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81

hos Kr. O. Skov
Hos os finder du et stort udvalg i jagt- og sportsvåben,
også til lady og junior - derudover specialafdeling 
med Links våben.
Stort udvalg i sportspatroner 
fra den speciel letladede 21 
grams Trainer til den 
kraftige 28 grams Black 
Gold fra Gamebore.

Skydehandsker
føres i bredt udvalg 
fra Sandfield, Beretta,
Browning, Sauer, 
Deerhunter, 
Härkila
og andre. 
Prøv blandt 
andet denne 
lækre skyde-
handske fra 
Chevalier. 

Mange valgmuligheder indenfor mellemlag 
til de kolde dage på skydebanen eller jagten
Vi fører mellemlag fra Fjällräven, Härkila, 
Sandfield, Aclima, Chevalier m. fl. her vist 
Swedteams Time-off sæt til kr. 299,-



Formanden

Vi nærmer os i skrivende stund ha-
stigt afslutningen på 2012, og det er 
tid til at samle lidt op på årets gang i 
Kronjyllands Jagtforening. 
For mig er det noget særligt for første 
gang at skulle skrive på denne plads, 
efter at jeg blev valg som formand 
efter Jens Ove på generalforsamlin-
gen d. 24. februar. Som det første en 
tak til Jens Ove for den indsats, han 
ydede som formand gennem mange 
år, det er ikke nogen lille plads at 
udfylde. 
Heldigvis har Jens Ove fortsat valgt 
at bidrage til foreningsarbejdet, så jeg 
har muligheden for at få svar på nogle 
af de spørgsmål, der nødvendigvis 
melder sig.

Dette første år har ikke været uden 

udfordringer, men jeg synes, at der 
har været en god opbakning hele 
vejen rundt, fra både medlemmer, 
bestyrelse og forretningsudvalget. 
Det er også min oplevelse, at den 
struktur med bestyrelse og forret-
ningsudvalg, der blev besluttet på 
generalforsamlingen fungerer godt, så 
vi fortsat kan udvikle os som forening 
og tilpasse vores tilbud til 
medlemmernes behov.

Hvis jeg må starte med udfordrin-
gerne i 2011, er der 2 sager, der står 
tydeligst. 
Som det første var vi jo på general-
forsamlingen i den uheldige situation, 
at vi stod uden formand for 
flugtskydningsudvalget. 
Det betød, at jeg måtte fungere som 
formand for udvalget, samtidig med 
at jeg er formand for 
hundeudvalget og hele foreningen. 
Det var selvfølgelig en uholdbar 
situation, der måtte løses. 
Oven i det blev der behov for at 
udskifte kastemaskinen på trapbanen, 
og så for at fuldende det, mistede vi 
nøglen til vores patronskab. 
Så var jeg startet. 
Vi fik købt og installeret en ny kaste-
maske, og efter en del besvær fik vi 
igen adgang til patronskabet. 
Jeg kan i øvrigt orientere medlem-
merne om, at et pengeskab som det vi 
har fået fra Sparekassen Kronjylland, 
er særdeles robust og stort set umuligt 
at bryde ind i. 
Så var der udvalget, og efter lidt snak 
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fik jeg en aftale på plads med Per 
Dalby. 
Han har været så venlig at påtage sig 
ansvaret for flugtskydning, og jeg 
håber, at I allesammen vil bakke ham 
op på generalforsamlingen, så han 
kan blive rigtig valgt formand. 
Uroen i udvalget gav også anledning 
til en del udskiftning blandt medlem-
merne, men heldigvis har der meldt 
sig nogle nye på banen, så det er der 
også kommet ro på. 
Alt i alt har skydebanen udviklet sig 
positivt i årets løb, tak for hjælpen til 
hele udvalget. 
Husk at støtte op om skydebanen, der 
er en rigtig god stemning der ude, 
og vi har fået uddannet endnu flere 
instruktører. 
Nu mangler vi bare at få styr på vores 
støjbekæmpelse, men det skal nok 
komme på plads.

Som den anden lidt trælse sag står 
avisomtalen i 
forbindelse med jagten på Nordre 
Fælled i november. 
Jeg vil gerne sige, at det ikke kom 
bag på mig, at jagt på Nordre Fæl-
led kan give anledning til kritik fra 
kredse udenfor jægerne, men det 
undrede mig meget, at avisen valgte 
den meget negative drejning uden at 
kontakte os. Vi har i løbet af efter-
året haft kontakt til avisen adskillige 
gange, og der har været udmærkede 
og sobre artikler om jagt og natur 
flere gange. 
Faktisk var avisen ude hos os og 

dække det selvsamme arrangement, 
hvilket kunne læses i avisen et par 
dage før. Da vi som forening ikke 
blev direkte inddraget i 
artiklerne, har jeg valgt, at vi ikke 
skal gå ind i en debat om sagen i 
avisen.  

Det er ikke, fordi vi behøver at have 
dårlig samvittighed over jagt eller den 
konkrete jagt på Nordre Fælled, men 
jeg tror, at vi har størst fordel af, at 
sagen dør ud hurtigst muligt. 
Jeg var selv til stede på Nordre Fæl-
led og så hvordan jægerne opførte sig 
i forhold til de få gæster, det var helt 
efter bogen. 
Desuden er det sådan, at vi ikke må 
skilte i forbindelse med jagt på Natur-
styrelsens arealer, hvilket vel i 
virkeligheden var det største kri-
tikpunkt fra avisens side og ikke i 
overensstemmelse med den politik, vi 
normalt praktiserer i forbindelse med 
jagt. 
Nu er sagen faldet til ro, men jeg kan 
godt love jer, at det gav anledning til 
en del telefonsamtaler.

Heldigvis har der i årets løb været 
mange gode aktiviteter, og vi får en 
masse positive tilbagemeldinger fra 
deltagere og gæster. 
Vi har været aktive deltagere på Sko-
vens dag i Fussingø 
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Nyjæger & jagtsti

Året i Nyjæger/jagtsti udvalget 
startede med frivillig jagtprøve d 27 
marts med ca. 70 deltagere, hvilket 
er det højeste antal, som vi har været 
oppe på, siden vi startede. 
Det var rart at se, at der også her 
som i det øvrige Danmark var en god 
tilslutning til prøverne. 

Der kommer flere og flere kvindelige 
jægere, og de var også flot repræsen-
teret her, ca. 17 %, hvilket stort set 
tilsvarer landsgennemsnittet. 

Vi havde også besøg af tv2 østjylland, 
som samme aften havde et indslag 
i nyhederne, noget som vi har fået 
meget ros for. 
Har I ikke set det, kan det findes på 
linket 

http://wwwtv2oj.dk/arkiv/2011/3/27 
Det findes ca.6.45 inde i indslaget i 
19.30 nyhederne fra den 27 marts.
 
Den 8 maj afviklede vi for anden 
gang kredsmesterskabet i jagtsti. 
Her var der 15 deltagere. 
Det var 5 flere end året før, så en” 
fremgang på 50% er ikke så ringe”, 
men der kan sagtens være mange 
flere. 
Vi savner helt klart nogle deltagere 
fra vores egen forening, så tag jer 
sammen og mød op til en spændende 
konkurrrence. 

Er man lidt usikker på, om det er no-
get, du kan klare selv, så er der mulig-
hed for at gå jagtstien som parjagtsti. 
Det vil sige, at 2 deltagere går sam-
men og løser opgaverne i fællesskab. 
Man kan dog ikke vinde mesterska-
bet, når man går som par, men der vil 
være en præmierække for dem også. 
 
Efter en rolig sommer skulle vi igang 
med at få vores 2 nyjæger-arrange-
menter på banen. 
Det var som sædvanlig Jens Ove, som 
stod for alt det administrative med 
kontakt til DJ, skov - og 
naturstyrelsen samt Randers kom-
mune, så det var i gode hænder. 

Arrangementerne startede med Natur 
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- og Vildtkendskab, som var lagt i 
hænderne på Lars Maagaard, 
naturvejleder fra Randers Kommune. 
Efterfølgende var det så tid til at gå 
på skydebanen. 
Her stod Annette Weis og Per Dalby 
klar på Skeet banen, og undertegnede 
tog sig af skydningen på Trap banen. 

Over middag tog vores 
hundeinstruktører over. 
Henrik Blendstup fortalte på sin 
egen levende måde om træningen af 
hunde, lige fra hvalpetræning til det” 
færdige” resultat, når hunden kan 
apportere en frikadelle uden at æde den. 

Efter Henrik tog Holger Ryer over og 
fortalte om Schweiss hundetræning 
samt arbejdet med eftersøgning af 

anskudt/nødstedt vildt. 
Efter den ”tørre” teori var det tid til 
jagt, som omfattede trækjagt på 
ænder samt skov- og kratjagt.

Der var stort set deltagere fra hele 
landet, og noget må vi da gøre rigtigt, 
da flere at deltagerne spurgte om, 
hvornår vi lavede næste arrangement, 
og om de kunne forhåndtilmelde sig 
allerede nu. 

Til slut tak til alle, som har givet en 
hjælpende hånd med, uden jer kan 
det ikke lade sig gøre at gennemføre 
disse arrangementer. 
Tusind tak og på gensyn i 2012.
 
På udvalgets vegne 
Ole Rygaard.
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Jagtudvalgets beretning 
2011

Inden vi får os set om er jagtsæsonen 
over, også selv om flere vildtarter 
har fået forlænget deres jagttid til, at 
gælde hele januar mdr. ud.

Et tilbage blik på 2011

Vi startede med bukkejagten hvor 
der var 7 tilmeldte, og der blev som 

vanligt nedlagt en buk. 
Bukketræffet var igen i år utrolig godt 
besøgt der var et sted imellem 50 og 
60 som var mødt op til morgen kaffe. 
Der kunne igen i år vises en rigtig fin 
parade.
Tilmeldingen til trækjagten var 
derimod noget sløj, dette var også 
forventet da jagtiden på duer er blevet 
flyttet til den 1. november.

Nedenfor: Det blev til et lam i første 
såt.
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Bo hjælper den nye jæger, som har 
skudt sit første stykke råvildt med at 
brække det.

Drivjagterne i år har generelt været 
godt besøgte, dog havde det været 
ønskeligt med lidt flere tilmeldinger 
til den jagt der blev afholdt sammen 
med Randers kommune i november. 

Skik følge eller land fly.
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Endnu en ny jæger som har fået nedlagt sit første stykke råvildt på en 
foreningsjagt.

Uden hjælp fra hundene vil det være håbløst at finde den forendte fasankok 9



Jagten for 2012.
De jagter / arrangementer som er fast 
lagt for 2012.

Bukkejagt.
Sidste tilmelding er den 5. maj
Lodtrækning samt betaling finder sted 
i klubhuset  mandag den 7. maj 
klokken 19.00.
Prisen i år er 500 kroner for deltagel-
se og 600 kroner for skudt buk.

Bukketræf.
Vanen tro vil der onsdag den 16. maj 
afholdes bukketræf, der vil i den 
forbindelse være rundstykker og en 
lille en til ganen.
Vi starter klokken 08.30 med rund-
stykker, selve paraden vil blive af-
holdt klokken 09.30, der vil i år være 
en præmie til den bedste buk og en til 

den sjoveste historie.
Der vil kunne købes øl og sodavand.

Trækjagt.
Sidste tilmelding er lørdag den 25. 
august.
Lodtrækningen samt betaling finder sted 
i klubhuset mandag den 27. august klok-
ken 19.00.
Prisen er 200,- kroner.
Datoerne for trækjagter er følgende 
lørdage, 1/9, 8/9, 15/9, 22/9, 29/9, 13/10, 
20/10 og den 27/10. 
På disse jagter, må der kun skydes Æn-
der, gæs, krager og skader.

Som noget nyt i år vil det være muligt at 
få lov til at invitere 1 gæst med pr. gang. 

NB. Bemærk venligst at lørdag den 
6/10 er der ingen trækjagt da der 
afholdes drivjagt.

Skytten med dagens anden fasan nedlagt i lige så mange skud.
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Drivjagt.
Der vil igen i år blive arbejdet på, at 
afholde 2 drivjagter 
i Randers kommune.
Datoerne for disse jagter er ikke 
fastlagt 100 procent endnu – Men vi 
satser stærkt på, at det vil blive lørdag 
den 10 november og lørdag den 12 
januar (2013)
Prisen for disse jagter vil være 200,- 
kroner

Datoerne for foreningsdrivjagterne er 
lørdag den 
6. oktober og den 1. december.
Vi mødes ud i klubhuset til rundstyk-
ker klokken 0900.
Prisen for disse jagter er 100,- kroner

Lørdag den 1. december vil der blive 
mulighed for køb af guleærter og 
flæsk.
Prisen vil være ca. 75 kroner. Tilmel-
ding skal ske separat når man tilmel-
der sig jagten.

Følg med på www.kronjyllandjagt-
forening.dk for andre endnu ikke 
planlagte arrangementer.

Godt nytår 

På jagtudvalgets vegne
Steffen Schmidt.

På vej hjem til de guleærter – Det havde været en super dag med masser af 
vildt. Dagens resultat blev 7 fasaner. 11





Hundeudvalget

Vi har igen i 2011 haft et travlt år i hun-
deudvalget. 
Men vi er kun glade for, at der er opbak-
ning til vores arbejde, og vi vil gerne se 
endnu flere af jeres hunde til træning. 

Vi har i 2011 haft de sædvanlige akti-
viteter, startende med vintertræning på 
vores skydebane og lidt areal, vi venligst 
låner af Daka. Som de fleste vel husker, 
var det virkelig vintertræning med sne 
og kulde. Men den slags generer ikke 
hundene, og vi andre må bare klæde os 
på efter det. Til gengæld var vinteren 
hård for vildtet, og vi måtte igen i år ud-
skyde vores markprøve indtil sneen var 
væk. Den blev afholdt på for os nye ter-
ræner ved Clausholm og Helstrup. Selv 
deltog jeg i Helstrup, og der var masser 
af vildt til hundene på en flot forårsdag. 
I år blev schweiss træningen som et 

forsøg lavet som et weekendkursus, og 
vi har på baggrund af de erfaringer, det 
har givet valgt, at den ”gamle” løsning 
er bedre. 
Så i 2012 bliver schweiss kurset over 
flere gange med en uges mellemrum.  

Vores sædvanlige forårsdressurkur-
sus fra april til juni var pænt besøgt, 
men der må altså være flere af vores 
medlemmer med jagthunde, der skal 
ud og træne. Det er både sjovt og læ-
rerigt, og samarbejdet mellem hunde-
fører og hund bliver meget bedre med 
vejledning fra vores hunde instruk-
tører. Kurset blev også som sædvan-
ligt afholdt på Nordre Fælled. Der 
er endnu ingen endelig afklaring på 
anvendelse af vandhullet til træning, 
og vi er fortsat i dialog med Natur-
styrelsen Kronjylland og kommunen 
om mulighederne i området. I år 
havde vi lidt bedre styr på tidsplanen 
i forbindelse med vores afslutning, 
så det blev ikke en helaftensforestil-
ling, men en hyggelig aften med 
lidt konkurrence. Og med hensyn til 
konkurrence var det desværre sådan, 
at vi måtte melde afbud til trekants-
dysten, idet vi igen i år ikke kunne 
stille med hold i alle 3 discipliner. 
Måske er vi ikke helt så orienterede 
mod konkurrence, men mere indstillet 
på at få skabt et godt fundament for 
så mange hunde som muligt. Det er 
vel en konsekvens af, at vi er en jagt-
forening, hvor det først og fremmest 
er medlemmernes almindelige behov 
for hunde på jagt og deres anvende-
lighed, der er i højsædet.
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I efteråret har vi igen i år afholdt et 
hvalpekursus indendørs i en ridehal, 
vi lånte hos Spir. Faktisk er der nogen 
af de hunde, der deltager, der ikke så 
meget er hvalpe af alder, men mere er 
hunde, der først i en lidt højere alder 
skal til at starte på dressur – de er 
også meget velkomne. 
Vi betragter det som lidt af en aner-
kendelse, at der i løbet af kurset duk-
ker hunde op, hvor føreren har hørt 
om et godt kursus og gerne vil være 
med, det de kan nå. 
Vi har fortsat med at bruge det hæfte, 
som vi udgav i 2010, og vi har store 
planer om en anden udgave i 2012. 
Husk at man kan købe hæftet ved 
henvendelse til hundeudvalget. Må-
ske kender du en, der har fået eller er 
ved at anskaffe hund, og som kunne 
have gavn af at læse lidt i det. 

Endelig har vi i år, efter en del 
overvejelser endelig beslutte os for at 
etablere en træningsbane for 
gravgående hunde. Desværre er det 
ikke helt billigt at få en til at komme 
med ræve til træningen, så vi arbejder 
på at få etableret banen ved hjælp af 
sponsor materialer og medlemmernes 
arbejdskraft. Kan vi det, kan vi holde 
prisen for træningen nede på et rime-
ligt niveau uden at dræne foreningens 
kasse. Hvis du har mulighed for at 
bidrage, vil vi gerne høre fra dig, og 
vi håber, at nogen af jer kan finde tid 
til at hjælpe med arbejdet i løbet af 
vinteren og foråret. 

Som et nyt tiltag i 2012 har vi valgt at 
lave en introduktions aften 
vedrørende markprøve, målrettet 
hundefører med stående hunde, som 
ikke har erfaring fra markprøver. 
Vi vil gerne se nogle flere nye til 
træningen, og vi håber, at 
muligheder for at få noget 
information om, hvad der foregår 
på en markprøve, og hvordan man 
træner, kan medvirke til det. 

Til slut vil jeg gerne sige tak for 
opbakning til de hundeførere, vi har 
haft fornøjelsen af i 2011, og ønske 
alle et godt nytår. 

En ekstra tak til vores instruktører, 
som både lægger en masse timer i at 
hjælpe med træningen og yderligere 
velvilligt stiller op med hunde til de 
forskellige forenings aktiviteter, lige 
fra skovens dag til nyjæger jagter.

Husk at jo mere I træner med jeres 
hunde, jo gladere bliver de, og jo 
gladere bliver I for dem på jagt. 
Vi ser frem til at møde jer og jeres 
hunde i foråret.

På hundeudvalgets vegne

Peter Kaae Schmidt
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AKTIVITETSKALENDER
22/1  kl. 10 Vintertræning opstart og tilmelding, ved klubhuset.

29/1 kl. 10 Vintertræning, mødested klubhuset.

05/2 Kl. 10 Vintertræning, mødested klubhuset.

05/2 Kl. 9 -15 Flugtskydning v/ klubhuset.

07/2 Kl. 19 Intro. Til Marktræning, i klubhuser. Tilmeld. hund@kronjyllandsjagt-
forening.dk

11/2 Kl. 13 Marktræning. Parkeringspladsen i Handest.

12/2 Kl. 10 Vintertræning, mødested klubhuset.

12/2 Kl. 9 Flugtskydning v/ klubhuset.

18/2 Kl. 13 Marktræning. Parkeringspladsen i Handest.

19/2 Kl.10 Vintertræning, mødested klubhuset.

19/2 Kl. 9 -15 Flugtskydning v/ klubhuset.

22/2 Kl. 19 Ordinær generalforsamling, i klubhuset.

25/2 Kl. 8 Lokal Markprøve. Klubhuset. Tilmeld. hund@kronjyllandsjagtfor-
ening.dk

26/2 Kl.10 Vintertræning, mødested klubhuset.

26/2 Kl. 9 -15 Flugtskydning v/ klubhuset.

04/3 Kl. 9 -13 Flugtskydning v/ klubhuset.

06/3 kl. 19 Schweiss træning, opstart. Klubhuset. Tilmeld. på 2948 4294

11/3 kl. tilgår Schweiss træning,

11/3 Kl. 9 -15 Flugtskydning v/ klubhuset.

18/3 kl. tilgår Schweiss træning,

18/3 Kl. 9 -16 Flugtskydning v/ klubhuset.

25/3 Kl. 9 -15 Flugtskydning v/ klubhuset.

25/3 kl. tilgår Schweiss træning

27/3 Kl. 15 -20 Riffelskydning på kaserne, værter Kronjyllands Jagtforening

27/3 Kl. 9 -16 Flugtskydning v/ klubhuset.

29/3 Kl. 15 -22 Riffelskydning på kaserne, værter Tvede Linde/Galten Vissing



01/4 kl. 9,00 Frivillig Jagtprøve.

01/4 kl. tilgår Schweiss træning. Afsluttende prøve.

03/4 Kl. 15- 22 Riffelskydning på kaserne, værter Hammershøj Jagtforening

04/4 Kl. 19 Forårstræning dressur. Opstart og tilmelding. Nordre Fælled, kaserne 
arealet.

04/4 kl. 17-21 Flugtskydning v/ klubhuset.

10/4 Kl. 15- 20 Riffelskydning på kaserne, værter Kronjyllands Jagtforening

10/4 Kl. 19 Forårstræning dressur, Nordre Fælled, kaserne arealet.

12/4 Kl. 15 -22 Riffelskydning på kaserne, værter Tvede Linde/Galten Vissing

12/4 kl. 17-21 Flugtskydning v/ klubhuset.

17/4 Kl. 15 -20 Riffelskydning på kaserne, værter Hammershøj Jagtforening

17/4 Kl. 19 Forårstræning dressur, Nordre Fælled, kasernearealet.

19/4 Kl. 20-22 KJF Pokalskydning, værter Kronjyllands Jagtforening, alle er 
velkomne

19/4 Kl. 15 -20 Riffelskydning på kaserne, værter Kronjyllands Jagtforening

24/4 Kl. 19 Forårstræning dressur, Nordre Fælled, kaserne arealet.

24/4 Kl. 15 -20 Riffelskydning på kaserne, værter Tvede Linde/Galten Vissing

26/4 Kl. 17-21 Flugtskydning v/ klubhuset.

28/4 Kl. 9.- 15 Flugtskydningsbanen kan lejes. Info flugtskydning@kronjyllands-
jagtforening.dk

29/4 Kl. 9 Kronjyde Grand Prix i flugtskydning. Alle er velkomne.

01/5 Kl. 9-16 Riffelprøve

01/5 Kl. 16-22 Riffelskydning på kaserne, værter Hammershøj Jagtforening

01/5 Kl. 19 Forårstræning dressur, Nordre Fælled, kaserne arealet.

03/5 Kl. 15 -18 Riffelskydning på kaserne, værter Kronjyllands Jagtforening

03/5 kl. 17-21 Flugtskydning v/ klubhuset.

05/5 - Sidste tilmelding til bukkejagten for yderligere, jagt@kronjyllandsjagt-
forening.dk

07/5 Kl. 19 Lodtrækning til bukkejagten i klubhuset, for yderligere mb. 
42302123

08/5 Kl. 19 Forårstræning dressur, Nordre Fælled, kaserne arealet.

10/5 Kl. 15 - 18 Riffelskydning på kaserne, værter Tvede Linde/Galten Vissing



10/5 kl. 17-21 Flugtskydning v/ klubhuset.

12/5 Kl. 9- 15 Flugtskydningsbanen kan lejes. Info flugtskydning@kronjyllands-
jagtforening.dk

13/5 Kl. 9- 15 Flugtskydningsbanen kan lejes. Info flugtskydning@kronjyllands-
jagtforening.dk

14/5 Kl. 15-22 Riffelskydning på kaserne, værter Hammershøj Jagtforening

15/5 Kl. 19 Forårstræning dressur, Nordre Fælled, kaserne arealet.

16/5 Kl. 9.30- Bukketræf ved klubhuset. Der et kaffe på kanden fra kl. 8.30.

16/5 kl. 17-21 Flugtskydning v/ klubhuset.

22/5 Kl. 19 Forårstræning dressur, Nordre Fælled, kaserne arealet.

24/5 kl. 17-21 Flugtskydning v/ klubhuset.

29/5 Kl. 19 Forårstræning dressur, Nordre Fælled, kaserne arealet.

31/5 kl. 17-21 Flugtskydning v/ klubhuset.

05/6 Kl. 19 Forårstræning dressur, Nordre Fælled, kaserne arealet.

07/6 kl. 17-21 Flugtskydning v/ klubhuset.

09/6 Kl. Tilgår. Trekantsdyst, klubhuset.

14/6 KL. 17-21 Flugtskydning v/ klubhuset.

16/6 Kl. 9.- 15 Flugtskydningsbanen kan lejes. Info flugtskydning@kronjyllands-
jagtforening.dk

17/6 Kl. 9.- 15 Flugtskydningsbanen kan lejes. Info flugtskydning@kronjyllands-
jagtforening.dk

21/6 kl. 17-21 Flugtskydning v/ klubhuset.

28/6 kl. 17-21 Flugtskydning v/ klubhuset.

JULI ALLE UDVALG HOLDER EN VELFORTJENT 
SOMMERFERIE. 

02/8 kl. 17-21 Flugtskydning v/ klubhuset.

09/8 kl. 17-21 Flugtskydning v/ klubhuset.

13/8 Kl. 15-22 Riffelskydning på kaserne, værter Kronjyllands Jagtforening

16/8 kl. 17-21 Flugtskydning v/ klubhuset.

23/8 kl. 17-21 Flugtskydning v/ klubhuset.

25/8   - Sidste chance for tilmelding til trækjagten. jagt@kronjyllandsjagt-
forening.dk



25/8 Kl. 11-15 Riffelskydning Hjortebanen i Grenå. Tilmeld 23715523 ell. platan17d@live.dk

25/8 Kl. 9 - 15 Flugtskydningsbanen kan lejes. Info flugtskydning@kronjyllands-
jagtforening.dk

26/8 Kl. 9 - 15 Flugtskydningsbanen kan lejes. Info flugtskydning@kronjyllands-
jagtforening.dk

27/8 Kl. 19 Lodtrækning til trækjagten i klubhuset. jagt@kronjyllandsjagt-
forening.dk

30/8 kl. 17-21 Flugtskydning v/ klubhuset.

01/9             - Trækjagt på spulefeltet.

06/9 kl. 17-21 Flugtskydning v/ klubhuset.

08/9             - Trækjagt på spulefeltet.

13/9 kl. 17-21 Flugtskydning v/ klubhuset.

15/9             - Trækjagt på spulefeltet.

20/9 kl. 17-21 Flugtskydning v/ klubhuset.

22/9             - Trækjagt på spulefeltet.

27/9 kl. 17-21 Flugtskydning v/ klubhuset.

29/9             - Trækjagt på spulefeltet.

06/10 Kl. 9 Fællesjagt i foreningen, møde sted er klubhuset.

13/10             - Trækjagt på spulefeltet.

20/10             - Trækjagt på spulefeltet.

27/10             - Trækjagt på spulefeltet.

10/11 Kl. 9 Fællesjagt i foreningen, mødested er klubhuset.

01/12 Kl. 9 Fællesjagt i foreningen, mødested er klubhuset.

02/12 Kl. 9 Juleskydning. Alle er velkommen.

12/01 Kl. 9 Fællesjagt i foreningen, mødested er klubhuset.





Flugtskydning

2011 startede uden en valgt formand 
for flugtskydningsudvalget, og 
dermed uden en formand for 
skydebanen. 
Det varede indtil sommer, hvor jeg 
overtog formandsposten. 
Den urolige periode, vi var igennem 
på skydebanen er vel overstået, og 
der er et hold banepassere, som 
sørger for at det hele kører. 
Vi har også fået uddannet flere 
instruktører, så vi kan tage godt imod 
vores medlemmer og andre, der vil 
benytte skydebanen.

Skydebanen har i den starten af 2011 
fået opsat støjdæmpning ved flere 
skydepladser, og når vi får skrabet 
resten af pengene sammen bliver de 

sidste pladser også dæmpet. 
Dæmpning af støj er noget vanskeligt 
noget, og vi har allerede lært at nogle 
af de opsatte støjvægge skal 
justeres, så det må vi i gang med 
umiddelbart i det nye år. 

Vi har i 2011 også indkøbt en ny 
kastemaskine til trap banen. 
Den gamle var nedslidt, og der kunne 
ikke længere skaffes reservedele. 
Ud over at det var tiltrængt med en ny 
maskine, så er det også nødvendigt, 
at vi har maskiner, der er pålidelige, 
især når vi får lavet et nyt betalings-
system med kort. 
Og sådan et betalingssystem er det 
næste, vi arbejder på. Det vil både 
lette banepassernes arbejde og være 
nemmere for skytterne.

Vi har haft en stigende aktivitet på 
skydebanen. 
Det er godt for foreningens økonomi, 
det er godt for fællesskabet, og det er 
godt for dem, der bliver endnu bedre 
skytter på jagten. 

Vi håber, at det er fordi skytterne 
føler sig taget godt imod, det er i 
hvert fald vores mål. 
Og så har vi jo stadigvæk en god og 
flot beliggende skydebane. 
Vi ville gerne tage imod på flere dage, 
men som det er vi begrænset af vores 
miljøtilladelse. 
Forhåbentlig kan støjdæmpningen 
medvirke til, at der kan åbnes op for 
lidt flere skydedage. 
I starten af året er der jo en del jagt-
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tegnselever, der skal gennemgå den 
krævede skydetræning. 
De tager selvfølgelig lidt plads op, 
men tag godt imod dem. 
Der er måske kommende jagtkamme-
rater imellem.

Vi savner at se flere deltagere til 
vores to skydninger, pokalskydningen 
og juleskydningen. 
Benyt lejligheden til at komme til en 
hyggelig dag på skydebanen 
Du behøver ikke at være mesterskytte 
for at vinde en præmie. 

Vi vil i 2012 prøve at bruge vores 
weekend skydedage til at tilbyde 
arrangementer for grupper af jægere, 
f.eks. jagtkonsortier. 

Da vi har så få dage at tage af, synes 
vi at det er vigtigt, at det kommer 
jagten til gode. 
Så hvis du er med i et konsortium, 
der skal have et arrangement i løbet 
af året, så tænk på muligheden for at 
komme ud og skyde samtidig med at 
vi står for maden. 
Kontakt mig, hvis I er interesseret.

Til slut tak for opbakningen til alle 
skytterne og mange tak for indsatsen 
til hele udvalget. 

Godt Nytår.

På flugtskydningsudvalgets vegne

Per Dalby.
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Året 2011 i riffeludvalget

Vi har i den forløbne sæson haft et 
rigtig godt fremmøde af skytter til 
vore 5 skydninger på den gamle 
kaserne.
Det er dejligt at se flere af forenin-
gens riffelskytter komme og få noget 
træning, samtidig få tjekket riflen, 
inden den skal bruges til at skyde på 
noget levende, for man bliver jo kun 
bedre ved at træne og samtidig blive 
dus med sin riffel.
Vort samarbejde med de andre tre for-
eninger som vi deler skydetider med, 
Tvede Linde – Hammershøj – og 
Galten,Vissing, har forløbet godt, 
og de dage vi har haft skydebanen 
har vi været heldige med vejret, for 
der er ikke noget som vejret, der kan 
ødelægge en skydeaften. 
Der er mange, der lige venter og ser 
vejret an. 

Er det så ikke for godt, venter man 
så bare til næste gang. Det er kun til 
de sidste skydninger i maj, at man så 
ikke kan vente længere. 
Så er det bare af sted selvom det 
regner.
 
Vi bestræber os i udvalget på at være 
så mange instruktører som muligt til 
hver skydning for at kunne give hver 
skytte den hjælp, de har brug for, 
så alle der forlader banen efter endt 
skydning er tilfredse. 
Derfor er vi også i udvalget rigtig 
glade for den stigning vi har haft i år 
på næsten 50 %, det er jo et godt 
skulderklap til udvalget for det 
arbejde, vi laver.

Vores pokalskydning valgte vi sidste 
år at flytte fra maj, hvor der altid er 
travlt på skydebanen, til april, hvor 
der er mere roligt. 
Vinderen blev i år Henrik Hjort 
som er tidligere vinder. Inden sidste 
skydning 200 liggende var Henrik 
suverænt i spidsen, men her viste den 
gamle mesterskytte Rolf, at han godt 
kan endnu og vandt klart 200 m 
skydningen, men Henrik holdt sin 1 
plads med Rolf som nr. 2 og Søren 
blev nr.3. 
Der var præmier til de første 3, 
skænket af Randers Jagt & Fiskeri & 
fagforeningen Metal. 

Vi prøvede også noget nyt, hvor vi 
havde snakket med jagtudvalget og 
fået stillet en buk til rådighed på 
klubbens areal ved spulefeltet. 
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Hver gang en deltager var til skyd-
ning, samlede man point sammen, 
ved skydning på en ringskive. 
Dem der så havde været der flest 
gange og opnået de fleste point, var 
blandt dem, der blev trukket lod om, 
og den heldige var Jan Frandsen, som 
så skulle prøve at gå efter en buk. 
Men Diana tilsmilede ikke Jan denne 
gang.

Datoer for skydning i sæson 2012 på 
den gamle kaserne.
Tirsdag:  27 – 3. kl. 15 til 20.  
Tirsdag:  10 – 4. kl. 15 til 20.  
Torsdag: 19 – 4. kl. 15 til 20.             
kl. 20 til 22. Pokalskydning.                      
Torsdag:   3 -  5. kl. 15 til 18. 
Mandag: 13 – 8. kl. 15 til 22.

Vi afslutter sæsonen, med en 

skydning på hjortebanen i Grenå. 
Lørdag den 25 – 8. fra kl. 11 til 15.00. 
Tilmelding kan ske ved Ib Koch på 
tlf. 23715523. platan17d@live.dk

I sæson 2012 har vi igen fået en plads 
på foreningens jagtareal ved spule-
feltet. 
Denne gang bliver det ikke så kom-
pliceret. 
Man møder op til træning og får et 
lod, hver gang man er der. 
Når forårssæsonen så er slut, bliver 
der trukket lod. 
Dem der så har været der flest gange, 
har jo så en større chance for at vinde 
og få muligheden til en buk, 
på foreningens areal.

På Riffeludvalgets vegne                                                      
Hans Olav Christensen.
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ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Kronjyllands Jagtforening

I klubhuset onsdag den 22. februar 2012 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 to uger 
før generalforsamlingen.
5. Godkendelse af nye underudvalg.
6. Fastlæggelse af kontingent.
7. Valg af næstformand.  På valg er Holger Ryer.
8. Valg af kasserer.  På valg er Søren Veng.
9. Valg af Flugtskydningsformand. På valg er Per Dalby.
10. Valg af formand for Nyjæger / Jagtsti udvalget. På valg er Ole 
Rygaard.
11. Valg af Hundeudvalgsformand – På valg er Peter Schmidt.
12. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter

På valg er:
1. Revisor – 
2. Revisor – 
1. Suppleant – 
2. Suppleant –

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. 
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Formand:
Peter Schmidt
Kærgade 21
8940 Randers SV                   
40940043
Email: formand@kronjyl-
landsjagtforening.dk

Kasserer:
Søren Veng
Rismøllegade 23
8930 Randers NØ                  
4279 0029
Email: kasserer@kronjyl-
landsjagtforening.dk

Sekretær:
Lokalbladsredaktør, JKF, 
web & Grønt Råd
Anders B. Christensen
Lervangen 40                      
8930 Randers NØ                  
5125 0017
Email:abc@kronjyllands-
jagtforening.dk

Hundeudvalgsformand:
Peter Schmidt
Kærgade 21
8940 Randers SV                   
40940043
Email: hund@kronjyllands-
jagtforening.dk

Formand for Nyjæger / 
Jagtsti 
Ole Rygaard
Koglevej 11, Uggelhuse
8960 Randers SØ                    
2121 0838
Email: jagtsti@kronjyllands-
jagtforening.dk

Jagtudvalgsformand:
Steffen Schmidt
Brorsonsvej 7                     
8870 Langå           
2735 9927
Email: jagt@kronjyllands-
jagtforening.dk

Næstformand:
Holger Ryer
Solsortevej 12                    
8960 Randers SØ              
4010 0682
Email: n-formand@kronjyl-
landsjagtforening.dk

Flugtskydningsformand:
Per Dalby
Gl. Viborgvej 196,
Tånum
8920 Randers NV
40409050
Email: flugtskydning@kron-
jyllandsjagtforening.dk

Riffeludvalgsformand:
Hans Olav Christensen
Langåvej 22, Væth            
8870 Langå                    
3020 7797
Email: 
riffel@kronjyllandsjagtfor-
ening.dk

Uddannelse: 
Søren Veng
Rismøllegade 23
8930 Randers NØ                 
4279 0029
Email: kasserer@kronjyl-
landsjagtforening.dk
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Husk at oplyse forening og navn ved køb!!! 

Vi støtter dem der støtter os! 
Super chance til alle medlemmer 

Randers jagt og fiskeri skyder nu en konkurrence i gang for dig!! 

Det foreningsmedlem som har købt mest i forretningen indtil 
den.  01-09-2012  

Vinder et gavekort på 2500,- kr. 

Blandt dem der ikke vinder bliver der trukket lod om 1 gavekort 
på 1500,- kr. 

 

 

 



Til hTil hTil hTil høøøøjt ydende hundejt ydende hundejt ydende hundejt ydende hunde

www.Foder til Hund og Kat .dkwww.Foder til Hund og Kat .dkwww.Foder til Hund og Kat .dkwww.Foder til Hund og Kat .dk

Ekstra hEkstra hEkstra hEkstra høøøøje rje rje rje rååååvarekvaliteter, Ekstra Omega varekvaliteter, Ekstra Omega varekvaliteter, Ekstra Omega varekvaliteter, Ekstra Omega 

3 og 6 3 og 6 3 og 6 3 og 6 fedtsyrer,fedtsyrer,fedtsyrer,fedtsyrer, vitaminer og vitaminer og vitaminer og vitaminer og minaralerminaralerminaralerminaraler....

- - - Klip ud og gem - - -

15 kg   9001 Active KUN  259,-

DANSK KVALITET !DANSK KVALITET !DANSK KVALITET !DANSK KVALITET !

Premium og Super Premium foderPremium og Super Premium foderPremium og Super Premium foderPremium og Super Premium foder

15 kg  Royal Active KUN  379,-
med Glucosamin og chondroitin

Til normalt ydende hundeTil normalt ydende hundeTil normalt ydende hundeTil normalt ydende hunde

15 kg 9000 Regular KUN  199,-

Bastrups Alle 21A, 8940 Randers SVBastrups Alle 21A, 8940 Randers SVBastrups Alle 21A, 8940 Randers SVBastrups Alle 21A, 8940 Randers SV


