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Ih, hvor tiden dog løber af sted. Jeg må indrømme, at jeg 
har svært ved at fatte, at endnu et år er gået. Men når man 
synes, at tiden er løbet hurtigt, så må det vel også betyde, 
at den er gået godt og det er jo ikke så dårligt. Samtidig 
betyder det jo så også, at det er blevet tid til at gøre status 
over det forgangne år og kigge frem mod det nye.

Jeg vil starte med at kigge på det, der er sket i 
Jægerforbundet det sidste halve års tid. Det er blevet 
besluttet, at pr. 31. marts 2008 forsvinder de nuværende 

kredse og regioner. Det samarbejde, som de enkelte jagtforeninger hidtil 
har haft i kredsene, vil fremover finde sted i Jagtforeningernes Kommunale 
Fællesråd – der bliver indtil 98 af disse råd og vi kommer selvfølgelig til at 
høre under Randers. Hver jagtforening i de respektive kommuner har ret til 
1 bestyrelsesplads i Fællesrådet. De nuværende regioner afløses af 8 kredse 
med hver deres hovedbestyrelsesmedlem. Det vil sige, at hovedbestyrelsen 
i fremtiden kommer til at bestå af 9 medlemmer – 1 medlem fra hver kreds 
+ formanden. Vi kommer til at høre under kreds 3, hvilket vil sige Midt- 
Østjylland.

Den 2. januar 2008 bliver den gamle kreds lukket ved et møde ”Hos Anne 
Marie”. 
Den 14. februar 2008 er det den gamle region, der bliver lukket ved et møde 
på restaurant Skovbakken.

Det nye Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd for Randers Kommune 
afholder stiftende generalforsamling i vores klubhus onsdag den 30. januar 
2008 kl. 19.00. Skulle der være nogle af læserne, der har lyst til at deltage 
i dette møde, så skal I lige huske at melde jer til hos kredsformand Søren 
Skovbo på tlf. 8698 3368 / 2393 3368.

I vores lokale forening synes vi, at der var brug for nye initiativer. Vi 
arrangerede derfor en jagttur til Tyskland i efteråret. Du kan læse mere om 
turen andetsteds i dette blad, men jeg tør godt love, at set på baggrund af den 
succes, som vi synes turen var, så vil det ikke blive sidste gang, at vi arrangere 
en sådan tur.

I vores egen forening har vi ikke foretaget de store investeringer i år. 
Det skyldes, at året så vidt muligt er blevet brugt til at skrabe nogle 
penge sammen. Vi skal have lagt vand ind i klubhuset og have forbedret 
toiletforholdene og køkkenfaciliteterne. Dette er alle ting, der koster ”mange 
penge”. 

Projektet er allerede udarbejdet på skrift og der er søgt om 50 % tilskud fra 
Jægerforbundet. Jeg har modtaget besked om, at vi midt i januar måned vil 
modtage svar på om ansøgningen vil blive imødekommet eller ej. Det får stor 
betydning for, om vi vil kunne klare hele projektet på en gang eller om vi 
bliver nødt til at dele det op i flere etaper. Jeg har store forventninger 
til, at vi få de ting bragt i orden. Det vil gøre afviklingen af vores 
forskellige aktiviteter meget lettere. Jeg er heller ikke i tvivl om, at de 
forbedrede toiletforhold vil betyde, 
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at der vil komme flere kvinder i vores klubhus. 
Et af de nye års første holdepunkter er generalforsamlingen. Den vil blive 
afholdt tirsdag den 22. januar 2008 kl. 19.00 i klubhuset. Jeg vil bede jer om 
at sætte kryds i kalenderen ved datoen og møde op, så vi i bestyrelsen får 
mulighed for at høre netop DIN mening. Der skal foretages nogle nyvalg bl.a. 
skal der vælges ny kasserer, idet Jesper Hollingdal ikke føler, at han kan afse 
den nødvendige tid til opgaven. Desuden skal der vælges ny næstformand, 
idet Jim Damholt efter 10 år på posten mener, at det nu er tid til, at nye 
kræfter tager over. Bestyrelsen vil også foreslå, at der bliver oprettet et nyt 
underudvalg nemlig et Nyjæger / Jagtsti udvalg. Vi i bestyrelsen har modtaget 
tilsagn fra nogle af vores medlemmer, der er villige til at stille op til de 3 
nævnte bestyrelsesposter. Det nævner jeg lige, så der ikke er nogle af vores 
øvrige medlemmer der ikke møder op til generalforsamlingen af frygt for, 
at de risikerer at blive valgt til noget, de ikke ønsker. Omvendt set skal det 
jo heller ikke afholde nogen fra at bringe andre emner i forslag, for det er jo 
sådan at et demokrati fungerer. 

Netop Nyjæger / Jagtsti udvalget er et udvalg, som jeg føler, at vi har manglet 
igennem de senere år. Jeg ser store muligheder i dette udvalg. Dette er ment 
på den måde, at vi vil forsøge og tage fat i de jægere, der lige har fået deres 
jagttegn. Vi påtænker at arrangere noget undervisning for gruppen af nye 
jægere. 

Med disse ord vil jeg ønske alle foreningens medlemmer og deres familier et 
godt nytår og på gensyn til vores aktiviteter i 2008.

Fortsat knæk og bræk

Jens Ove Pedersen

Husk du kan altid holde dig opdateret på.

www.kronjyllandsforening.dk



ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Kronjyllands Jagtforening

I klubhuset tirsdag den 22. januar 2008 kl. 19.00

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.
2A. Formandens beretning.
2B. Beretning fra underudvalgene.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag - skal være formanden i hænde senest en uge før 

generalforsamlingen.
5. Godkendelse af nye underudvalg.
6. Fastlæggelse af kontingent.
7. Valg af næstformand - på valg er Jim Damholt. Modtager ikke genvalg.
8. Valg af Kasserer - på valg er Jesper G. Hollingdal. Modtager ikke 

genvalg.
9. Valg af Sekretær - på valg er Bo Ørum-Nielsen. Modtager genvalg.
10. Valg af Hundeudvalgesformand - på valg er Henrik Blendstrup. 

Modtager genvalg.
11. Valg af Flugtskydningsformand - på valg er Jack Thrue. Modtager 

genvalg.
12. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter 

På valg er
1. Revisor – Karsten Jacobsen.
2. Revisor – Søren Veng.
1. Suppleant – Jens Anton Pedersen.
2. Suppleant – Per Dalby.

13. Eventuelt - herunder overrækkelse af krage - og rævepokaler. 
 Medbragte krageben og rævehaler, som deltager i konkurrencen, vil 

herefter tilfalde foreningen.

Der vil blive solgt lotteri under generalforsamlingen og præmierne herunder 
bl.a.  kaninjagt på Endelave vil blive udtrukket blandt de tilstedeværende.
Der vil blive serveret en forfriskning i form af kaffe og brød. 

Der kan naturligvis også købes øl og vand 

BESTYRELSEN



Vores Trækjagter er nu overstået, og vi kan se tilbage, 
på de 9 dage, hvor vi var af sted. Ca. 20 mand har været 
med. Det blev som forventet et magert år, med få duer, 
efter jagten blev flyttet til d. 1/10.  Et jævnt udbytte af 
ænder, krager og skader blev det til. 

Vi har afhold to fællesjagter, det er blevet til 11 fasaner 
og en buk.
Vi ser frem til de sidste to jagter, hvor vi forventer mange 
flere fasaner på tasken, rævene skal vi også helst have 
nogle stykker af. 

Som i kan læse andet sted i bladet, har vi været seks mand på en tur til 
Tyskland på trykjagt. Det var en stor oplevelse, vi vil derned igen næste år. Er 
der nogen der kunne tænke sig at komme med, så ring til mig for tilmelding, 
Helst så hurtigt så mulig, der er allerede en del på listen. 

I år har det knebet med at besætte alle pladserne på vores fællesjagter, derfor 
er der nogle der har fået mulighed for at invitere en gæst med, så det prøver vi 
næste år.

Årets sidste jagt er fællesjagten d. 12/1 2008. kl. 9.00.  
Pris er 200,00 kr.

Blære aften bliver afholdt som den plejer kl. 19.00 d. 3/3 2008. Kom med 
dine trofæer, billeder eller historier, dommerne vil derefter uddele en præmie 
til den heldige vinder, pris for at deltage er 25,00 kr. Foreningen giver en kop 
kaffe.

Sidste dag for tilmelding til Bukkejagt er d. 15/4.
Der er plads til 8 riffeljægere og 8 buejægere.
Lodtrækning er d. 29/4 kl. 19.00.
Du skal medbringe jagttegn. Prisen er 600,00 kr. for en plads. Skyder du en 
buk koster det 600,00 kr.
Tilmelding på 20 19 33 90 eller sdjakobsen@hotmail.com

Bukketræf d. 16/5 kl. 9.30. Kom og vær med til en rigtig hyggelig formiddag, 
med kaffe og rundstykker, en lille skarp er der også.
Sidste tilmeldings frist til trækjagt er d. 4/8.
Lodtrækning er d. 26/8 kl. 19.00. Pris 700,00 kr. for 10 trækjagt dage.
Tilmelding på 20 19 33 90 eller sdjakobsen@hotmail.com

Pakkeløsningen på 10 trækjagter og 4 fællesjagter, du er fri for 
lodtrækning. Pris 1500,00 kr.

Fællesjagter vil blive afholdt følgende dage. 18/10 – 15/11 – 13/12 – 12/1.
Pris 250,00. Mødetid kl. 9.00. i klubhuset. 

  Som noget nyt har i nu mulighed for tage en jagtkammerat med.   
  Husk tilmelding.

 Tilmelding på 20 19 33 90 eller sdjakobsen@hotmail.com

På jagtudvalgets vegne
Steen 
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Trykjagt i Tyskland

Som det blev nævnt i det sidste lokalblad, ville vi forsøge noget nyt 
arrangementmæssigt set, nemlig at arrangere en jagttur til udlandet. Valget 
faldt på Tyskland, hvor vi fandt et arrangement fra Hubertus Jagtformidling, 
der var værd at kigge nærmere på. Dette var vi i alt 6 medlemmer fra vores 
forening, der syntes nemlig Jørgen Koue, Kurt Bækgaard, Rolf Jensen, Steen 
Jacobsen samt de to skribenter, der står bag denne artikel. 

Jagtturen foregik i dagene fra 8. til 10. november 2007. 

Den første dag kørte vi her fra Randers omkring middagstid og var fremme 
ved vores bestemmelsessted byen Mirow ved 19.30 tiden. Mirow ligger i 
delstaten Mecklenburg-Vorpommeren. Resten af aftenen gik med at blive 
installeret på vores værelser samt deltagelse i et informationsmøde, hvor vi 
blev briefet om, hvad morgendagen ville bringe. Da mødet var forbi, var det 
sengetid for min værelseskammerat Rolf og undertegnede Jens Ove. 

Vækkeuret ringede kl. 5.20 fredag morgen, så vi kunne være klar til 
morgenmaden kl. 6.00 i hotellets restaurant. Kl. 6.45 skulle vi være klar 
uden for hotellet, hvor der så var afgang mod reviret Leussow, som var på 
1050 ha. Da vi nåede frem til reviret, blev vi budt velkommen af det lokale 
statsskovsvæsen og vi fik en særlig velkomst af skovridder Frau Wilke, der 
gik rundt og hilste personligt på os alle. Herefter holdt hun dagens parole. 
Det viste sig, at sammensætningen af holdene var blevet ændret over natten, 
hvilket gav lidt polemik i forbindelse med den videre transport til vores 
pladser. Det skal lige nævnes, at der deltog 42 skytter samt 15 lokale folk, som 
havde til opgave at lave bevægelse i skoven.

Det lykkedes dog endelig at komme af sted til vores jagtpas, som lå ca. 10 
minutters kørsel fra samlingspladsen. Jeg var den første fra vores hold, der 
skulle sættes af, men da jeg netop er kommet ud af bilen og er på vej ned mod 
den henviste hochsitz, opdager jeg, at min pung ikke er på sin plads i min 
baglomme. Dette var en ubehagelig overraskelse og det gjorde mig samtidig 
lidt bekymret. Der var dog kun en ting at gøre nemlig at indtage min henviste 
plads, så måtte jeg finde pungen efter jagten. 

Umiddelbart efter de lokale folk var gået tilbage mod vores bil for at fortsætte 
med afsætningen af de øvrige skytter, kommer jeg tilfældigt til at tage mig 
til min venstre vestlomme og der mærker jeg min pung – stor lettelse. Alt 
dette gjorde mig lidt forvirret, så da der ganske kort tid efter kommer en 
rudel dåvildt tæt forbi min plads, når jeg desværre ikke at få riflen klar, før de 
opdager min bevægelser og forsvinder uden jeg har haft mulighed for at afgive 
forsvarligt skud. Et par minutter efter kommer et par enkelte dådyr frem på 
samme sted og der var jeg mere klar. Jeg får afgivet et perfekt bladskud til en 
då, som dog tog flugten ca. 30-35 meter efter skuddet, hvorefter den forendte. 
Sikken en start! 

Nu blev det rent jagtmæssigt mere stille i en periode, hvorimod det 
vejrmæssigt blev værre og værre. Termometeret sagde plus 3 grader, da vi 
kørte fra hotellet, men derefter var vinden taget meget voldsomt til, 
så på et tidspunkt var det faktisk som sad jeg i en storm af fyrnåle, 
samtidig med at enkelte sludbyger sneg sig ind. 



Der sad jeg og blev lidt glad for, at min kone 14 dage forinden havde spurgt 
mig, om min beklædning nu også var i orden, for hun mente, at jeg trængte 
til fornyelser på et par punkter. Det var jeg hende meget taknemmelig for, da 
de fornyelser, som jeg jo så havde fået anskaffet mig, blev virkelig sat på sin 
prøve. Nå, tilbage til det jagtlige. 

Skuddene bragede med jævne mellemrum og af og til sprang der er et stykke 
dåvildt over den passage, som jeg sad ved. Jeg besluttede, at næste gang 
muligheden opstod, ville jeg forsøge om mine evner også rakte til at skyde et 
dyr i fuld flugt. Jeg forsøgte men desværre blev det til en blank forbier. 

Klokken nærmede sig nu 12.00, hvor selve jagten skulle stoppe. På parolen 
havde vi fået at vide, at vi ikke måtte forlade vores hochsitz, før jagten var 
slut, så efter jeg havde samlet min ting sammen, gik jeg ned at hochsitzen og 
hen til mit nedlagte dyr, som nu have ligget i 3½ time. Det trængte i meget 
høj grad til at blive brækket. Da jeg var færdig, ville jeg forsøg, om jeg kunne 
slæbe dyret op til opsamlingspunktet, men jeg måtte opgive på halvvejen, da 
det simpelthen var for tungt. Jeg gik så selv til det anviste opsamlingspunkt, 
hvor vores holdleder og de øvrige skytter fra vores hold mødte op ved 
13-tiden. Herefter hentede vi dyret i fællesskab og så gik turen tilbage til 
samlingsstedet, hvor vi i øvrigt var de sidste, der nåede frem. 

Nysgerrigheden var selvfølgelig stor – hvordan var det nu gået for de andre? 
Jørgen havde skud et styk råvildt og et styk dåvildt. Rolf havde skudt 2 
stykker dåvildt.

De andre fra vores forening havde desværre ikke haft heldet med sig. Der 
lå 20 stykker dåvildt og 2 stykker råvildt på paraden, hvilket i øvrigt er en 
meget højtidelig ceremoni, hvor vi desuden blev budt på pølsesuppe med 
bl.a. kartoffelstykker i. Jeg er altid gået ud fra, at det tyske folk havde styr på 
tingene. Men denne dag var der dog én ting, der glippede for dem, idet antallet 
af suppetallerkener og jægere ikke passede sammen. Men efter lidt ventetid 
lykkedes det dog at skaffe flere tallerkener, så alle kunne nyde den varme 
suppe.

Resten af eftermiddagen gik på vores hotel med at få varmen tilbage i 
kroppen, hvile og blive klar til næste dag. Ved aftenstid var der almindelig 
hygge i hotellets restaurant og der blev vist også fortalt en enkelt jagthistorie 
eller to. Efter middagen orienterede Rasmus fra Hubertus Jagtformidling om 
morgendagens program.. Jeg selv gik op på værelset ved 22.30 tiden. Min 
værelseskammerat var allerede i drømmeland, men det lykkedes mig alligevel 
at få ham vækket – til hans store irritation. 

Lørdag morgen startede dagen igen tidligt, idet vækkeuret ringede kl. 5.00. 
Inden morgenmaden skulle vi nå at pakke alle vores ting sammen, for vi 
kom ikke tilbage til hotellet, når jagten var slut. Da morgenmaden var sat 
til livs, kørte vi i samlet flok mod syd til reviret Diemitz, som er på 950 ha. 
Der blev vi igen modtaget og budt velkommen af frau Wilke. Den planlagte 
holdinddeling skulle denne gang heldigvis ikke ændres, så efter parolen og en 
kort biltur, fik vi anvist vores pladser i skoven.

Jeg fik plads i et terræn, som vel nærmest kan kaldes en halvø, idet 
jeg var omgivet af vand på 3 sider. 



Da min holdleder var kørt, må jeg indrømme at jeg tænkte: ”Hvad er det dog 
for en elendig plads, du har fået?” 
Men efter jeg havde sundet mig lidt, kom jeg dog til den konklusion, at der 
måtte være et formål med at lave en hochsitz på dette sted. En time senere 
viser det sig også, at stedet ikke er helt umuligt. Der lyder pludselig et 
voldsomt plask et stykke borte, som når dyr springer i vand. Det bliver fuldt 
op af voldsomme knækkelyde af grene og kviste. Få sekunder efter kommer 
der 2 stykker kronvildt ind imod mig fra højre side. De stopper op bag nogle 
højstammede træer ca. 30 meter fra min plads. Det viser sig, at der er tale 
om en kronhind med kalv. Pludselig får kalven den ide, at den vil frem foran 
hinden og den stopper op mellem 2 træer med brinken fri. Jeg er helt oppe 
på mærkerne, ja nærmest i det røde felt og er så klar, som jeg kan blive. Jeg 
slipper skuddet i samme øjeblik, som jeg har kontakt med kalven. Jeg er med 
det samme klar over, at det er et godt skud, som jeg har fået afgivet, idet 
kalven tegner meget voldsomt. 
Den når dog at tage 2 skridt frem, inden den forender i et buskads af tagrør. 
Sikke dog en oplevelse. Det var mit første stykke kronvildt, så det var nu ikke 
så dårligt med ”pladsen på halvøen”. 

Der skete ikke mere for mig rent jagtmæssigt denne formiddag. En halv times 
tid senere kommer de lokale drivere forbi og de er meget interesseret i, hvad 
der er sket. Ved 11.30 tiden kommer en af dem tilbage og spørge om han må 
få tildelt hjerte og lever fra dyret. Det giver jeg ham selvfølgelig lov til – på 
parolen var det i øvrigt blevet sagt, at de lokale hjælpere var meget interesseret 
i disse indvolde. Et kvarter sender kommer han tilbage sammen med en af 
sine kollegaer, så vi i fællesskab kan slæbe dyret op til opsamlingsstedet. Selv 
opbrækningen viser sig  nu at være noget af et arbejde. Som den skarpe læser 
jo sikkert har gættet, er det første gang for mig at skulle prøve kræfter med så 
stort et dyr, så det er nu rart, at der er mulighed for at få hjælp af et par ekstra 
hænder. Netop som vi er færdig med arbejdet, kommer vores holdleder for at 
hente mig. Hun bliver meget glad, da hun opdager, at der er blevet skudt et 
stykke kronvildt. 

Nu var det blevet tid til at samle de øvrige skytter op, så jeg fik en lille køretur 
rundt i terrænet. Da vi nåede til samlingspladsen, kunne jeg se, at det havde 
været en rigtig god dag. Der lå mange stykker vildt på paraden. Som dagen før 
fik jeg en lille grankvist som trofæ for mit bytte. 

Så alt i alt var det et par gode jagtdage, som gav mig én på opleveren og stor 
lyst til at prøve en sådan tur igen.

Jeg vil nu give ”papir og blæk” videre til Anders – værsgo! 

Trykjagt i Tyskland, part 2. 
Jeg siger tak for ordet eller ”papir og blæk” vel sagt. Min fortælling har jeg 
nu valgt at starte lidt før vores endelige tur til Mirow, helt nøjagtig lørdag den 
8. september, hvor vi havde arrangeret en tur til Grenå Skydecenter. Her kan 
man dygtiggøre sig i at skyde til løbende hjort, og da det jo var ”stöberjagd” 
vi skulle på i Tyskland, var det jo nok et meget godt sted at starte. Hos Grenå 
Skydecenter fik vi lov til at skyde det bedste vi havde lært, eller rettere, 
det vi ikke havde lært, for halvdelen af vores hold, på 6 mand stærk, 
havde ikke prøvet en hjortebane før, men en rimelig instruktør og en 
60-70 skud til riflen kan gøre underværker på de fleste! 



Der blev naturligvis også tid til at få skruet lidt op for blusset med 
forventninger og få udvekslet historier med dem som havde prøvet denne 
jagtform. 
De første kælenavne blev også uddelt, til stor morskab for de fleste, måske 
lige med undtagelse af piv- dyr (den må i selv regne ud), Pølse Kurt som 
pludselig kørte efter hotdog til os, hvilket vi selvfølgelig siger tak for, men det 
var vist mest på grund af manglende ammunition, at han ville besøge Grenå 
og sidst men ikke mindst Krudt Anders, fordi han havde ladt patroner nok, 
til denne tur, til at kunne forsyne de danske tropper på Balkan i 14 dage. End 
ikke historien om, at han i tidernes morgen var forsyningsbefalingsmand ved 
Jysk Trænregiment hjalp ham…

Så blev det oktober og vi havde planlagt en aften, hvor vi ville mødes og få 
delt opgaverne ud, ordnet kørsel osv. Nu var hele holdet samlet og det kan nok 
være der blev fortalt historier, forventningerne havde meget svært ved at blive 
i et fornuftigt niveau, specielt for en første generations indvandre til Jylland, 
som undertegnede, der ellers med tiden i det jyske har lært sig den jyske 
mådeholdenhed - det hjalp ikk’…

Endelig kom vi til den 8. november, nu var det lige før. Skiboksen var sat på 
bilen og udstyret var pakket og kontrolleret ca. 42 gange. Steen ringede først 
på morgenen ”Daaav, er du klar?” Hmmm - om jeg var…! Efter 20 min med 
Steen i røret, ja så gik den tid jo og jeg er nu godt tilfreds med, at fruen i huset 
ikke var hjemme, hun ville helt sikkert have lavet himmelvendte øjne over 
vores samtale.
Klar til afgang - Så var Piv-dyret i bilen, next stop var formanden og så gik 
det syd på. Proviant indkøb ved Duborg og videre. Ca. kl.19.30, som Jens Ove 
også har skrevet, landede vi ved det meget pæne Mecklenburg Hof, et lille fint 
forstadshotel i pæne omgivelser. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg havde regnet 
med, men jeg blev positiv overrasket, det gjorde vi nok alle mand. Vi blev 
indlogeret og Steen og undertegnede fandt ud af, at vi de næste par dage skulle 
dele dobbeltseng. Så var det ned i restauranten til aftensmad og parole, et godt 
kig i deres menukort afslørede faktisk et ret godt køkken med et stort udvalg, 
plus et udvalg af de lokale ølmærker, herfra skal der lyde en varm anbefaling 
af Dunkel Rostocker Bock Bier. Efter parole var der flere og flere der trak sig 
tilbage til deres værelser og efter en bagstopper (eller to) af før omtalte lokale 
øl, smuttede vi også op. Som to små drenge med lommelygte lå Steen og jeg 
nu på værelset og snakkede og snakkede, der gik endda noget tid før søvnen 
indhentede os. Da vækkeuret ringede kl. 5.00 skulle man jo så tro, at det var 
lidt svært at komme ud af fjerene, men nej ”juhu-hormonerne” var godt på vej 
rundt i kroppen og tog alt skidt med sig. De næste 6-7 kvarter gik som perler 
på en snor - bad, tøj, mad, oppakning og riffel på skulderen ud i bilen.
I fælles kolonne kørte vi til dagens revir Leussow. 

Allerede da vi rullede ind i skoven så vi den første roul dåvildt stå at esse på 
en mark og der var mange. Efter den tyske parole, afholdt af skovridderen 
og den ansvarlige skovmand, satte vi os i bilerne igen for at køre ud til vores 
hochsitz. På vej dertil, ja de havde da godt nok sagt det var et meget godt 
dåvildt revir, men de sprang jo for bilen, som om man lå og kørte cross i 
dyreparken i Fladbro - det var helt vildt. Jeg fik smidt de folk af jeg havde i 

min bil og fik selv anvist min hochsitz. Jeg var ikke mere end kommet 
op i hochsitzen før 2 MEGET store fuldskuffeler løber ca. 75-80 mtr. 
fra mig, presset ud at de andre som var blevet sat af. Nu måtte vi godt 
nok ikke skyde dåhjorte i den størrelse, 



men det fik alligevel adrenalinen til at stige lidt, og forventninger kørte nu 
race med ”juhu-hormonerne” i hele kroppen, nu skulle der bare ske noget. De 
næste 3,5 timer forløb i en regn af grannåle, som piskede ned fra fyrretræerne 
omkring mig, en ekstrem kold vind, 
som meget hurtig vandt over mit jagttøj og fra tid til anden gav et ældre 
grantræ ved siden af hochsitzen et ordentlig brag og jeg blev faktisk lidt 
bekymret for, at skidtet skulle vælte og tage mig med… Der var nu ved at 
være god musik i skoven, skuddene faldt med korte intervaller og flere gange 
på hver side af mig, det fik en 5 cm. længere frem på stolen. Nu kom der en 
kæmpe roul over til mig, men nej desværre. Jeg havde 5 dyr forbi mig i løbet 
af formiddagen, men desværre ingen til skud. Klokken blev 12.00 og Frau 
Wilke havde sagt, at så var der ”Hahn in Ruh” eller på dansk ”jagt forbi” Jeg 
havde ikke haft en skidt formiddag i hochsitzen. Jeg havde selvfølgelig håbet 
på, at der var kommet noget for skud, men når det nu ikke var sket, så var det 
ikke så tosset at komme tilbage til bilen - fuld knald på varmeanlægget og 
sædet. Der gik ca. 10 min. før vores guide kom over til mig og jeg fik besked 
på, at køre tilbage til parolepladsen og tage de folk op, som var med mig på 
udturen. Da jeg kom hen til den første ”gæst” jeg skulle have med i bilen, stod 
han bøjet ind over et stk. vildt, det var hans dåhind nr. to som skulle brækkes. 
Da vi havde trukket den op til vejen, rullede vi ned for at hente sidste mand, 
han havde til gengæld ikke se noget hele formiddagen - træls for ham. Men 
nu skulle det blive lidt spændende at komme ned til de andre for at høre, 
hvordan det var gået for dem. Foran paraden havde den lokale skovchefs kone 
lavet suppe til os og det var ganske behageligt at få noget varmt indenbords. 
Parolen var så småt ved at tage form. Jeg fik kontakt med Steen, han havde 
heller ikke leveret noget til paraden. Rolf (piv-dyret), peb nu ikke så meget 
lige nu, det var blevet til 2 stk. dåhinder til ham. Formanden havde leveret 
en dåhind og Jørgen K. en dåhind og en rå. Kurt havde desværre heller 
ikke haft Diana på sin side, men som vi blev enige om, imens paraden blev 
færdiggjort, så havde vi set utroligt meget vildt, der havde også været vildt 
forbi hochsitzen og det ér jo jagt. 

Tilbage på hotellet fandt Steen og jeg sammen med vores naboer Jørgen 
og Kurt, naturligvis alle iklædt jægerens ”campinghabit” (langt grønt 
undertøj med tilhørende uldsokker). Vi fik snakket dagen igennem og nød 
en stille øl og brød herefter op for at hoppe i kassen, til en lille morfar, inden 
aftensmaden. Resten af dagen gik med indtagelse af et ordentligt måltid 
vildsvin og til dessert en parole om næste dags jagt, en masse snak og en 
frygtelig gang pral fra dem som havde haft Diana med i hochsitzen. 
Næste dag klokken 5.00 er Nokia’en igen godt i gang med at fortælle os, at 
en ny dag og en ny jagtoplevelse kalder. Steen havde været lidt hurtigere til 
at få sovet ud end mig, så han var godt i gang med at lave morgenkaffe og 
få pakket sine stumper sammen. Jeg kunne så fortælle ham at det nu var ved 
at gå helt galt for mig, jeg havde drømt om vildsvinejagt hele natten. I min 
drøm kunne jeg lige så tydeligt se en hel rotte vildsvin komme blæsende forbi 
hochsitzen og hvordan de trimlede som var det kaniner. He he, det var nu 
ikke den værste drøm man kunne have inden en vildsvinjagt mente Steen og 
det tog jeg for gode ord. Nå, op og i gang. Vi skulle have alt vores happengut 
med i bilen i dag, for når jagten var færdig gik turen hjem til Danmark igen. 
Kl. 6.45 mødtes vi i gården, bag hotellet, efter vi havde checket ud. Der havde 
været frostvejr om natten, så bilen skulle ises af. Dagen var begyndt at 
lægge mørket bag sig og solen lurede i horisonten. ”Det bliver en flot 
dag i dag” sagde en jagtkammerat og nikkede som en anden Voldborg, 
men han fik ret, 



vi fik en flot dag, med et par plusgrader og næsten ingen vind. Køreturen ud til 
dagens revir tog ca. 20 minutter og her blev vi mødt af en masse drivere. Frau 
Wilke fortalte på parolen, at det var fordi, der var gode chancer for vildsvin og 
så skulle der flere folk til at lægge et større ”tryk”. 
Tilbage til bilerne igen, nu skulle det være, ud i hochsitzen. Vores gruppefører 
Hr. Misdalski førte os godt ind i den 950 ha. store skov, hvor vi skulle have 
anvist vores pladser. Nu var vi kun to mand tilbage i bilen og vi blev hurtigt 
enige om, at det måtte være kongeposterne som skulle deles ud nu - ud 
med ham og næste gang var det så min tur. Hr. Misdalski førte mig et godt 
stykke længere frem i skoven for, som han sagde, så risikerer du ikke, at 
dyrene bliver bange for din bil og løber den anden vej rundt om hochsitzen, 
så du ikke får skudchance til dem – se det lød jo meget fornuftigt. Vi gik 
derfor tilbage af den vej, som vi netop var kommet ned af og på et tidspunkt 
begyndte jeg faktisk at tænke på, at går vi meget længere ned, ender vi jo ved 
den post, som vi lige har sat af! Hr. Misdalski førte mig op til venstre af et lille 
spor og deroppe på toppen stod min hochsitzes og 100 mtr. bag mig, var min 
jagtkammerats hochsitz. 

Stigen stod på et hjulspor overfor en grankultur, men jeg fik mine skudvinkler 
anvist; ligefrem 10 mtr. at skyde på, til højre måtte jeg skyde ca. 40 mtr. og 
frem og bagud var naturligvis helt bandlyst fordi 100 mtr. bag ved mig, ja der 
sad en mand i et tårn, så jeg kunne forberede mig på at kunne se til venstre 
hele formiddagen. Jeg tror Hr. Misdalski kunne se i mit ansigtsudtryk, at jeg 
var lidt mellemfornøjet med min post, han kiggede på mig og spurgte ”you 
okay”? 
Jeg nikkede med hovedet og kravlede op i tårnet, han smilede til mig igen, 
slog ud med armene og sagde ”schade”. Tja, tænke jeg efter en kop kaffe, 
dem som havde sat en stige op her kender jo skoven bedre end mig, så der 
er nok mening med galskaben! Men fra ca. kl. 8.30 og til kl. 11.00 kunne jeg 
nu ikke finde nogen mening med det, for der havde jeg ikke set noget vildt 
(driverkæden havde ellers været forbi mig to gange, men uden større resultat). 
Lidt over kl. 11.00 kom en rå gående i stykket bag ved mig, der hvor jeg ikke 
måtte skyde. Jeg hoppede ned i bunden af hochsitzen og skruede min kikkert 
ned på 3 gange forstørrelse. Jeg kunne regne ud, at det ikke ville blive noget 
langt skud, hvis den altså overhovedet kom fri for min skudvinkler, men 3 mtr. 
fra stien stoppede den op, stod og sikrede hvorefter den i rolige og mageligt 
tempo luntede videre BAG VED MIG… 
Klokken 12.00 var der Hahn in Ruh så der sluttede jagten - Hmm, det var 
godt nok en tynd omgang, jeg havde desværre ret i min antagelse med hensyn 
til placeringen af hochsitzen. Nå, men tilbage til bilen og retur for at samle 
folkene op igen. Det var lidt med forskel, hvad der var blevet set, men de 
havde dog haft lidt forbi i løbet af formiddagen. Jagtkammeraten som sad i 
hochsitzen bag ved mig, havde lagt mærke til min placering og syntes også 
den stod lidt malplaceret, men sådan er jagt jo også. På paraden var der sat en 
gullash kanon op, hvor der blev lavet en fantastisk god og varm kop jagtsuppe 
til os - den faldt virkelig på et godt sted. Folk begyndte at komme tilbage til 
samlingspladsen og gøre klar til parade og slutparole. Jeg gik rundt og var 
sådan lidt ”mut” og at høre om den store kronkalv formanden havde nedlagt, 
piv-dyrets dåhind og for at det ikke skal være løgn, så havde Jørgen leveret 
råvildt til paraden igen, ja det gjorde det da ikke bedre. Jeg var selvfølgelig 

glad på deres vegne, meeeen man skulle da være et skarn, hvis man 
ikke gerne ville have en grankvist til hatten og et ”waidmannsheil” 
med på vejen af Frau Wilke.
Forsættes efter aktivitetsplanen...



Trykjagt i Tyskland, part 2, fortsat.

Sidste trut i jagthornene var lydt og vi trykkede hinanden i hænderne og sagde 
farvel. 

Jeg var nu i den ”heldige” situation at have formanden og pivdyret med i 
bilen,
(spørgsmålet var nok om jeg efterhånden ikke havde overtaget det kælenavn) 

”I får 20 minutter hver og så vil jeg ikke høre et ord mere om hvad I alt har 
fået nedlagt”. Jeg tror nu nok der nærmere gik en 1 time i alt, men det var også 
ok. Jeg kunne mærke på mig selv, at det havde været så stor en oplevelse at 
det, at jeg ikke havde fået nedlagt noget vildt blev sekundært, det var jo jagt i 
åben skov og ikke under hegn, så der skulle mere til at putte malurt i bægeret.

Kort før grænsen gjorde vi holdt for at få noget aftensmad og efterfølgende fik 
vi sagt farvel til den anden bil og rullede så det sidste stykke til Randers.
Nu er turen kommet ind på ”den rette hylde”, i harddisken for gode 
jagtoplevelser, og det var en fantastisk tur. Vi havde et utrolig godt 
sammenhold os 6 fra Randers og svingede super godt sammen, alle kunne 
snakke med alle, og ingen var for store til at glæde sig over andres jagtheld - 
Så er der noget ved at være afsted.
Med hensyn til mig selv så er jeg gået i gang med at lade patroner til næste års 
tur på hjortebanen og efterfølgende tur til Tyskland. Hvortil og hvornår, ja det 
vides ikke med bestemthed endnu, men jeg HAR reserveret en billet. 

Herfra skal der så bare lyde et ”Waidmannsheil”

Jens Ove Pedersen.
Anders B. Christensen.

Kr. O. Skov.
Strædet 2.

7441 Bording.
Tlf.: 8686 1117
www.koskov.dk



Datoer for forårets skydninger er at finde på 
aktivitetskalenderen.

Der er 11 skydninger hvor Kronjylland er vært ved 
de 5 som jo igen i år er på skydebanen ved det gamle 
kaserneområde.

Nyt 
Vi har fået flere henvendelser ang. skydning på hjortebane. Det vil vi så prøve 
her til foråret, at leje banen i Grenå en dag. Tidspunktet vil blive annonceret 
på vores hjemmeside og i bagposten.

Kurser
Hjælp til nye riffeljægere. Et kursus som tager udgangspunkt i den tvungne 
riffelprøve. Hvor der er en teoretisk og en praktisk del. Alle vil få tilbudt en 
forprøve, så man er klar til den tvungne.
Dumpeprocenten for deltagere i kurset falder fra ca.25% til 8%
Henvendelse vedr. kurset til Aksel Sørensen, tlf. 8647 7580  el.
Mb. 2174 7597. Inden 1-3.08

Aktivitets kalender.

Alle skydninger er på det gamle Kaserne område på Mariagervej. Fra 16.00 til 
22.00. På 100 m bane.

På riffeludvalgets vegne
Hans Olav Christensen. 
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Tømmergaarden Vorbeck
Ydervangen 2, 8900 Randers

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

 

Målet står klart: At gøre livet endnu lettere for
håndværkere og selv- byggere!



Så er det blevet tid til at se tilbage og gøre status for det 
forgangene år. 
Året 2007 har været et positivt år for 
flugtskydningsbanen, og det på flere måder. Der er i 
løbet af året dukket mange nye ansigter op til vores 
træningsaftner, og vores succes ”Nye og uøvedes-dag” 
trak ligeledes mange nye interesserede til. På dagen var 
hele klubben bredt repræsenteret, alle udvalg stillede op, 

så nye og kommende medlemmer kunne snuse lidt til alle klubbens aktiviteter. 
Så jeg er sikker på at denne succes vil blive gentaget igen i det kommende 
efterår. 
I det nye år vil vi også forsøge med nye tiltag. Disse tiltag kan ikke 
gennemføres uden den store opbakning og hjælp som der har været 
igennem hele 2007. Derfor vil jeg bruge lejligheden til at sige tak til dem 
som har hjulpet og bakket op, og samtidig lade det være en opfordring til 
alle medlemmer, nye som gamle, om at give en hånd med ved kommende 
arrangementer og træningsaftner. Uden jeres hjælp kunne det ikke lade sig 
gøre. 

Jagtskydning 
Igen i år deltog vi i centerskydning, hvor vores hold kæmpede en brav kamp. 
Tak til alle der stillede op. Dejligt, at det igen i år var muligt at stille med et 
hold.

Juleskydning 
I år blev juleskydningen afviklet den første weekend i december. 
Tilslutningen var ikke prangende, men de der mødte op gjorde deres for at 
det alligevel blev en godt dag. Samlet blev der uddelt 10 ænder og 14 flasker 
rødvin i præmier, så lidt blev der da skudt! Det var alt i alt en hyggelig dag, 
både med egne medlemmer og medlemmer fra andre klubber. Tak til alle 
deltagere. 
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2008

Arbejdsdag, 5.april 08
I år skal vi have gjort banen klar til den kommende sæson, bland andet lidt 
malerarbejde, alm. oprydning, og fjernelse af et par buske. ALLE opfordres 
til at give en hånd med, da det er medlemmerne selv som er med til at 
vedligeholde vores faciliteter. Så velmødt til endnu en hyggelig dag, med 
rundstykker, kaffe, varm suppe og selvfølgeligt lidt fysisk arbejde. 

HUSK derfor at tjekke vores aktivitetskalender på hjemmesiden for vigtigt 
datoer i 2008.

Godt Nytår til alle i Kronjyllands Jagtforening.

På flugtskydningsudvalgets vegne
Jack Thrue

Sidste frist for indlevering af materiale til lokalbladet er d. 1.juni 2008.

Arrangementer, der skal annonceres i Jæger ”bagposten”, skal meddeles 
til lokalbladsredaktøren.



Endelave anno 2007.
 
Januar 2007, årets generalforsamling er i gang og der er handlet godt med 
lodder i det amerikanske lotteri. Hovedpræmien er 3 fripladser til Endelave for 
at ”hilse” på de små sagnomspundne kaniner. Vi havde fået lov til at komme 
på besøg ved Børge Krogh, i år igen, og den mulighed havde vi jo ikke tænkt 
os at lægge fra os! De 3 heldige vindere var Henrik Blendstrup, Claus Poulsen 
og den heldige bandit til Søren SP - igen… Jørgen Kærgaard, banepasser & 
instruktør på flugtskydningsbanen, havde ydet en ekstra stor indsats på banen 
i år og havde derfor fået bevilliget et wildcard af bestyrelsen. Dette havde 
Jørgen, selvfølgelig under stor protest, til sidst sagt ja tak til. 
Onsdag den 28. november skulle så være dagen. DMI havde lovet masser 
af regn og godt med vind, ikke det bedste udgangspunkt for en kaninjagt, 
men det skulle jo ikke ha’ lov til at få has på os. Man er vel ikke en ordentlig 
nimrod, hvis man ikke kan tåle en smule vand. 

Afgang fra Randers kl. meget meget tidligt, vi skulle nå en færge fra Snaptun 
kl. 8.00 og det var kun lige til øllet vi nåede det, de lukkede faktisk bovporten 
bag os, da vi rullede ombord. 
Vel ankommet til Endelave og efter en lille køretur på små 5 min. stod vi i 
gårdspladsen ved vores vært. Jagthytten, Børges gamle hønsehus, stod klar 
til os. På med jagttøjet og frem med haglene og så over i stalden for at få 
næsering/grime på fritterne. Til dem som husker turen fra sidste år, da havde 
Børge en fritte døbt ”Lundin”, den havde sørget for at give sine gener videre 
og skænket Børge nogle gode frittere som var nemme at tage op, de bed ikke 
og havde ret godt styr på det med kaninerne. Nu var vi ved at være klar og 
alle mand var naturligvis godt spændte. Henrik og Jørgen havde ikke prøvet at 
jage kaniner før, så de var klart nok ekstra spændte, men realiteterne stod også 
hurtigt lysende klart for dem. Det gik lynende hurtigt, når de små uldtotter til 
kaniner blev smidt ud af hullerne og fik kroppen styret ned i et nyt hul. 
Vi startede i en grøft bag gården. Her blev der leveret et par kaniner, meeeen 
der blev også skudt forbi til et PAR kaniner… Turen gik herefter ned til nogle 
lange gamle hegn som førte os ud til vejen, her gik vi langs grøften ved vejen. 
Heldigvis kommer der ikke så mange biler på Endelave, så vi tog opstilling 
med tre på marken og to på landevejen. Det er en lidt mærkelig fornemmelse 
at stå på en offentlig landevej og jage kaniner. Langs vejen var der flere 
beviser på kaninernes eksistens på Endelave, enhver grøft eller forhøjning var 
undermineret af kaninhuller. Det blev sidste såt inden middag, og det var også 
godt nok, for vi var ved at være kølet godt ned. 

Det blæste, som tidligere nævnt, ret meget og alt på Endelave er fladt som 
en pandekage, så der var ikke meget læ at hente nogle steder, men vi var 

da sluppet for den helt vilde regn. Børge fortalte os, at det der DMI 
kunne man ikke bruge til ret meget på Endelave. Hvis de lovede 
regn på fastlandet blev det ofte anderledes derover. De der dage med 
uendelig tunge regn-byger, 



som varer ved i måske flere dage før de er tomme for vand, ja dem havde de 
meget sjældent og tordenvejr fik de heller ikke, tja så har man lært det…. Vi 
fik frokost, varm kaffe og en lille en til at få varmen på og så var vi klar igen. 
Inden vi gik ud tog vi lige et ekstra lag tøj på - bare sådan for at holde varmen. 
Turen gik nu til nogle lange hegn ved siden af Børges ejendom. Nye fritter i 
kassen (en smart lille boks hvor fritterne kan ligge i når de ikke er sendt på job 
i gangene) og så var vi klar til at tage kampen op med kaninerne igen. Men de 
små banditter gjorde alt hvad de kunne for at teste vores tålmodighed… De 
var ikke meget for at komme ud til os, om det var pga. fritterne eller pga. at 
vinden var blevet noget hård i stødene skal jeg ikke kunne sige, men de ville 
ikke ”lege” med os. Dagen var nu ved at slippe op for jagttid og der var kun 
plads til en såt mere. Den tog vi ved en stendynge i baghaven af Børges gård, 
men der var desværre ingen kaniner hjemme. Dagen blev gjort op og der var 
leveret 10 kaniner, med en rimelig skudstatik. Alle mand havde fået luftet 
bøssen og der var kommet gode minder til jagtjournalen….   

PS: Vi har fået lov til at komme igen næste år og ved du hvor pladserne bliver 
udlovet? Jep, 22. januar 2008 i klubhuset - vi ses.   

I stedet for den helt lange historie kommer her en lille billedcollage fra 
dagen. 
 

Ombord på færgen blev der hygget med brød.      
  
 

På med næseringen så fritterne ikke bider i 
kaninerne. 

Det kræver god koordinering at få de 
små ringe på, tager for lang tid, bliver 
fritterne utålmodige. 



De er enormt nysgerrige de små fritter 
og super søde.  

Så er man klar….
Henrik fandt hurtigt ud af, at skulle 
man have en chance var det op med 

bøssen. 

10 kaniner blev det til i alt. Der blev 
set færre kaniner end sidste år. Men 
det skyldes måske den kraftige blæst. 



Her ved starten på en ny og frisk sæson i hundeudvalget, 
vil jeg gerne på hele udvalget vegne, ønske vores kursister, 
deres familier og hunde et godt og lykkebringende nytår.

Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at ønske hele 
udvalget og deres nære, en glædelig jul og et godt nytår, 
samt takke for den store og uvurderlige indsats som I har 
gjort i det forgangne år. Uden et fælles arbejde og indsats 
var det ikke muligt at træne de mange hunde der trods alt 
kommer år efter år. 

Årets gang i hundeudvalget starter søndag d. 06 / 01 – 08 kl. 10.00 ved 
klubhuset.  Jeg kan kun opfordre alle jagthundeejere, uanset race, at deltage 
i dette vinterkursus. Vi træner over 5 søndage og her bliver der mulighed for 

at deltage i forskellige klasser, unghunde og helt uøvede, åben klasse for det mere 
øvede og vinderklasse for de gamle erfarne hunde og fører. 
Vi træner både grunddressur, lydighed og apportering, samtidig krydder vi 
træningen med søg og slæb af vildt. For de øvede bliver der også mulighed for 
at træne dirigering og forskellige former for apportering. De unge hunde bliver 
introduceret til apporteringen samt lydighed og grunddressur. 

For at give alle mulighed for at få lidt socialt samvær og måske få et par gode ideer 
af andre, steger vi pølser, som kan købes efter træningen i klubhuset. 

Lørdag d. 2 og lørdag d. 9. februar, bliver der mulighed for at deltage i 
markprøvetræning for stående hunde, begge dage mødes vi på parkeringspladsen 
ved boldbanerne i Handest kl. 13.00.
Der vil igen i år blive indbudt et par erfarne markprøvedommere, der vil give gode 
råd, øse ud af deres erfaringer og svarer på spørgsmål vedr. markprøver. Lørdag d. 
23. februar løber den lokale markprøve af stabelen, det kommer som sædvanligt til 
at foregå hos John og Ole fra Purhus jagtforening, som igen i år har indvilliget i at 
lægge deres terræn til. 

I samarbejde med Hammershøjs Jagtforening henlægges årets schweisstræning 
til Fussingø statsskovdistrikt. Denne spændende og givende sportræning 
starter Søndag d. 24. februar. Der trænes 5 gange og jeg henviser til vores 
aktivtetskalender for de aktuelle datoer, der afsluttes Søndag d. 13 april med en 
schweissprøve. 

Tirsdag d. 1. april starter vi vores forårs træning, vi mødes sædvanen tro på 
arealerne bag kasernen kl. 19.00. vi træner de næste 10 tirsdage og her er de 
samme muligheder som ved vintertræningen. 
Vi afslutter dette kursus med en lille hyggelig prøve, som jeg kun kan opfordre alle 
til at deltage i. Efter prøven griller formanden en pølse og der hygges og snakkes. 
Som forgangen år, udtages de tre bedste i hver klasse til at deltage i en hyggelig 
lille trekantsdyst med Jagthundeklubben og Djurslands Jagthundeklub.Vi har 
tidligere haft svært ved at stille hold, og jeg vil da gerne benytte lejligheden til at 
slå et slag for denne venskabelige dyst på vores hunde, og deres fører. 

Til slut vil jeg gerne på egne og udvalgets vegne takke for det svundne år, og på 
gensyn i det nye.

På hundeudvalgets vegne
Henrik  Blendstrup
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   AKIVITETS KALENDER 2008-09.
Januar   
06/01-2008 Kl. 10.00- Vintertræning, v/ klubhuset.
12/01-2008 Kl. 9.00- Fællesjagt, mødested klubhuset.
13/01-2008 Kl. 10.00- Vintertræning, v/ klubhuset.
20/01-2008 Kl. 10.00- Vintertræning, v/ klubhuset.

22/01-2008 Kl. 19.00- Ordinær generalforsamling i 
Klubhuset.

27/01-2008 Kl. 10.00- Vintertræning, v/ klubhuset.
Februar   

02/02-2008 Kl. 10.00- Markprøvetræning. P-plads v/ 
fodboldbanen 

03/02-2008 Kl. 13.00- Vintertræning, v/ klubhuset.

09/02-2008 Kl. 13.00- Markprøvetræning. P-plads v/ 
fodboldbanen

17/02-2008 Kl. 10-15.00 Første trænings dag på 
Flugtskydningsb.

23/02-2008 Kl. Lokal markprøve, nærmer info tilgår. 
24/02-2008 Kl. Schweistræning, nærmer info tilgår.

24/02-2008 Kl. 10-15.00 Trænings dag på 
Flugtskydningsbanen.

  
Marts   

02/03-2008 Kl. 19.00 Trænings dag på 
Flugtskydningsbanen.

02/03-2008 Kl.  Schweistræning, nærmer info tilgår.
03/03-2008 Kl. 19.00 Blærerøvsaften i klubben.

09/03-2008 Kl 10-15.00 Trænings dag på 
Flugtskydningsbanen. 

09/03-2008 Kl. Schweistræning, nærmer info tilgår.

16/03-2008 Kl 10-15.00 Trænings dag på 
Flugtskydningsbanen. 

16/03-2008 Kl. Schweistræning, nærmer info tilgår.

23/03-2008 Kl 10-15.00 Trænings dag på 
Flugtskydningsbanen. 

23/03-2008 Kl. 10-15.00 Schweistræning, nærmer info tilgår.

25/03-2008 Kl. 16-22.00 Riffelskydning på kasernen, vært 
Kronjylland.

27/3-2008   Kl. 16-22.00 Riffelskydning på kasernen, vært. 
Hammershøj.

30/03-2008 Kl. 10-15.00   Trænings dag på 
Flugtskydningsbanen.

Riv ud og gem



April   
01/04-2008 Kl. 19.00 Dressur, kasernearealet.

01/04-2008 Kl. 16-22.00 Riffelskydning på kasernen, vært 
Tvede-linde/ Galtenvissing

03/04-2008 Kl. 16-22.00 Riffelskydning på kasernen, vært 
Kronjylland.

03/04-2008 Kl.18.21.00 Trænings aften på 
Flugtskydningsbanen. 

05/04-2008 Kl. 9.00 Arbejdsdag på skydebanen & i 
klubhuset.

8/4-2008 Kl. 19.00 Dressur, kasernearealet.

10/06-2008 Kl. 18-21.00 Trænings aften på 
Flugtskydningsbanen.

13/04-2008 Kl. Afslutning i schweistræning, info 
tilgår.

15/04-2008 Kl. 19.00 Dressur, kasernearealet.

15/04-2008  Sidste chance for tilmelding til 
bukkejagt 

15/04-2008 Kl. 16-22.00 Riffelskydning på kasernen, vært 
Tvede-linde / Galtenvissing

17/04-2008 Kl. 16-22.00 Riffelskydning på kasernen, vært 
Kronjylland.

17/04-2008 Kl. 18-21.00 Trænings aften på 
Flugtskydningsbanen.

22/04-2008 Kl. 19.00 Dressur, kasernearealet.

24/04-2008 Kl. 18-21.00 Trænings aften på 
Flugtskydningsbanen.

24/04-2008 Kl. 16-22.00 Riffelskydning på kasernen, vært 
Hammershøj.

27/04-2008 Kl. 10-16.00 Kronjyde Grandprix 2008. 
Flugtskydningsbanen. 

29/04-2008 Kl. 19.00 Dressur, kasernearealet.

29/04-2008 Kl. 16-22.00 Riffelskydning på kasernen, vært 
Tvede-linde / Galtenvissing.

29/4-2008 Kl. 19.00 Lodtrækning til bukkejagt.

30/04-2008 Kl. 18-21.00     Trænings aften på 
Flugtskydningsbanen.

Maj   

01/05-2008 Kl. 16-19.00
Riffelskydning på kasernen, vært 
Tvede-linde / Galtenvissing. 200 mtr. 
bane



01/05-2008 Kl. 19.-
22.00

Riffelskydning Pokalskydning ved 
Tvede-linde / Galtenvissing. 100 mtr. 
bane

06/05-2008 Kl. 19.00- Dressur, kasernearealet.

06/05-2008 Kl. 16-22.00 Riffelskydning på kasernen, vært 
Kronjylland.

08/05-2008 Kl. 18-21.00 Trænings aften på 
Flugtskydningsbanen.

08/05-2008 Kl. 16-21.00 Riffelskydning på kasernen, vært 
Hammershøj.

12/05-2008 Kl. 16-22.00 Riffelskydning på kasernen, vært 
Hammershøj.

13/05-2008 Kl. 19.00 Dressur, kasernearealet. 

15/05-2008 Kl.18-21.00 Trænings aften på 
Flugtskydningsbanen.

15/05-2008 Kl. 16-22.00 Riffelskydning på kasernen, vært 
Kronjylland.

16/05-2008 Kl. 9.30- Bukketræf, GRATIS kaffe & brød. 
Aller er velkommen

17/05-2008 Kl. Flugtskydningsbanen kan udlejes. 
18/05-2008 Kl. Flugtskydningsbanen kan udlejes.
20/05-2008 Kl. 19.00- Dressur, kasernearealet.

22/05-2008 Kl.18-21.00 Trænings aften på 
Flugtskydningsbanen.

27/05-2008 Kl. 19.00 Dressur, kasernearealet.

29/05-2008 Kl.18-21.00 Trænings aften på 
Flugtskydningsbanen.

   
Juni   
03/06-2008 Kl. 19.00 Afslutning, dressur kasernearealet.

04/06-2008 Kl. 18-21.00 Trænings aften på 
Flugtskydningsbanen.

12/06-2008 Kl. 18-21.00 Trænings aften på 
Flugtskydningsbanen.

19/06-2008 kl. 18-21.00 Trænings aften på 
Flugtskydningsbanen.

21/06-2008 Kl. 10-15.00 Flugtskydningsbanen kan udlejes.

22/06-2008 kl. 10-15.00 Nye & uøvede dag på 
flugtskydningsbanen.

26/06-2008 Kl. 18-21.00 Trænings aften på 
Flugtskydningsbanen.

   



Juli.  Sommerferie i alle udvalg. 
   
August.   

04/08-2008  Sidste frist for tilmelding til 
trækjagterne. 

07/08-2008 kl. 18-21.00 Trænings aften på 
Flugtskydningsbanen.

12/08-2008 Kl. 16 -
22.00

Riffelskydning på kasernen, vært 
Hammershøj.

14/08-2008 Kl. 18-21.00 Trænings aften på 
Flugtskydningsbanen.

21/08-2008 Kl. 18-21.00 Trænings aften på 
Flugtskydningsbanen.

24/08-2008 kl. 10-15.00 Nye & uøvede dag. 
Flugtskydningsbanen.

26/08-2008 kl. 19.00 Lodtrækning til trækjagterne

28/08-2008 Kl. 18-21.00  Trænings aften på 
Flugtskydningsbanen.

September   

04/09-2008 kl. 18-21.00 Trænings aften på 
Flugtskydningsbanen.

11/09-2008 kl. 18-21.00 Trænings aften på 
Flugtskydningsbanen.

18/09-2008 Kl. 18-21.00 Trænings aften på 
Flugtskydningsbanen.

25/09-2008 kl. 18-21.00 Trænings aften på 
Flugtskydningsbanen.

26/09-2008 Kl. 18-21.00 Riffelskydning 200m banen. Vært, 
Danmarks Jægerforbund

Oktober   
18/10-2008 Kl. 9.00 Fællesjagt, mødested klubhuset.
   
November   
15/11-2008 Kl.9.00 Fællesjagt, mødested klubhuset.
   
December   
07/12-2008 Kl. 10-15.00 Juleskydning 2006. Flugtskydning
 13/12-2008  Kl.9.00  Fællesjagt, mødested klubhuset.

  
2009   
   
Januar   
12/01-2009 Kl. 9.00- Fællesjagt, mødested klubhuset.



Formand:
Jens Ove Pedersen
Symfonivej 13 
8900 Randers
Tlf: 8640 3142
Mobil: 2023 0142
Email:j.o.pedersen@privat.dk
Næstformand:
Jim Damholt
Sognevej 6, Kousted         
8900 Randers
Tlf: 8668 4445
Mobil: 4019 3781
Email: jim.damholt@mobilixnet.dk
Kasserer:
Jesper G. Hollingdal
Bramstrupvej 13, Bramstrup
8370 Hadsten
Tlf: 8644 8005
Email: j.g.hollingdal@mail.dk

Sekretær:
Bo Ørum-Nielsen
Gyvelvej 5,                        
8900 Randers
Tlf: 8643 5854
Mobil: 2066 3498
Email: bo-oerum@tdcadsl.dk
Flugtskydningsfomand:
Jack Thrue
Park Vej 13
8900 Randers
Tlf: 2972 0577
Email:jackthrue@hotmail.com

Hundeudvalgsformand:
Henrik Blendstrup
Hvalpsundvej 2
29610 Nørager                     
Mobil: 2948 4294
Email: Henrik@blendstrup.dk
Jagtudvalgsformand:
Steen Jakobsen
Park Alle 15, Assentoft      
8900 Randers
Tlf: 8649 5390                     
Mobil: 2019 3390
Email: sdjakobsen@teliamail.dk
Riffeludvalgsformand:
Hans Olav Christensen
Langåvej22, Væth              
8870 Langå                         
Tlf: 8641 5670
Mobil: 3020 7797
Email: hoc@sport.dk
Lokalbladsredaktør:
Anders B. Christensen
Lervangen 40                  
8900 Randers
Tlf: 8643 2501                 
Mobil: 21390133
Email: abc@kronjyllandsjagt-
forening.dk
Infomationsudvalgsformand:
Anders B. Christensen
Lervangen 40                  
8900 Randers
Tlf: 8643 2501                  
Mobil: 21390133
Email: abc@kronjyllandsjagt-
forening.dk

Bestyrelsen



Besøg os på følgende adresse:
www.rms-truck.dk

 



 

 

Afsender
Kronjyllands Jagtforening.
v./ Anders B. Christensen
Lervangen 40, 8900 Randers

Engbakkevej 10, Fausing. 8961 Allingåbro
V/ Jens Anton Pedersen. 2044 5960.
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