




Formanden

Nu er der igen gået det halve af 
et kalenderår, og det er blevet tid 
til at se tilbage på de ting, der er 
hændt i vores forening.

I den første uge i januar skulle 
vores jagttegnsundervisning 
søsættes, og det var selvfølgelig 
med nogen spænding, at vi skulle 
i gang med dette, da det jo var et 
helt nyt område for os. Tilslutnin-
gen overgik dog vores vildeste 
forventninger, idet ikke færre end 
28 kursister havde tilmeldt sig. 
Det var så mange, at det var nød-
vendigt at oprette 2 hold, så der 
gennem vinteren har været under-

visning både mandag og tirsdag 
aften. Nu er vi ved at være nået 
frem til afslutningen på forløbet 
og nogle kursister har allerede væ-
ret til den obligatoriske jagtprøve. 

Det med undervisning, det er 
noget, som vi vil gøre mere ud af 
i den kommende sæson. Læs mere 
om disse kurser andetsteds her i 
bladet.

Men januar er jo også lig med 
generalforsamling, og som noget 
nyt blev vores generalforsamling 
afviklet en søndag eftermiddag 
-  nærmere bestemt den 25. januar 
2009 kl. 13.00 i klubhuset. Vi flyt-
tede generalforsamlingen fra en 
hverdagsaften til en søndag efter-
middag i håb om, at der var flere 
medlemmer, der havde mulighed 
for at deltage. Og den ide så ud 
til at være rigtig, da ikke færre 
end 45 medlemmer + bestyrelsen 
mødte op – og så var klubhuset da 
også fyldt maksimalt op.

Ud over de normale procedurer 
med aflæggelse af beretning fra 
bestyrelsen samt fremlæggelse og 
godkendelse af regnskab, havde 
bestyrelsen fremsat forslag om, at 
vi fremover flytter generalforsam-
lingen fra januar til februar måned. 
På den måde får kassereren        
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lidt mere tid til at få afsluttet 
regnskabet. Forslaget blev enstem-
migt vedtaget og er nu skrevet ind 
i vores vedtægter. 

Der skulle også foretages nyvalg 
til bestyrelsen. Vores formand for 
jagtudvalget Steen Jacobsen øn-
skede efter 6 år på posten at blive 
afløst. Som ny jagtudvalgsfor-
mand blev Steffen Schmidt valgt. 
For Steffens vedkommende er der 
tale om et comeback i bestyrelsen, 
idet han som ganske ung sad i 
bestyrelsen for den dengang helt 
nye Kronjyllands Jagtforening. 
Henrik Blendstrup – formand for 
hundeudvalget – havde anmodet 
om at udtræde af bestyrelsen et år 
før hans valgperiode oprindelig 
var slut, idet han ikke længere 
kunne afse den tid, som det kræver 
at bestride denne plads. I hans sted 
blev Peter Schmidt valgt som ny 
formand for hundeudvalget. Jeg 
vil gerne byde Steffen og Peter 
velkommen i bestyrelsen – jeg ser 
frem til et givende samarbejde. 
Samtidig vil jeg gerne sige tak til 
Henrik for den indsats, som han 
har ydet i bestyrelsen. Steen fort-
sætter i bestyrelsen, men nu som 
formand for vores nyoprettede 
jagtrejseudvalg. 

Hugo fra Riffeludvalget blev i 

øvrigt udnævnt til æresmedlem af 
Kronjyllands Jagtforening og fik 
i den forbindelse overrakt diplom 
og nål. Hugo er bestemt ikke læn-
gere nogen årsunge, idet han har 
rundet de 80 år i dette forår og det 
er lidt af et særsyn at have et så 
aktivt medlem af et udvalg i hans 
alder. 

Efter generalforsamlingen blev der 
serveret gule ærter, og så var der 
foredrag ved Kennel Klitgård. Det 
er min opfattelse, at de fremmødte 
deltagere i generalforsamlingen 
havde en god eftermiddag og de 
sidste forlod da også først klubhu-
set kl. ca. 19.00. Jeg tror derfor, at 
generalforsamlingen også til næste 
år vil blive afviklet en søndag 
eftermiddag. 

Steen Jacobsen har efterhånden 
været medlem af en jagtforenings-
bestyrelse i Randersområdet i 20 
år i træk. Det er så stor en bedrift, 
at vi i bestyrelsen var enige om, at 
dette fortjente en anerkendelse. Vi 
havde derfor indstillet ham til at 
modtage jægerforbundets bronze-
nål. Hovedbestyrelsen godkendte 
vores indstilling og på kredsmødet 
på Skanderborghus den 5. marts 
2009 fik Steen så overrakt sin nål. 
Herfra skal lyde et stort tillykke.
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I bestyrelsen har vi gennem det 
sidste halve år arbejdet med mu-
ligheden for at flytte vores klubhus 
og skydebane til en bedre place-
ring, så vi kan samle alle vores 
aktiviteter dvs. klubhus, skyde-
bane og hundetræningsfaciliter på 
ét sted. Det arbejder vi stadig med, 
men må så også erkende, at det 
er en langvarig og fodslæbende 
proces, som vi er gået i gang med 
– en proces, der sagtens kan tage 
minimum 5 år. 

Med denne tidshorisont in mente 
besluttede vi, at en tiltrængt 
renovering af vores klubhus 
ikke kunne afvente en afgørelse 
på vores fremtidige geografiske 
placering. Vi kunne simpelthen 
ikke blive ved med at byde vo-
res banepassere og medlemmer i 
øvrigt de stærkt forældede forhold. 
Vi har derfor fået indlagt vand, 
fået istandsat køkken og har fået 
langt bedre toiletforhold. Derud-
over har vi fået isoleret væggene 
og fået forbedret opvarmnings-
mulighederne med opsætning af 
el-radiatorer. Jeg vil lige tilføje, at 
Jægerforbundet har givet et tilskud 
på 33.000 kr. til renoveringen. 

Det arrangement, der tit og ofte 
har samlet flest medlemmer, er 
vores bukketræf den 16. maj. I år 

var ingen undtagelse. I et rigtigt 
dejligt solskinsvejr var der mødt 
65 medlemmer op, og de blev 
ikke snydt for det, de kom efter. 
På paraden lå der ikke færre end 
9 bukke, hvoraf flere var særdeles 
præsentable. Jeg er lige ved at tro, 
at det rent antalsmæssigt er tæt på 
rekord. Vi havde en skøn formid-
dag, hvor det var tydeligt, at folk 
rigtig hyggede sig. 

Her til slut vil jeg lige nævne, 
at jeg er gået i gang med min 4. 
valgperiode som formand og jeg 
forventer, at det bliver den sidste. 
Jeg er derfor så småt begyndt at gå 
og spejde efter en mulig efterføl-
ger, men jeg har jo stadig ca. 1,5 
år til at finde vedkommende – en 
periode hvor jeg selvfølgelig des-
uden stadig vil lægge alt den kræ-
vede energi i mit formandsarbejde. 
Der er samtidig et par store for-
hindringer, der gerne skulle være 
passeret, inden jeg giver stafetten 
videre. Jeg håber, at det lykkes, 
idet det vil være ganske banebry-
dende i foreningens historie.

Med disse ord vil jeg ønske for-
eningens medlemmer en rigtig god 
sommer. Jeg håber I efterfølgende 
får en god jagtsæson. 

Jens Ove Pedersen        
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Hundeudvalget

Så er vi ved at nå afslutningen på 
endnu en træningssæson for hunde 
og hundeførere. Som hidtil har der 
været vinterdressur, schweisstræ-
ning og -prøve, markprøvetræning 
og markprøve samt forårets dres-
surkursus. 
Fra hundeudvalget blev der i år 
sendt yderligere 2 personer på 
Danmarks Jægerforbunds Jagthun-
deinstruktør kursus. Det foregår 
over 2 kursusgange, sammenlagt 
4 dage, hvor der bliver arbejdet 
med både teori og praksis. På den 
måde vil vi sikre os, at vi både 
fornyer os og holder et godt ni-
veau på vore dressurkurser. Noget 
andet, der koster en del penge for 
udvalget, er indkøb af udstyr og 

vildt. Vi har desværre i udvalget 
mistet 2 signalpistoler, som er 
helt afgørende for, at vi kan lave 
realistisk træning med hundene. 
Det er ærgerlige - men nødvendige 
- penge at bruge på to nye. Hvis 
nogen skulle støde på de gamle 
pistoler, vil vi fortsat gerne have 
dem tilbage. Husk også på, at vi 
skal bruge en del vildt til trænin-
gen. Så når sæsonen starter, er I al-
tid meget velkomne til at aflevere 
overskydende vildt til os. 
Som noget nyt har vi i hunde-
udvalget lavet en lidt mere aktiv 
hjemmeside, en blog med historier 
og billeder om hundeaktiviteter. 
Vi håber, at der er mange af jer, 
der har set lidt på siden, og vi 
vil gerne have kommentarer og 
forslag til indlæg. Skulle nogle af 
jer have et billede eller en histo-
rie med jagthunde, som I vil dele 
med foreningens medlemmer, kan 
jeg kontaktes, så sætter vi den på 
bloggen.
Vinterdressur var meget velbesøgt. 
Vi startede d. 18. januar, som sæd-
vanligt på området ved klubhuset. 
Det var lidt senere end normalt, 
da vi gerne ville hen efter jagtsæ-
sonens afslutning. Det betød, at 
vi de sidste par gange måtte dele 
området med haglskytter og jagt-
tegnsaspiranter, men det gik nu 
uden problemer. Der var en hel del 
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gode unge hunde til træning, det 
lover jo godt for hundearbejdet i 
de kommende år. 
Markprøvetræning og markprøve 
blev igen i år afholdt i samarbejde 
med Purhus jagtforening. Jørgen 
Kristensen koordinerede indsat-
sen, og det blev til nogle gode 
dage på fine terræner med fugle 
omkring Handest og Glenstrup. 
Der blev vist rigtigt fint hundear-
bejde og nogle meget energiske 
hunde. Markprøven foregik med 
udgangspunkt på Purhus Skydeba-
nes klubhus, med Mogens Nielsen 
fra Grenå og Jørn Christiansen 
fra Randers som dommere. Se 
resultaterne og de glade vindere på 
hjemmesiden.

Schweisstræningen foregik i sam-
arbejde med Hammershøj Jagt-
forening på arealer i skovene ved 
Fussingø. Der deltog ca. 20 hunde, 
og det gav mange gode oplevelser 
i det fine vejr. Afsluttende blev Pia 
Mogensen med ruhår Sepp prø-
vens bedste hund, et stort tillykke 
med præstationen.
Forårstræningen startede som 
sædvanligt op den første tirsdag i 
april på Nordre fælled (det gamle 
øvelsesareal ved kasernen). I 
hundeudvalget stod vi klar med 
instruktører til 2 unghunde, 1 åben 
klasse og 1 vinderklasse hold. 

Men der mødte kun hunde op til 
1 unghunde og 1 åbenklasse hold. 
Det var selvfølgelig lidt skuffende, 
og heldigvis har der efterfølgende 
meldt sig flere til træningen, så vi 
nu har knapt 30 hunde i gang.  Der 
er plads til flere hunde, og fak-
tisk har vi ikke kunnet etablere et 
egentligt vinderklasse hold. Men 
mon ikke der kommer flere vin-
derklassehunde ud af træningen, 
så der igen er alle hold næste år. I 
skrivende stund har vi endnu ikke 
holdt vores afslutning, så se mere 
om den på hjemmesiden.

En anden besværlig situation i 
forbindelse med træningen er 
anvendelsen af Nordre fælled. 
Området hører under skov- og na-
turstyrelsen. De har fra i år indført 
en række restriktioner på området, 
herunder at vi ikke længere må 
anvende vandhullet til træning. 
Heldigvis har vi fået aftalt en 
dispensation for 2009, da vi ikke 
kunne nå at finde alternativer, 
men det betyder at vi skal finde 
en anden løsning fremover. Der er 
lige nu 2 muligheder; enten at der 
etableres et nyt vandhul på Nordre 
fælled, hvilket er en reel mulighed 
Skov- og naturstyrelsen har åbnet 
op for, eller vi skal finde et nyt 
terræn. Så vi har også lidt at lave 
efter sæsonen i hundeudvalget.
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Kronjyllands jagtforening er i 
år vært ved Trekantsdysten d. 
14. juni. Trekantsdysten er en 
lille uformel konkurrence imel-
lem Djurslands jagthundeklub, 
Jagthundeklubben af 1970 og 
Kronjyllands jagtforening, hvor 
der konkurreres i hold af 3 hunde 
i unghunde-, åben- og vinder-
klasse. Vi får jo nok lidt svært ved 
at vinde samlet, når vi knapt har 
hunde til at stille et vinderklasse 
hold, men så må vi jo i det mind-
ste sørge for at være bedste i de to 
andre klasser. Se mere om hvordan 
det går på hjemmesiden.

Det er godt at se, at så mange 
vælger at gå til træning med deres 
hund. Det er vigtigt, at vi som 
jægere har velfungerende og 
effektive hunde med os på jagt. 
Dels skal vore hunde være under 
kontrol, de er jo i sagens natur 
ikke konstant i line og vi skal 
jo undgå ulykker, dels skal vore 
hunde hurtigt kunne finde skudt 
vildt, så vi som jægere på etisk 
forsvarlig vis kan aflive eventuelt 
anskudt vildt, og få det vi skyder 
med hjem i gryden. 
Og det er i hovedtrækkene det vi 
træner, helst fra hunden er en nys-
gerrig unghund til den, som 
rutineret jagthund skal have ved

ligeholdt og forfinet de indlærte 
evner.

Jeg blev valgt til ny formand for 
hundeudvalget på generalforsam-
lingen i januar, og på det tidspunkt 
er de fleste aktiviteter planlagt og 
programsat. Det er selvfølgelig 
lidt af en udfordring, men der 
har været en rigtig god støtte fra 
udvalgets medlemmer, det vil jeg 
gerne sige dem tak for. Jeg synes, 
at det har været en god sæson ind-
til nu, forhåbentlig har deltagerne 
på vore arrangementer både lært 
noget og haft det fornøjeligt. God 
sommer.

På hundeudvalgets vegne

Peter Kaae Schmidt
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Kassereren

Manglende oplysninger på medlemmerne:
Jeg annoncerede i sidste lokalblad i vinters efter medlemmernes fød-
selsdato (ikke Cpr. Nr.). Jeg har modtaget en del, og tak for det. Men 
mangler stadig de sidste. Så vi prøver igen. 

Navn: Adresse: Fødselsdato:

Kronjyllands Jagtforening modtager hvert år tilskud fra Randers kom-
mune:
Det drejer sig om et ikke uvæsentligt beløb til 116,00 pr. medlem under 
24 år, lokaletilskud på 2340,94 og 75 % i kursustilskud. 

Kronjyllands Jagtforening ønsker ikke at miste det kommunale tilskud:

Dit medlemsnummer finder du enten på dit indbetalingskort eller bag på 
Jæger:

Der begynder med: 3006 XXXXXX

Mailto: veng@ertele.dk eller på ring på 42 79 00 29

På bestyrelsens vegne.
Kasserer, Søren Veng
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Jagtudvalget

Endelig oprandt dagen, som man-
ge jægere har set frem til – Buk-
kejagtens start og starten på en 
ny jagtsæson. Mange spørgsmål 
begynder at trænge sig på, går den 
gammel buk der stadig eller har 
naboen måske haft heldet med sig. 
Eller hvis han går der, hvordan har 
han så sat op i år.
Jeg selv har haft heldet til at se 
den gamle plads buk. Men det 
hele gik så hurtigt, for han havde 
travlt med at smide en yngre buk 
på porten. Men det er jo altid 
dejligt at se, at den fine gamle buk 
har overlevet efterårets drivjagter. 
Bukkejagten er en dejlig tid, for 

det er nu, det hele vågner efter 
flere måneder i vinterhi. Gammel 
råen ses med sine nye lam, smal-
dyret fra sidste år går lidt rodløs 
rundt og kan ikke forstå, at gam-
melråen ikke vil kendes ved hende 
længere.
I jagtudvalget har vi haft de første 
arrangementer. Det første var 
trofæ-aften. Der mødte ikke så 
mange op, men vi fik alligevel 
en hyggelig aften med masser af 
jagthistorier. Der blev også uddelt 
en præmie til den bedste buk.
Bukkejagten på foreningens areal 
er blevet reduceret væsentligt. 
Dette skyldes, at vi kun har et spu-
lefelt tilbage. Så i år har buejæger-
ne ikke haft et sted at drive buk-
kejagt, da det var det felt, som vi 
mistede. Der er seks bukkejægere 
med riffel, og i skrivende stund 
er der nedlagt en buk. Tillykke til 
den heldige jæger.
Traditionen tro afholdt Kronjyl-
lands Jagtforening bukketræf 
lørdag den 16. Maj 2009. I Jagtud-
valget var man spændte på at se, 
hvor mange man kunne trække til. 
Vejret kan jo have indflydelse på 
hvor mange, der havde valgt dels 
at tage på bukkejagt, men også 
efterfølgende kigge forbi Kronjyl-
lands Jagtforening.

Da jeg kørte ind på pladsen var 
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der mødt omkring 10 – 12 jægere 
og andet godtfolk, der var allerede 
godt gang i spekulationerne om, 
hvem der var på jagt og hvor-
henne. Det var tydeligt, at som 
jægerne dukkede, steg spændingen 
betydeligt.

Ved ca. 9-tiden kom formanden 
og Rolf med hver deres nedlagte 
bukke. 2 flotte 6´ender. 
 
Ind imellem de mange beretninger 
var der tid til at nyde en kop kaffe 
og et rundstykke, som klubben 
traditionen tro var vært for. 

Paraden af bukke kom efterhånden 
op på i alt 9 stykker, de fleste på 
vej i flot rød sommerdragt. Fanta-
stisk flot og tæt på rekorden. 
Et stort tillykke til alle.
Det summede nu af stemning, og 
der blev udvekslet historier og 
oplevelser på pladsen, efterhånden 
var der kommet 50 – 60 jægere, 
måske flere.
Efter at formanden havde budt 
velkommen til bukketræf og budt 
på en lille en til halsen, blev der 
blæst i jagthorn, som indledte præ-
sentationen af de oplevelser, de 
enkelte jægere havde i forbindelse 
med jagten tidligere på dagen. Tak 
til hornblæserne, som bidrager til 
den gode stemning.

Efter endt præsentation gik jagt-
udvalget sammen og voterede om 
vinderen af Bukketræf 2009.

Der var præmie til den største buk, 
kombineret med en god historie, 
og vinderen blev Flemming Han-
sen med en flot 6´ender. Tillykke 
til vinderen og ikke mindst til 
de øvrige first-timere med deres 
første buk. 

Tak til alle fremmødte for en god 
dag.

Jagten til efteråret vil også være 
reduceret væsentligt, da vi som 
nævnt tidligere kun har et spulefelt 
tilbage, og der er blevet spulet ind 
i dette. Det vil kun være muligt at 
drive birkeskoven. Så derfor bliver 
der kun to fællesjagter. Disse 
jagter er lavet i samarbejde med 
Randers Havn, som til disse jagter 
stiller yderligere jagt til rådighed, 
mod at havnens medarbejdere kan 
deltage.
Datoerne for disse jagter vil være 
– 7. november (2009) og den 9. 
januar (2010) 
Om der bliver trækjagt eller ej er 
ikke afgjort endnu – så derfor følg 
med på vores hjemmeside. Der vil 
andre arrangementer også blive 
annonceret. Vi vil også forsøge at 
få noget rævejagt på benene. Der 
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er p.t. en af foreningens medlem-
mer, som har givet lovning på, at 
han har nogle rævegrave, som vi 
må komme og kigge til et par gan-
ge hen i januar. Så derfor: Har du 
også nogle grave, du kunne tænke 
dig at få tilset, så kontakt mig for 
nærmere planlægning. Eller hvis 
du har en gravgåendehund, som du 
kunne tænke dig at få prøvet af.
Jeg kan kontaktes på 27 35 99 27 
eller på mail schmidt1010@gmail.
com

På jagtudvalgets vegne

Steffen Schmidt 
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August.
04/08- 09 Kl.18-21 Sidste frist for tilmelding til 

trækjagterne.
06/08- 09 Kl.18-21 Flugtskydning v/ klubhuset.
11/08- 09 Kl.16-22 Riffelskydning på kasernen, vært 

Tvide-linde/Galten-Vissine.
13/08- 09 Kl.18-21 Flugtskydning v/ klubhuset.
20/08- 09 Kl.18-21 Flugtskydning v/ klubhuset.
25/08- 09 kl.19.00 Lodtrækning til trækjagterne.
27/08- 09 Kl.18-21 Flugtskydning v/ klubhuset.
29/08- 09 kl.10-15 Flugtskydningsbanen kan udlejes.
30/08- 09 Kl.10-15 Nye & uøvede-dag. 

Flugtskydningsbanen.
  September
03/09- 09 Kl.18-21 Flugtskydning v/ klubhuset
10/09- 09 Kl.18-21 Flugtskydning v/ klubhuset
17/09- 09 Kl.18-21 Flugtskydning v/ klubhuset
24/09- 09 Kl.18-21 Flugtskydning v/ klubhuset
xx/09- 09 kl.10-16 Riffelskydning på hjortebanen i Grenå. 

Yderligere info tilgår.

November
07/11- 08 Kl. 9.00 Fællesjagt, mødested klubhuset.
December
07/12- 08 Kl.10-15 Juleskydning 2008. Flugtskydning
2010
Januar
09/01- 09 Kl. 9.00- Fællesjagt, mødested klubhuset.

     13



Kronjyllands Jagtforening Undervisning

Sæson program 2009-10 

JAGTTEGNSUNDERVISNING.:  JAGT 2.:  
JAGTHORN BEGYNDERE.: JAGTHORN ØVEDE.    

Jagttegnsundervisning:
Kursusstart: Tirsdag d. 5. og onsdag d. 6. januar til april 2010.
Hold.: Max 16 kursister. (60 lektioner) 
Sted: Hobrovejens skole auditoriet, foreningens klubhus og 
skydebane.
Undervisere: Jørn Haderslev / Steffen Schmidt
Pris: 975,00 kr.
Dertil udgifter til lærebog, opgavehæfte, skydning og jagt-
prøve.

Jagt 2 NYT
Kursusstart, Torsdag d. 20 august 2009.
Hold.: Max 12 kursister. (72 lektioner) 
Sted: Foreningens klubhus, skydebane og jagtarealer. 
Underviser: Steffen Schmidt 
Pris: 1975,00 kr.
Dertil udgifter til skydning og evt. dagjagter.
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Jagthornblæsning (begyndere / lidt øvede) NYT
Kursusstart, september 2009 til marts 2010.
Hold.: Max 8 kursister. (40 lektioner)
Sted: Søndermarkskolen, musiklokale.
Underviser: Poul Steenfedt
Pris: 1200,00 kr.

Jagthornblæsning (øvede) NYT
Kursusstart, august 2009 til juni 2010. 
Hold.: Max 25 kursister. (72 lektioner)
Sted: Søndermarkskolen, musiklokale.
Underviser: Storm Kleist (konservatorie-uddannet musiker)
Pris: 1200,00 kr.

Tilmelding skal ske til foreningens kasserer Søren Veng, på 
telefon 42 79 00 29 eller på mail veng@ertele.dk
Evt. ændringer til det annonceret programmet vil blive publi-
ceret på hjemmeside.  www.kronjyllandsjagtforening.dk



Riffelskydning

Vi har i år haft 5 skydninger ud af 
16. de andre har dem, vi arbejder 
sammen med om skydningerne, 
haft på banen, ved det gamle ka-
serneområde. 
Der har været lidt problemer angå-
ende tidspunkter for skydningerne. 
De første fik vi af hjemmeværnet, 
som står for banen i december 
2008. Fint - så kunne vi få dem 
med i bladet, som kom i januar. 
Fjorten dage efter at bladet var 
kommet, fik vi så fra hjemmevær-
net en ændring af alle skydninger, 
det var både med hensyn til dato 
og som noget nyt, også hvornår 
skydningerne startede og sluttede, 

før var det fra 16 til 22. - den var 
der stadig, men nye som hed, 15-
20 og 15-18. 

Lidt forvirrende, vi valgte to 
måder at informere vore medlem-
mer på. 

Få det på vores hjemmeside, få 
lavet et papir med det nye, som 
blev uddelt til alle, som kom til 
vore skydninger. 

Vi er et godt rutineret team, som 
arbejder i udvalget, hvor vi i år fik 
en ny instruktør. 
Rolf Linder, som også er prøve-
sagkyndig i Danmarks Jægerfor-
bund, de andre i udvalget er, Poul 
Erik Sørensen - Finn Christensen 
- Ib Koch - Hugo Pedersen.

Der var igen i år stor forskel på 
antallet af skytter ved vore 5 
skydninger, ved den første sidst 
i marts havde vi 11 skydninger, 
ved skydningen først i maj var der 
52. Når der er så mange, kan vi jo 
ikke nå at hjælpe hver skytte så 
meget, så husk det til næste år.

Vores pokalskydning var i år d 
16/4. Vi har flyttet den fra maj, 
hvor der jo er mange, som skal 
have riflen skudt ind.
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Sidste års mester Henrik Hjort 
bliver igen i år mester. Første 
skydning 50m stående, allerede på 
det tidspunkt lægger Henrik sig 
i spidsen, og holder efter sikker 
skydning den placering. 

Nr. 2 Jan Frandsen får ingen point 
efter første skydning, da han har 
skudt i naboens skive, så det var 
stærkt kommet tilbage af Jan. Nr.3 
Søren Ahlmand ligger nr. 5 før 
sidste skydning, der har Søren så 
styr på nerverne, og kan rykke op 
på sejrsskamlen. 
Tillykke til alle 3.

Regler for de 3 skydninger er, 
der må ikke bruges hjælpemidler, 
så som remstøtte el. lign.
Der skydes på flg. måde. 

·50 m fritstående.
·100 m siddende eller knælende.
·200 m lignende.

Der var fine præmier skænket af.
Jagt og Fiskerimagasinet 
Torvegade.
Randers Jagt og Fiskeri 
Brødregade.
Fagforeningen Metal Randers.

På riffeludvalgets vegne
 
Hans Olav 

Hugo Pedersen fra riffeludvalget 
fik overrakt DJ. Æresmedlemskab,
diplom og nål for lang og tro 
tjeneste. 

At formanden så var ved at tage 
livet af Hugo, da han skulle mon-
tere nålen i brystet på ham, er en 
helt anden historie…

Så næste gang I kommer på 
riffel-banen, skal Hugo tiltales 
Hr. Hugo Pedersen, og helst i 
De-form
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Pokalskydning 2009

Fra højre Henrik Hjort, som er vinder af pokalskydningen, i   
midten nr 2 Jan Frandsen. til venstre nr 3 Søren Ahlmand.

50 m fritstående. Det kan godt se ud til at instruktørerne Finn og              
Poul Erik skal have nye høreværn..  
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Til slut 200 mtr. Liggende

Jørgen Sørensen 68 år med hans Mauser fra 1898. kommer fra Århus og 
var med til alle vore skydninger, det var nødvendig for Jørgen at komme 
så tit, for han har en større samling af ældre våben, og han skulle jo 
helst nå at skyde med dem alle.    19



Schweisstræning 
Fussingø forår 2009
Kronjyllands Jagtfor-
ening og Hammershøj og 
Omegns Jagtforening

”Man starter som lille........”.
En fortælling af Henriksens Bando

En dag i Tårs, endnu ikke 8 uger 
gammel 

Mandag d. 13. april nåede jeg 
en milepæl i min uddannelse til 
schweisshund. Min unge alder 
taget i betragtning har jeg allerede 
oplevet en masse, men lad mig 
starte med begyndelsen. 

Jeg er født i Tårs sammen med 
mine 7 søskende. Efter 8 uger flyt-
tede jeg ind hos min nye ”fami-
lie”, hvor jeg skulle bo sammen 
med 2 andre drenge, gravhunde! 

Blot 10 uger gammel fandt jeg 
ud af, at jeg altså ikke kun skulle 
nyde men også yde. Så jeg måtte 
arbejde mig til føden – det var 
nu også ganske sjovt – finde mad 
rundt omkring i græs og ral, gå 
små ture efter en nylonstrømpe 
med lever i eller en lunge fra 
råvildt (ja det vidste jeg jo ikke 
fra start……meeeeenn….man er 
jo ikke korthår for ingenting!!), 
for så til sidst at finde en lækker 
mums, kogte leverstykker og et 
rådyrløb, som jeg stolt kunne tage 
med hjem og vise til gravhundene. 
Gradvist blev sporene længere og 
længere, det blev hårdere arbejde 
– men samtidigt også mere ud-
fordrende.  Jeg ville bevise, at jeg 
kunne finde mumserne og lø-
bene, uanset hvor meget hun, min 
”mor”, anstrengte sig for at putte 
dem.  Så når mit arbejdstøj, sele 
og sporline kom frem, gav jeg den 
lige en tand ekstra.
5 mdr. gammel var jeg med på 
schweisshundeforeningens som-
merarrangement, hvor jeg første 
gang rigtigt skulle prøve kræfter 
med et ”fremmed” spor. Det gik 
fint, jeg bestod med UG, så jeg 
skal vist af sted igen i år! 

I løbet af min uddannelse har jeg 
forceret både marker, lyngbakker, 
granskove og vandløb, ja sågar 
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brombærkrat. Totalt frygtløs, og 
alligevel - pludselig skulle jeg på 
kursus – schweisskursus, sagde 
hun. Vi skulle ud og lære nyt og 
være sammen med ligesindede. 
Ellers har vi jo trænet ugentligt på 
egen hånd, mor og jeg. 

Vi tilmeldte os et schweisskur-
sus udbudt i et samarbejde mel-
lem Kronjyllands Jagtforening 
og Hammershøj og Omegns 
Jagtforening. Kurset bestod af 5 
træningspas inkl. afslutning, ca. 
fordelt over en 2 mdrs. periode, 
hvilket gjorde, at der var tid til at 
hjemmetræne imellem trænings-
dagene. 16 hunde var tilmeldt, 
repræsenteret ved 5 forskellige 
racer, overvejende Tyske Ruhår. 
Vi blev fordelt i hold á 4 hunde og 
hvert hold var tilknyttet 2 trænere.
Første træning bestod af et intro-
kursus i klubhuset i Hammershøj, 
derpå fulgte praktik i skoven. 
Efterfølgende mødtes vi ved hver 
træningsstart ved ”Mølledammen” 

v/Fussingø Slot, hvorfra vi holdvis 
kørte ud i botanikken.
Målet er at gøre mig til schweis-
shund, så pludselig ændrede det 
sig fra at være tørkost/leverslæb/
blodspor og rådyrløb til færtsko og 
skind. 
Ja ja, men hvis hun troede det 
gjorde nogen forskel for mig, 
kunne hun godt tro om igen. 
Okay, jeg indrømmer, at det der 
med at prøve nogen af  jo også 
går den anden vej! Nogen gange 
spurter jeg afsted for at se, om hun 
nu kan følge med – og tager også 
en lille afstikker i ny og næ. Ikke 
altid med vilje – men så er det jo 
godt, vi har hinanden – så finder vi 
ud af det alligevel.  Stolt transpor-
teres skindet hjem

Nu er jeg i mellemtiden fyldt et 
år, og det at gå på kursus har ”ik’ 
været så ring’ ” endda. Vi har lært 
rigtig meget - bl.a. kan nævnes 
1) opstart (rutiner), 2) at lave 
færtskospor (specialsko påmonte-
ret klove), 3) at markere schweiss, 
(vildtdele placeret på sporet) og 
sårleje, 4) at læse terræn og hin-
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anden 5) og vi har set et eksempel 
på hvordan en rapportering kan 
foregå.  Det har været nogle utro-
ligt givtige træningsdage i skoven. 
Altid godt humør og forventning 
til dagens udfordringer. I pausen 
mellem sporudlægning og spor 
blev vi hunde luftet for at være 
klar til sporstart + at mens kaffen 
blev drukket (og kagen spist!!) 
blev der talt om den forgangne 
uges hjemmetræning.  Hvilke erfa-
ringer eller problemer man evt. var 
løbet ind i, samt det at deltage ved 
schweissprøver. Apropos fik vi jo 
alle mulighed for at afprøve dette, 
da der som afslutning på kurset, 
blev afholdt en lokalprøve mandag 
d. 13. april.

Vejret den dag var noget diset og 
tåget fra morgenstunden og ikke 
meget vind. Vi mødtes vanen tro 
ved ”Mølledammen”, hvor vi blev 
budt velkommen og fordelt på 3 
hold, som ikke nødvendigvis var 
de samme, som man havde træ-
net på. Trænere og kursister fra 
samme træningshold kunne ikke 

være på samme prøvehold.

På mit hold var der 4 hunde. 2 Ty-
ske Ruhår og en Engelsk Springer 
Spaniel foruden mig. Jeg skulle gå 
spor nr. 2. 

Som altid tager vi starten stille og 
roligt. Hun har så lang tid om det, 
og så skal jeg stå der og vente, 
mens hun går hen og roder, lige 
der hvor det er allermest spænden-
de. Og jeg er bare SÅ nysgerrig 
– for sa…  øhhh Søren, la’ nu mig 
komme til………..endelig får jeg 
lov….og jeg fører an, selvfølge-
lig…. bare følg mig.

Vi går et laaangt stykke, så knæk-
ker det pludselig til venstre og vi 
knækker med og videre derud á. 
Vi ender i en lille slugt, som min-
der mest af alt om et motorvejs-
kryds for råvildt – det duftede godt 
alle steder fra. Midt i det hele var 
der et sårleje, det ville hun studere 
nærmere, og ikke nok med det, jeg 
måtte tilbage og tage et ekstra kig, 
for hun insisterede!!!!! 
På’en igen - søge sporet - deroppe, 
oppe ad bakken, under granerne til 
højre, duftede det godt af råvildt, 
skulle man ikke ta’ en kigger, 
vejen var jo banet via en vek-
sel!!……..nå nu siger hun stop, 
jeg må tilbage….. okay hun har jo 
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ret, det er ikke helt den fært, jeg 
startede ud med. Tilbage – der var 
den igen, startfærten – så lad os 
da komme fremad, længere frem, 
endnu længere frem – og denne 
gang drejer det skarpt til venstre 
OP AD EN STEJL BAKKE – mon 
hun nu kan følge med? Ellers må 
jeg jo lægge lidt flere kræfter i, 
for det er denne vej – helt sikkert. 
Huh hej det går – det er godt det 
her, men hov hvad er nu det? Nå 
det er der, du har gemt dig! Ha 
– det hjælper ikke, når det er en 
korthår, der er på sporet, frem i 
lyset med dig.

GREAAAT missionen fuldført 
– NU får jeg lækkerier….. jubiiiii 
som altid bliver jeg ikke skuffet. 
Uhmmmm.
Hold op, hvor var hun glad – og 
det er jo rart at man kan gøre 
andre glade og samtidig selv have 
det sjovt ikke?
Så stod de lige og snakkede lidt 
mens jeg spiste og snuste til ”tro-
fæet”, så gik det tilbage til bilen.

Da alle hundene var færdige, mød-
tes alle deltagere ved et nærmere 
aftalt mødested – hvor der blev 
givet kritikker, og præmieover-
rækkelser skulle finde sted.

Jeg kan ikke huske alle placerin-

ger, men vi havde åbenbart gjort 
det godt de fleste af ”gutterne” og 
jeg, for der var mange flotte præ-
stationer og præmieringer den dag.

Selv fik jeg en 1. præmie – OG 
den ære at få overrakt ”vandre-
pokalen” i form af en kronhjorte 
kastestang, beviset på dagens 
bedste præstation. Dette betyder, 
at jeg får mit navn og min race 
indgraveret på en sølvplade, som 
monteres på kastestangen sammen 
med tidligere års stolte vindere. 
– En ekstra sidegevinst for mig 
er, at dette medfører mange, rigtig 
mange dage i skoven i fremtiden.

Stor tak til alle involverede i dette 
kursusforløb – både arrangører 
og medkursister – det har virkelig 
indfriet alle vores forventninger 
– tør man håbe på et videregående 
kursusforløb? 

PÅ GENSYN PÅ SPORET
Sepp ~ Henriksens Bando
www.Frisenlund-gravhundeog-
korthaar.dk
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Udflugt til jagtbiografen i Trige

Riffelskydning en aften sidst i august hos Nystrøm & Krabbe i Trige.
Hold øje med vores hjemmeside - der vil komme nærmere 
informationer om tidspunkt og pris.

Udflugt til hjortebane i Grenå.

Ligeledes arbejdes med en tur til hjortebanen i Grenå.
Igen hold øje med vores hjemmeside - der vil komme nærmere 
informationer om tidspunkt og pris.

Ydeligere info fås ved. 

Steen Jacobsen på 20 193 390 – Hans Olav på 30 207 797.
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Steens nål

Endnu et af vores medlemmer er blevet hædret. Denne gang med Danmarks 
Jagtforbunds ”bronzenål” 
Med disse pæne ord lagde formanden Jens Ove op til Jens Bjørn fra HB. Som 
skulle overdrage diplomet og den fine nål. 
Årsagen til, at jeg står her lige nu er, at vi i Kronjyllands Jagtforening, der har 
hjemme i Randers, har et medlem, der uafbrudt har siddet i en jagtforenings 
bestyrelse i 20 år. 
Det er Steen Dalbjørn Jakobsen. 
Steen startede som bestyrelsesmedlem i Landsjagtforeningen af 1923, hvor 
han blev valg ind som menigt bestyrelsesmedlem i 1989. 
 Pr. 1. januar 1992 blev Danmarks Jægerforbund dannet og samtidig dannede 
vi i Randers Kronjyllands Jagtforening. Du, Steen, har siden da siddet uafbrudt 
i Kronjyllands Jagtforenings bestyrelse dvs. 20 år ialt. Du har bestridt pladsen 
som foreningens kasserer, du har været jagtudvalgsformand, du har også i en 
periode været formand for vores husudvalg, og nu er du så formand for vores 
nyoprettede jagtrejseudvalg. Jeg ved, at der brænder en stor flamme i dit hjerte 
for jagtsagen i almindelighed og ikke mindst for, hvad der rører  sig i vores 
egen lille forening i særdeleshed.  Du er en ildsjæl, og du er en af den slags 
mennesker, som får forenings-Danmark til at fungere. Jeg sætter stor pris på
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dig og er utrolig glad for den indsats, som du har ydet i vores forening gennem 
alle årene.

Lidt jysk beskedenhed har aldrig skadet nogen…
Men lige bag den flotte bronzenål bankede Steens hjerte med 200 stolte                                                                                              
     slag i minuttet.   
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Lokal markprøve d 28. Februar

Vinden var i øst, temperaturen havde sneget sig op på hele 2 gr.C. så 
det var ikke lette betingelser for en håndfuld hunde og deres førere, der 
dystede på den lokale markprøve, arrangeret i samarbejde med Purhus 
Jagtforening. Fra Kronjyllands Jagtforening er det Jørgen Christensen, 
der tager slæbet mad at få tingene til at gå op i en højere enhed..

Da jeg ankom til markerne bag Glenstrup kirke, var Henrik Blendstrup 
med sin Tyske Langhår ude i et slip sammen med Lars Lykke og hans 
Ruhår. 
”Jeg vil se fart og stil i store slag, og jeg vil se hundene arbejde i for-
hold til vinden” svarede markprøvedommer Mogens Nielsen på mit 
måske lidt mærkelige spørgsmål om, hvad det var han gerne ville se.

Desværre blev der ikke fundet fugl i den tid, jeg var til stede, men al-
ligevel var det spændende at følge hundene. Per Kristoffersen havde 
noget, der kunne minde om en situation, men han meldte ikke stand, for 
han var ikke sikker på, at der var fugl tilstede; og godt for det; for der 
var ingen fugl. Den havde været der, det var helt tydeligt at se på hun-
den.

Der kom flere fugle i løbet af dagen, så alt i alt blev det til en god dag, 
hvor hunden blev prøvet af, og hvor man fik eventuelle mangler afdæk-
ket, der kan danne grundlag for forårets træning.

Den samlede præmiering blev som følger:

1. Præmie til Ziggi ført af Gunner Andersen
2. Præmie til Hieno ført af Tine Broen Nielsen
2. Præmie til Coco ført af Pia Nielsen
2. Præmie til Hakon ført af Brian Rou
3. Præmie til Buloch ført af Ole Busk
Prøvens hund: Ziggi ført af Gunner Andersen
Emne pokal: Badger ført af Niels Jørgen Christiansen.
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Henrik Blenstrup med sin Tysk Langhåret.

Fart og stil i store slag, hvor hunden arbejder i forhold til vinden.
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Per Kristoffersen og Korthåret Hønsehund.

Glenstrup Kirke dannede en fin baggrund for markprøven.
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Formand:
Jens Ove Pedersen
Symfonivej 13               86403142 
8940 Randers sv.           20230142
Email:
j.o.Pedersen@privat.dk

Næstformand:
Holger Ryer
Solsortevej 12              86495328
8960 Randers sø.         4010 0682
Email: 
hr@samsonreguleringsteknik.dk

Kasserer:
Søren Veng
Rismøllegade 23
8930 Randers nø            42790029          
Email:
veng@ertele.dk

Sekretær:
Bo Ørum-Nielsen
Gyvelvej 5                     86435854        
8930 Randers nø            20663498         
Email: bo-oerum@tdcadsl.dk

Lokalbladsredaktør 
&Infomationsudvalg      
Anders B. Christensen
Lervangen 40                  8643 2501
8930 Randers nø             5125 0017
Email:
abc@kronjyllandsjagtforening.dk
abc@os.dk

Flugtskydningsformand:
Jack Thrue
Park Vej 13                   2972 0577
8920 Randers nv
Email:
jackthrue@hotmail.com

Hundeudvalgsformand:
Peter Schmidt
Kærgade 21,
8940 RandersSV
86421747
40940043
pks@map-tech.dk

Riffeludvalgsformand:
Hans Olav Christensen
Langåvej22, Væth        8644 5670
8870 Langå                  3020 7797
Email: 
hoc@sport.dk

Formand for Nyjæger / Jagtsti
Ole Rygaard
Koglevej 11, Uggelhuse
8960 Randers sø           2121 0838
Email:
ole@vestdjursnet.dk

Jagtrejseformand:
Steen Jakobsen
Park Alle 15, Assentoft 8649 5390
8960 Randers sø           2019 3390
Email: 
sdjakobsen@hotmail.com

Jagtudvalgsformand
Steffen Schmidt
Brorsonsvej 7,
8870 Langå 
2735 9927
schmidt1010@gmail.com

Uddannelse:
Søren Veng
Rismøllegade 23
8930 Randers nø           4279 0029
Email:
veng@ertele.dk
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