formand og 
der skal ansættes en ny direktør. 
Med hensyn til valg af formand 
er der i skreven stund ingen 
afklaring på, hvornår det vil 
ske. Der afvikles repræsentant-
skabsmøde den 17. juni �006 
i Nyborg. Det er muligt, at der 
vælges ny formand den dag. En 
anden mulighed er, at der først 
vælges en ny formand sidst på 
året. Et af de argumenter, der ta-
ler for det sidste er, at de pågæl-
dende kandidater skal have mu-
lighed for at præsentere sig bl.a. 
i Jæger eller ved møder rundt 
omkring i landet, så der bliver et 
bedre grundlag at træffe sit valg 
ud fra.

kumsaftaler, og på den måde har 
de trukket hinanden med ned i 
det søle, som de selv
havde været med til at skabe.
Det er faktisk sådan, at nogle af 
forbundets menige medarbej-
dere har følt sig noget forfordelt. 
De har derfor videregivet nogle 
kopier af regnskabsbilag til ho-
vedbestyrelsesmedlem Norbert 
Ravnbæk, idet de ikke kunne se 
fornuften i, at forbundet eksem-
pelvis skulle betale en under-
vognsbehandling af formandens 
hustrus bil. Det vil sige, at syste-
met er brudt sammen indefra. 
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Der er det heldigvis sådan, 
at dette emne er meget mere 
positivt at berette om, hvilket 
jeg selvfølgelig er meget glad 
for.

Ved generalforsamlingen, der 
blev afholdt i klubhuset den 
�6. januar �006, var der mødt 
�� af foreningens medlem-
mer op. De blev vidner til en 
god debat om foreningens 
virke. Der blev denne gang 
foretaget en del nyvalg til be-
styrelsen, idet der blev valgt 
ny kasserer, ny formand for 
hundeudvalget, ny formand 
for flugtskydningsudvalget 
samt ny sekretær. I den for-
bindelse vil jeg sige tak til 
Carsten Berthelsen, Holger 
Ryer og Jens Anton Peder-
sen for deres indsats. Jeg vil 
samtidig sige velkommen til 
Jesper Hollingdal, Jack True, 

Henrik Blendstrup samt Bo 
Ørum-Nielsen i bestyrelsen.
Når jeg nu er inde på det med 
generalforsamlingen, var den 
i overhængende fare for at 
blive aflyst, idet klubhuset 
var blevet opsøgt af hær-
værksfolk. Ved fælles hjælp 
lykkedes det dog at få tin-
gene rettet op, så alt i sidste 
øjeblik blev klar til kl. 19.00. 
Hvis generalforsamlingen 
ikke var blevet afviklet som 
planlagt, havde det i øvrigt 
været et pokkers stort arbejde 
for bestyrelsen at få indkaldt 
til en ny.

Der har været en rimelig 
søgning til aktiviteterne i de 
enkelte udvalg i dette forår. 
Fremmødet har ikke været så 
stort som tidligere, men det 
skyldes måske det usædvan-
ligt regnfulde forår, som vi 
har oplevet. 

Premieren på bukkejagten 

Lokalforeningen
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blev også en kold og våd af-
fære. Det betød, at der ikke 
kom så mange medlemmer 
til vores bukketræf som de 
tidligere år. De var nok taget 
hjem for at få tørt tøj på og 
for at få varmen tilbage. Der 
var oven i købet – helt usæd-
vanligt – ingen af de frem-
mødte, der havde buk med, 
hvilket vi aldrig tidligere har 
oplevet. 

Men hvis premieren på buk-
kejagten var dårlig, har der 
dog været stor held i tiden 
derefter. Mange jeg har talt 
med har skudt buk og nogle 
endda flere. Det er rart at se, 
at vildtet har overlevet den 
rimeligt lange vinter, vi har 
haft, i flot stil. Jeg synes, at 
jeg her i begyndelsen af buk-
kejagten har set flere harer 
end længe. Jeg synes også, at 
råvildtbestanden er i stadig 
fremgang, der hvor jeg går 

på jagt. Man kan blive helt 
bange for, om terrænerne kan 
blive ved med at bære den 
mængde, og samtidig lurer 
faren for sygdom.

Vi er som tidligere år 450 
medlemmer i Kronjyllands 
Jagtforening, og det er mere 
vigtigt end nogen sinde før, 
at vi står sammen om vores 
lokalforening og får Jæger-
forbundet sat på fode igen. I 
modsat fald kan det få betyd-
ning for muligheden for at 
udøve jagten, som vi kender 
den i dag. Med disse ord vil 
jeg ønske alle foreningens 
medlemmer en god sommer 
og derefter en god jagtsæson. 

Jens Ove

www.kronjyllandsjagtforening.dk

Altid et besøg værd!
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Vi har her i løbet af foråret 
haft skydninger på det gamle 
kaserneområde sammen med 

Pokalskydning 2006.

Mandag d.1-�. Kl.19.00.
Vi var 9 skytter som mødte op for at 
dyste om vandrepokalen.
Skydeleder var Poul Erik, der sør-
gede for at det hele gik rigtigt til.

Første skydning var �0 m. fritstående 
uden rem støtte. Henrik lægger sig 
som nr.1 tæt fulgt af Søren.

Næste er 100 m. siddende, Henrik 
bevarer sin 1 plads, men nu er Carlo 
rykket op som nr.�.

Sidste disciplin er �00 m. liggende 
og efter den har vi vinderen af Pokal-
skydningen 06, som i år blev Carlo 
Boysen. Det er så første gang hans 
navn kommer på pokalen, det har før 
været tæt ved, så et stort tillykke til 
Carlo.

Nr.1 Carlo Boysen
Nr.� blev Søren Brinckmann
Nr.� Henrik Hjort

Der var præmier til de vindende 
skænket af Metal Randers og bøsse-
mageren i Bjerringbro.

På Riffeludvalgets vegne 
Hans Olav.
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Tvede-Linde, Hammershøj og Gal-
ten – Vissing. 14 i alt hvor Kronjyl-
land stod for de �, og i fællesskab 
havde klubberne lavet en aften hvor 
der kun var �00m. skydning. Det 
var noget nyt, så der kom ikke dem 
vi havde regnet med, men vi prøver 
igen til næste år.
Vi har i år fået markeret de dage vi 
stod for, og det var noget der kunne 
mærkes. Vi har i år haft mange af 
Kronjyllands riffelskytter på besøg.

Vi kan også tilbyde vore kunder en 
god service, da vi i år har fået to nye 
riffelinstruktører Ib Kock og Hugo 
Pedersen, så vi nu råder over �.
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Gruppebillede af deltagere og instruktører.
     

Vinderne. Carlo Boysen i midten t. v. Søren Brinckmann t. h. Henrik Hjort 
bagerst Ib Kock som der også var en præmie til.
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 Instruktører og deltagere er alle nede ved markeringen.

 

Trekantsdyst  søndags d. 18/6 06
Kronjyllands jagtforening løb i år med den eftertragtede pokal, efter en heroisk indsats af hele holdet, som be-

stod af ni hunde fra forårets træningsaftner.
 

Fra Ung hundene  deltog.   
Rune Kjær og Taus - Brian Rau og Håkon - Kent Nielsen og Hardy

 
 

Fra Åben kl. var det.:
    Finn Kirkegård og Bingo - Peter Smidt og Chablis - Chresten Bock og Tina    

 
 

Fra Vinder kl. var det:
    Bjarne Pedersen og Chriss - Erik Andersen og Rollo - Henrik Blendstrup og Amigo

 
Peter Smidt og Chablis blev i øvrigt individuel vinder af Åben klasse.



 

       10

Lige et lille sommerpip fra 
informationsudvalget også.
Sommerbladet udkommer i år 
lidt tidligere end ’normalt´. 
Grundet til dette, er at det har 
knebet med at få materiale ind 
til redaktionen, og udfaldet har 

man konkludere, at hvis vi ikke får 
noget brokkeri på web redaktionen 
så går det vist helt godt.

Vi har i løbet af året arbejdet en del 
sammen med jagtudvalget for at få 
en foreningsudflugt på benene. 
Denne gang har vi kikket på en tur til 
Dansk Jagt og Skovbrugs-museum 
ved Hørsholm. De endelige detaljer 
er ikke på plads endnu, men vi for-
venter at kunne komme med et ende-
ligt oplæg i vinterbladet, og så tager 
vi turen i marts-april med. Det er 
IKKE lagt fast endnu. Hvis nogen 
sidder med forslag til ting man kunne 
lave på vej derover, besøge et eller 
andet på vejen eller noget helt tredie 
er I meget velkomne til at komme 
med forslag.
http://www.jagtskov.dk/

Men HUSK: Hvis der ikke bakkes op 
om sådanne arrangementer, kan det 
ikke lade sig gøre - så bliver der blot 
brugt en masse tid og penge på ingen 
ting, og det kan foreningen ikke være 
tjent med. 

På udvalgets vegne 
ABC.
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så været at dem, som skulle lave bla-
det, har skullet bruge deres sommer-
ferie inde i skyggen for at lave vores 
blad. Derfor stillede udvalget et for-
slag til bestyrelsen, om man kunne 
skyde udgivelsen til primo juli, for 
at undgå ovenstående problem igen. 
Dette blev vedtaget, så derfor kan du 
sidde og læse vores lille blad nu.

Hjemmesiden lever sit eget `stille´ 
liv, vi høre ikke så meget fra jer om 
den, så ud fra den logiske betragt-
ning kan

 



11

Bestyrelsen
Formand

Jens Ove Pedersen
Symfonivej 1�
8900 Randers
86�0 �1��
�0�� 01��

j.o.pedersen@privat.dk

Næstformand

Jim Damholdt
Tingstedvej ��, Hjermid 
88�0 Bjerringbro 
8668 ����          
�019 �781
Email:
jim.damholdt@mobilixnet.dk

Kasserer

Jesper G. Hollingdal
Bramstrupvej 1�,             
8970 Hadsten     
86�� 800�             

Email:j.g.hollingdal@mail.dk

Lokalbladsredaktør & Web. 
Infomationsudvalgsformand

Anders B. Christensen
Lervangen �0
8900 Randers
86�� ��01
��60 �06�

abc@calamus.dk

Flugtskydningsformand

Jack Thrue
Park Vej 13                       
8900 Randers   
86�� 0�77                 
�97� 0�77

Email:jackthrue@hotmail.com

Jagtudvalgsformand

Steen Jakobsen
Park Allé 1�, Assentoft
8900 Randers
86�9 ��90
�019 ��90

sdjakobsen@teliamail.dk

Riffeludvalgsformand

Hans Olav Christensen
Langåvej 22, Væth
8870 Langå
86�1 �670

hoc@sport.dk

 
Hundeudvalgsformand

Henrik Blendstrup
Hvalpsundvej �                
9610 Nørager                   
�9�8 ��9�

Email: Henrik@blendstrup.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretær:
Bo Ørum-Nielsen
Gyvelvej �                      
8900 Randers 
86�� �8��                 
�066 ��98

Email: 
bo-oerum@tdcadsl.dk
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Septem
ber      

07/09-�006 kl. 18-�1.00 Træ
ningsaften på Flugtskydningsbanen. 

1�/09-�006 kl. 18-�1.00 Træ
ningsaften på Flugtskydningsbanen. 

�1/09-�006 kl. 18-�1.00 Træ
ningsaften på Flugtskydningsbanen. 

�8/09-�006 kl. 18-�1.00 Træ
ningsaften på Flugtskydningsbanen. 

      

O
ktober     

1�/10-�006 K
l. 9.00 Fæ

llesjagt, m
ødested klubhuset. 

      

N
ovem

ber     
18/11-�006 K

l.9.00 Fæ
llesjagt, m

ødested klubhuset. 
      

D
ecem

ber     
�/1�-�006 K

l. 10-1�.00 Juleskydning �006. Flugtskydning 
16/1�-�006 K

l.9.00 Fæ
llesjagt, m

ødested klubhuset.
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Sidste frist for indlevering af materiale til lokalbladet 
er d. 1. december �006.

 

Arrangementer, der skal annonceres i Jæger 
”bagposten”, skal meddeles til lokalbladsredaktøren.
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Nu kan jeg lige få det sidste med i bladet her den �1/�. 
Der er skudt en ulige seksender med riffel af Jan Poulsen d.�8/� kl. �1.��.
Allan Jørgensen fik en rigtig stor seksender med bue d.25/5. kl. 21.05.
Tillykke til jer begge to og knæk og bræk til alle jer, der ikke har fået buk 
endnu. Resten af bukkejagten vil jeg også selv prøve, om Diana ikke vil 
smile til mig.

På jagtudvalgets vegne 
Steen.

   
Jan Poulsens buk fra d. �8/� 

 

Nyt fra spulefeltet.

Se Allan Jørgensens 
buk på forsiden.
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Jagten på spulefelterne.
 Jagtåret startede den 1�/1 06. med 
kokke/rævejagt, der blev nedlagt 1 
ræv og � kokke. Igen i år var der rig-
tig mange tilmeldte til bukkejagten. 
Der var 8 riffeljægere, der var heldi-
ge at vinde en plads, der bliver jagtet 
på to mands hold. �1 medlemmer var 
skrevet op til lodtrækningen d.��/�. 
Desværre var der sket nogle misfor-
ståelser. Der var et par stykker, der 
ikke havde lov til at gå på jagt med 
riffel. De skulle først aflægge prøve 
i maj måned. De kunne naturligvis 
ikke være med i lodtrækningen, da 
de ikke kunne fremvise gyldigt jagt-
tegn, der giver dem ret til at bære 
riffel.
 Positivt er det, at vi i år har hele � 
buejægere på jagt. Og lige nu er det 
ikke lykkedes hverken bue- eller rif-
feljægerne at få skud til buk. Men 

der er set flere gode bukke derude.

Vi afholdt en rigtig blæreaften d.7/3. 
Der kom desværre ikke så mange, 
men flere end sidste år. Der var tro-
fæer af bukke og hjorte, og vi havde 
en rigtig hyggelig aften, hvor der 
blev fortalt om gode jagtoplevelser. 
Så vi prøver igen til næste år i marts 
måned. 

Bukketræffet d. 16. maj var i år et 
sted, hvor vi kunne møde mange 
våde mennesker, der alle kunne for-
tælle om oplevelser fra om morge-
nen. Ca. �0 mødt op, men der var 
ikke én med buk.

 Vi skal jo ikke glemme, at vi har 
8 trækjagtdage at se frem til, så er 
du klar til ande- og duejagt er sid-
ste tilmeldingsfrist d. 1/8. Der er 
lodtrækning om pladserne d. 8/8 kl. 
1900 i klubhuset. Du kan kun del-
tage i lodtrækningen ved personligt 
fremmøde. Prisen bliver 600,00 kr. 
for følgende dage: �/9 – 9/9 – 16/9 
– ��/9 – �0/9 7/10 – �1/10 – �8/10. 
Der er ikke trækjagt 1�/10 - i stedet 
for er der fællesjagt.

Fællesjagterne er på følgende dage: 
1�/10 – 18/11 – 16/1� �006 – 1�/1 
�007.
Prisen for at deltage er �00 kr. pr. 
jagtdag. 

Ja
g

tu
d

v
a
lg

e
t
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Der vil blive hængt lister op i huset, 
hvor du kan skrive dig på, ellers til-
meld dig på tlf. 86 �9 �� 90 – �0 19 
�� 90 eller på sdjakobsen@teliamail.
dk
For en god ordens skyld må jeg lige 
minde om at man SKAL være med-
lem af Kronjyllandsjagtforening og 
at det koster et beskedent beløb for at 
kunne deltage - det er IKKE gratis.
 
Du kan også få en pakkeløsning 
for 1�00,00 kr. så er du sikker på at 
kunne komme med på alle træk og 
fællesjagterne uden at skulle deltage 
i lodtrækning.

Jeg vil også her i bladet byde tre nye 
jagtudvalgsmedlemmer velkommen. 
Leif, René og Henrik har alle hund. 
Samtidig har vi fået et samarbejde 
med hundeudvalget, så der ikke i 
fremtiden kommer til at mangle hun-
de på træk og fællesjagter. Jagtudval-
get vil fremover bestå af 8 mand.

De seneste tiltag er en form for byt-
tejagt med en jagtforening i Sindal.
De har problemer med at samle folk 
nok til deres plantagejagt. Vi har fået 
lov til at stille med � - � nyjægere. 
Dette er så nyt, at jeg ikke kan for-
tælle ret meget endnu. Men hold øje 
med vores hjemmeside.

Her kunne din 

annonce have

stået! 
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Efter en veloverstået som-
merferie, er vi igen klar at 
tage imod vores nye og gam-
le medlemmer på skydeba-

Jan Thorup, Peter Lykkemark og 
Brian Adamsen. Da der ikke er på-
begyndt nogle af skydningerne, har 
vi ikke pt. en placering på vores 
Dm-hold.
Vi ønsker jer alle knæk og bræk.

Juleskydning.  

Søndag den � december afhol-
der vi juleskydning fra kl. 10-1�. 
hvor der skydes om rødvin og æn-
der. Skydningen vil foregå i fem 
mand´s hold, hvor der vil være 
præmier til nr. 1 og �. alle er vel-
komne til en hyggelig dag i gode 
omgivelser.

På udvalgets vegne 
Jack..F

lu
g
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nen. Vi starter torsdag d.03-
08-06 kl. 18. Det kan skydes 
i jagt, N. trap og skeet, alle 
torsdage i august og septem-
ber. Jagtformen skulle jo ger-

Vores DM-hold består af 

Klubhold.

I år har vi to hold, der deltager i 
jagt og N. trap. Vores jagthold er 
med i centerskydning, hvor de 
konkurrerer mod Rosenholm, Nør-
hald , Midtdjurs, Feltballe, Had-
sten og Langå. Holdet ligger på en
�/� plads. 

ne pudses af til kommende 
jagtsæson.
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I år afviklede vi klubmesterskabet 
søndag den 30-04-06. 

Placeringerne blev fordelt således:

Jagtskydning.

A-rækken
1. Jan Thorup *
�. Per Dalby
�. Ole S.

Skeet.

A-række.
1. Jan Thorup*
�. Jacob Schou
�. Jonas L.

Trap

A-række
1. Jacob Schou*
�. Jan Thorup
�. Brian Adamsen

Jagt åben

1. Ole S.
�. Jonas L.
�. Steffen.

* = klubmester

B-rækken
1. Jack Thrue*
�. Søren Pedersen
�. Peter Lykkemark

B-række.
1. Mogens S.*
�. Steffen
�. Brian Adamsen

B-række.
1. Ole S.
�. Martin*
�. Peter Lykkemark.

Kronjyde grandprix



 

       �0

Januar.
Vi startede vores vintertræning 
første søndag i januar, og på 

Jagtforening, for at vi år efter år kan 
komme og bruge deres terræner. Be-
lært af sidste års aflysninger har vi 
i udvalget valgt at flytte markprøve 
frem til 8 april.  Søndag d. �6. fe-
bruar starter vi i samarbejde med 
Hammershøj og omegns jagtforening 
vinterens årligt tilbagevendende 
schweisstræning op, der er tilmeldt 
1� hunde, som fordeles på � hold, 
hvor Holger Ryer og Michael Ram-
lau fra Kronjyllands jagtforening har 
det ene hold. Som et lille skulderklap 
til de to gæve gutter vinder en kur-
sist fra deres hold den eftertragtede 
kastestang. Uden at skulle drysse for 
meget malurt i nogens bæger, skal 
jeg da lige nævne, at det er �. år i 
træk, at det bliver en kursist fra Hol-
ger og Michaels hold, der løber med 
sejren. Et stort tillykke til jer..

Marts

Marts måned fortsætter med 
schweisstræning de første � søndage. 
Da der ikke kunne bevilliges mere 
tid i skoven, måtte vi skære trænin-
gen ned til kun � gange + en afslut-
tende dag.  Tirsdag d. �8. marts er 
første aften i forårets dressurtræning 
på kasserne arealet, og på trods af 
meget dårligt vejr dukker der ca. �� 
hunde i alle aldre og deres førere op. 
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trods af det kolde vejr, dukkede der 
rigtig mange hunde op, og efter en 
lille velkomst af formanden gik alle 
til træningen med krum hals.
Omkring �0 hunde mødte frem den-
ne kolde vintersøndag og deltog i 
vores dressurtræning de næste � søn-
dage. 

Februar

Udover den sidste træningsdag ved 
klubhuset har vi i februar planlagt 
markprøvetræning � lørdage. Disse 
træningsdage er som sædvanligt godt 
besøgt, og fra udvalgets side skal der 
lyde en stor tak til Ole Østergård og 
John Andersen fra Purhus
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Traditionen tro er der mødt mange 
unghunde frem og en del gamle ken-
ninger på de lidt ældre hold.  Efter en 
kort velkomst af formanden fordeles 
hundene på de respektive hold, og vi 
går i marken og træner en times tid.

April.

Lørdag d. 8. april var datoen for årets 
lokale markprøve. Det skulle vise sig 
at være et dårligt valg, da denne dag 
faldt sammen med en del special-
klubbers markprøver. Dog mødte der 
11 tilmeldte hunde frem, og vi fik en 
rigtig god dag i marken. Vi mødtes 
i Kantinen hos John Haderslev, og i 
den forbindelse vil jeg gerne på hele 
udvalgets vegne takke John, for at vi 
kunne låne de unikke faciliteter og 
dermed skabe grundlag for et lille 
overskud på prøven. Hundene blev 
fordelt med 6 hunde i åbenkl. og � 
hunde i vinderkl. Matchningen stod 
mellem vinderen af de to kl.  Fra 
åben blev det Henrik Blendstrup og 
fra vinderkl. blev det Frede Hougård.   
Frede løb med det længste strå, da 
Ulla viste sig at have det største 
overskud til sidst.  Stort tillykke til 
Frede, det var jo en svær modstan-
der du var oppe imod. Jeg vil gerne 
benytte lejligheden til igen at takke 
Ole og John for en veltilrettelagt dag 
i marken, det er altid rart at kunne 
støtte sig til kompetente terrænlede-
re. En stor tak skal også lyde til dom-

mer Poul Revsbech for så velvilligt 
at komme og dømme vores hunde. 
Tak til alle deltagende hunde og de-
res fører for god ro og orden i mar-
ken, og en hel speciel tak skal lyde 
til Ole’s forældre, der lånte os husly 
til indtagelse af vores madpakker.

Søndag d. ��. april havde Holger og 
Michael inviteret deres kursister ud 
til en lille forprøve på terræner i Om-
mestrup. Der blev lagt � spor, der 
efter alle kunstens regler blev gået, 
som var det en rigtig prøve, så her 
var der rig lejlighed til at stiftet be-
kendtskab med den nært forestående 
lokale schweissprøve. Bagefter var 
hundeudvalgsformanden vært ved et 
lille grilltraktement, og alle mand og 
deres koner havde en dejlig dag i ter-
rænet. Stor tak til Holger og Michael.

Maj.

Vi har trænet dressur på kaserne- 
arealet hele maj med svingede antal 
deltagere. Da vi ikke blev begavet 
med det dejlige lune forårsvejr, vi 
havde håbet på, har det kunnet ses 
på fremmødet, men vi er dog alt i alt 
godt tilfredse med årets træning.

Lørdag d. 6 maj er der afslutning på 
dette års schweisstræning i Fussingø. 
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Sporene bliver behørigt lagt af in-
struktørerne, og kl. 10.00 møder der 
1� meget nervøse hundeførere og de-
res hunde op. Det hele er afgjort nog-
le timer senere, og efter en hyggelig 
afslutning i klubhuset i Hammershøj 
kan det afsløres at dette års vinder af 
den berømte kastestang blev Susanne 
Würst, m. Tysk Wachtel hund/ Dagos 
Dea. Susanne som i øvrigt kørte hele 
vejen fra Kjellerup og til Hammers-
høj for at deltage i vores kursus øn-
skes Stort Tillykke. 

Juni.

Vi skulle have holdt afslutningen på 
årets dressurtræning lørdag d. �. juni, 
men da mange var på pinseferie, har 
vi flyttet afslutningen frem til tirsdag 
d. 6. juni i stedet for.

Da vi er blevet pålagt at indsende 
dette års beretning til vores bladsmø-
rer allerede 1 juni, kan vi desværre 
ikke bringe resultaterne af dette års 
træning og ligeledes resultaterne fra 
årets trekantsdyst, som Kronjyllands 
jagtforening er vært for i år, men jeg 
lover, at vi vender tilbage i januar-
nummeret med resultaterne, historier 
og billeder fra disse arrangementer.

Hundeudvalget deltager som sæd-

vanligt i dette års fuldbrugsprøve 
i september og schweissprøven i 
august på Fussingø. Når disse opga-
ver er løst, lukker vi ned for vores 
aktiviteter, indtil januar �007, dog 
står hundeudvalget i år til rådighed 
for jagtudvalgets trækjagter på spu-
lefeltet, og en tilkaldeliste vil inden 
jagtsæsonen blive fremsendt til jagt-
udvalgsformanden.

HUSK AT VI ALTID MANGLER 
VILDT TIL VORES TRÆNING, 
OG VI MODTAGER GERNE ALT 
DET VILDT I MÅTTE KUNNE 
AFSE.

Hundeudvalget ønsker alle en god 
sommer.

På hundeudvalgets vegne
Henrik Blendstrup.
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Husk at give din hund en velfortjent belønning efter endt træning.

Besøg os på flg. ads.
www.rms.dk



Tømmergaarden Vorbeck
Ydervangen 2, 8900 Randers

Tlf. 87 11 07 77 - Fax 87 11 07 55
www.stark.dk/randers

Under nyt fælles navn, STARK, begiver vores 75 lokale
trælastforretninger sig ud på en ny mission.·

Målet står klart: At gøre livet endnu lettere for
håndværkere og selvbyggere!

Afsender
Kronjyllands Jagtforening.
v./ Anders B. Christensen
Lervangen �0, 8900 Randers
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