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Formanden

Året går på held, og det er tid til at se tilbage på 
sæsonen der gik. Jeg kigger tilbage på et første 
år som formand for foreningen, det har været 
spændende, begivenhedsrigt og der har været 
mange nye ting at tage stilling til. Men alt i alt 
har det været et rigtig fint første år på posten.

De første opgaver havde lagt sig selv af besty-
relsen på forhånd, og skulle bare føres ud i li-
vet. En arbejdsweekend var næsten helt klar til 
at blive sat i gang, de sidste detaljer skulle dog 
lige finpudses. For på årets generalforsamling 
var fremkommet et forslag om, at rydde op på 
skydebanen med en slamsuger. En vild ide syn-
tes alle i bestyrelsen, men uden opfordring hav-
de et andet medlem taget initiativ til at finde en 
slamsuger til opgaven. Et frø var sået, og med 
en vis portion nervøsitet for om vores økono-
miske investering i projektet kunne bære frugt, 
det koster nemlig en del at leje en slamsuger, 
var vi meget spændte på at prøve det af.
Det viste sig at slamsugeren sagtens kunne 
magte opgaven, og sugede lystigt de sidste 50 
års levn fra skydebanen i sig, projektet var en 
succes.

Vores arbejdsweekend blev fulgt op af intervie-
ws fra både aviser og radio, det var meget nye 
opgaver for en ny formand! Der var blevet lagt 
mærke til vores mod på at prøve noget nyt, og 
vores stræben efter at holde naturen ren efter 
os selv. 

De små hår i nakken rejste sig, da jeg lidt tid 
efter blev ringet op af Jægerforbundet og over-
bragt nyheden om, at vi var valgt som vinder af 
Jægerprisen 2019. Foreningens anden titel på 
bare 5 år var i hus, det var en lidt svær hemme-
lighed at gå rundt med. Sådan en titel forplig-
ter, og vi følger selvfølgelig op med endnu en 
omgang oprydning i det nye år.

Nå - der skete mange andre gode ting i 2019, 
vi ser fremgang i stort set alle udvalg og det er 
med stor glæde jeg lytter med når jeg kommer 
rundt blandt jægere og hører hvor godt vores 
forskellige udvalg gør det i deres daglige arbej-
de.

Set udefra har 2019 været et spændende år 
og især vildtarter som mårhunden, vildsvinet 
og kronhjorten har fået meget omtale blandt 
jægerne. Det er spændende arter, som på 
hver deres måde påvirker både naturen, omgi-
velserne og jagten en hel del med deres vok-
sende indtog. Jeg ser vores forbund som den 
største og bedste løftestang i arbejdet med at 
håndtere opgaverne, om det så er politisk, for-
valtningsmæssigt eller vidensdeling, så ser jeg 
kræfterne er der til at kæmpe kampen for at stå 
med de bedste kort på hånden til at løse udfor-
dringen er til stede. 

Rundt om os og foreninger og jægere på tværs 
ser vi et hastigt voksende netværk af mårhun-
deregulatører skyde op i hastig vækst, og med 
overraskende store resultater. Optællinger me-
toder, oplevelser og tips bliver delt på kryds og 
tværs, og det er let at følge med i diverse åbne 
jægerforaer. Jeg ser det som om, at jægerne 
står sammen, og vil gøre noget ved opgaven, 
de mange nedlagte mårhunde viser også at det 
er en reel udfordring vi står med. Jeg synes de 
som gør noget fortjener en stor tak for indsat-
sen, flot arbejde derude.
Jeg ser derfor spændt frem på de helt sikkert 
mange nye tiltag i 2020 for blandt andet disse 
tre vildtarter.

Kigger vi mod 2020 i egen jagthytte er der for-
håbentlig mange spændende ting i vente. Jeg 
håber de gode takter med stigende deltagelse 
i vores arrangementer fortsætter, især kunne 
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jagtudvalget godt bruge flere deltagere på de 
4 foreningsjagter, mit håb er flere vil støtte op 
om dem og de andre aktiviteter i 2020, om ikke 
andet så er det da altid en god grund til at kom-
me lidt afsted med sine gode jagtkammerater.

Vi har planlagt at fortsætte vores oprydnings-
projekt på skydebanen, som jo naturligvis er 
en stor opgave. Vi drømmer om nye tiltag på 
skydebanen og klubhuset, så det bliver endnu 
federe at tage ud og knalde lidt lerpotter. Jeg 
tror derfor at 2020 bliver et arbejdsår, og jeg 
håber at se mange af jer når vi beder om hjælp 
til arbejdsdag eller andre småprojekter, det er 
nemlig både sjovere og hurtigere når man hjæl-
pes ad.

Der skal lyde en kæmpe stor tak for indsatsen 
til de aktive i vores udvalg. Vi er kun en forening 

fordi vi er så mange der er klar til at stille op 
og hjælpes ad, når der er brug for det. Tak til 
dem der tog sig ulejligheden med at holde vo-
res mange arrangementer, og tak til dem som 
deltog. Jeg er overbevist om at man skal lede 
længe efter en forening med større aktivitet 
end vores, og det i sig selv er ret sejt.

Jeg vil her til sidst ønske alle vore medlemmer et 
rigtig godt nytår. Jeg håber at se jer til nogen af 
foreningens mange arrangementer i det nye år. 

Thomas Skifter

Ordinær generalforsamling Kronjyllands Jagtforening

I Klubhuset 
Onsdag den 19. februar 2020

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 uge før generalforsamlingen.

5. Godkendelse af nye underudvalg.

6. Fastlæggelse af kontingent.

Pause

7. Valg af næstformand.  På valg er Holger Ryer.  

8. Valg af kasserer. På valg er Rene Hjorth. 

9. Valg af formand for hundeudvalg. På valg er Peter K. Schmidt.

10.	 Valg	af	formand	for	flugtskydningsudvalg.	På	valg	er	Henning	Mejl.

11. Valg af to revisorer og suppleanter.

 
 På valg er:
  Revisor – Karsten Jakobsen
  Revisor – Jørgen Steffensen
  Suppleant – Henrik Thorhauge
  Suppleant – Henrik Blendstrup

12.  Eventuelt.   

Der vil blive solgt lotteri under generalforsamlingen. Husk det forgår I klubhuset. Kronjydevej, 8960 Randers SØ.
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Du får nemt fat i os i vores afdelinger 
i og omkring Randers.

Vorup afdeling | Vandværksvej 4, Vorup | telefon 86 43 22 44

Kristrup afdeling | Kristrupvej 59 | telefon 86 43 22 22

Assentoft afdeling | Vandværksvej 2, Assentoft | telefon 86 49 48 11

Randers City afdeling | Middelgade 1 | telefon 89 12 12 12

Nordre afdeling | Mariagervej 47 | telefon 86 43 22 11

Vestre afdeling | Hobrovej 109 | telefon 86 40 59 00

Tid til noget nyt?

Jagtudvalget

I januar 2019 har vi årets første fællesjagt sam-
men med Randers kommune Der var en for-
nuftig deltagelse på 23 håbefulde jægere der 
fik nedlagt 2 fasaner. 

Efter der i sommeren og efteråret 2018 var ble-
vet spulet ind var der desværre ingen der havde 
lyst til at gå på riffeljagt på det begrænset areal i 
Januar som vi ellers tidligere har haft stort held 
til at få deltagere til.

På bukkejagten var der 7 tilmeldte, en flot frem-
gang i forhold til sidste år og sørme om det ikke 
23. maj lykkedes Jesper Møller at skyde en rigtig 
fin buk tæt på fjorden.

På vores årlige bukketræf 16. maj kom igen 
omkring 50 deltagere, Det er en fornøjelse at 
se så mange mennesker og høre på alle de lige 
ved situationer i havde oplevet. Desværre i år 
havde bukken trukket det længste strå 16 maj. 
Så vi måtte nøjes med historierne. Men jeg er 
sikker på vi har mere held i 2020, jagtudvalget 
vil i hvert fald stå klar til at tage imod jer 16/5 
fra kl. 8 med rundstykker, kaffe og en lille skarp.

Der vil i 2020 også være mulighed for at tilmelde 
sig bukkejagten på e-mail: 
jagt@kronjyllandsjagtforening.dk Der er lodtræk-
ning onsdag d. 13. maj kl.19.00 i klubhuset.

Fællesjagterne
Lørdag d. 5. oktober var det blevet tid til for-
eningsjagt igen. Der var desværre igen i år kun 
12 der kunne på denne første lørdag i oktober. 
Vi havde en rigtig hyggelig dag og en enkelt be-
kkasin kom på paraden. 

Lørdag d. 2 november var det igen tid til fællesjagt 
med Randers kommune på begge spulefelter. 

Flot fremmøde på 23 forventningsfulde jægere. 
Nyjæger Anders have en rigtig god dag med 1 rå-
dyr og 1 fasan. Rigtig flot skydning Anders. 

Der blev yderligere skude 1 fasan og 1 krikand.
Lørdag d. 7 december. var tiden kommet til 
vores årlige julejagt på vores eget spulefeldt. 
14 var tilmeldt og efter 4 såter stod vi tilbage 
med 3 fine fasanhøner. En meget spændene 
dag hvor der kom mange fasaner på vingerne 
råvildt fik vi også set samt rigtig mange bekka-
siner som vi må indrømme, kan være svære at 
få på paraden.

Vi sluttede af med gule ærter, øl og en snaps.

v/ Poul Henning Eriksen
Cederlunden 17, 8900 Randers
Tlf. 8643 6141 / mobil 2014 6141

Totalentreprise · Nybyggeri · Tilbygning
Fritidshuse · Tømrer-/snedkerarbejde

Stort tillykke med den flotte buk Jesper
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Status på året
På trods af en fordobling af deltagere på buk-
kejagten og lidt flere på fællesjagterne er mit 
håb stadig at vi kan få en lidt større opbakning 
på de 2 jagter vi holder på vores eget spulefelt 
ellers kan man ikke klage når der skydes en flot 
6 ender på bukkejagten og selv på de dage hvor 
paraden ikke har været stor, har vi set mere 
vildt og haft muligheder til mere. 

Så tak for i år.

En stor tak til udvalget og hjælpere for det gode 
arbejde i 2019, jeg glæder mig til 2020.

Godt nytår 
På vegne af jagtudvalget

Kenneth Sørensen

Lidt stemning fra julejagten
Stort tillykke med den flotte start på jæ-
gerlivet du har fået, godt gået
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Vildt- & Vinaften
Fredag d. 28. februar 2020 kl. 18.30

Efter en kort pause kan Kronjyllands Jagtforening igen inviterer til Vildt – og Vinaften. 
Denne gang i Uggelhuse Forsamlingshus, Bygade 8, Uggelhuse, 8960 Randers SØ.

Det er lykkedes os at få lavet en aftale med en nyuddannet kok, der har lovet at lave en lækker
3-retters menu, baseret på vildt fra den frie vildtbane.

Tag familien, de gode venner, eller dine naboer med til en aften med vildt på tallerkenen. Alle gæve 
jægere ved, hvad man kan få ud af det vildt, der bliver nedlagt på en jagt. Men ved andre det ?

Ved tilmelding har du mulighed for at bestille bord, så du kan være sikker på at sidde sammen med 
dem, du tilmelder, eller du kan oplyse, hvem du gerne vil sidde sammen med, så skal vi gøre alt, for 
at kabalen kommer til at gå op.

Vinen levers af Best Selection, Randers, og er sammensat i forhold til menuen.
Vinen som vi bliver præsenteret for, kan desuden købes til favorable priser på aftenen.

Kurvertpris pr. person kr. 350,-
Bindende tilmelding til foreningens kasserer Rene Hjorth : kasserer@kronjyllandsjagtforening.dk
Har du spørgsmål, kan du ringe til: Rene på mobil: 4279 0029 eller Michael Ramlau mobil 4015 1542

Først til mølle princippet er gældende.

Zoologisk Konservator
O. K. Larsen

Kristrupvej 116
8900 Randers, Danmark
Tlf.: (+45) 86 43 67 70
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Aktivitetskalender 2020 – 2021

Aktivitet Dato Fra Til Sted

Vintertræning 19-1-2020 10:00 11:00 Skydebanen Assentoft

Forretningsudvalg 22-1-2020 18:30 21:00 Klubhuse, Kronjydevej, 8960

Vintertræning 26-1-2020 10:00 11:00 Skydebanen Assentoft

Intro Schweiss 28-1-2020 19:00 21:00 Skydebanen Assentoft

Flugtskydning 1-2-2020 09:00 15:00 Skydebanen Assentoft

Vintertræning 2-2-2020 10:00 11:00 Skydebanen Assentoft

Flugtskydning 8-2-2020 09:00 15:00 Skydebanen Assentoft

Vintertræning 9-2-2020 10:00 11:00 Skydebanen Assentoft

Marktræning 15-2-2020 12:30 16:00 Handest

Flugtskydning 15-2-2020 09:00 15:00 Skydebanen Assentoft

Vintertræning 16-2-2020 10:00 11:00 Skydebanen Assentoft

Generalforsamling 19-2-2020 19:00 21:30 Klubhuse, Kronjydevej, 8960

Flugtskydning 22-2-2020 09:00 15:00 Skydebanen Assentoft

Vintertræning 23-2-2020 10:00 11:00 Skydebanen Assentoft

Lokal	Markprøve 29-2-2020 08:30 15:00 Purhus flugtskydebane

Flugtskydning 29-2-2020 09:00 15:00 Skydebanen Assentoft

Flugtskydning 7-3-2020 09:00 15:00 Skydebanen Assentoft

Flugtskydning 14-3-2020 09:00 15:00 Skydebanen Assentoft

Flugtskydning 21-3-2020 09:00 15:00 Skydebanen Assentoft

Riffel skydning, vært 
Kronjyllands Jagtforening 26-3-2020 15:00 21:00 Nordre Fælled, Randers NØ, 8930 

Flugtskydning 28-3-2020 09:00 15:00 Skydebanen Assentoft

Flugtskydning 2-4-2020 17:00 21:00 Skydebanen Assentoft

Riffel skydning, vært 
Ommersys., Galten Vissing 2-4-2020 14:00 21:00 Nordre Fælledvej, 8930 

Hundetræning 7-4-2020 19:00 20:00 Nordre Fælled

Riffel skydning, vært 
Kronjyllands Jagtforening 7-4-2020 15:00 21:00 Riffel skydning, vært Ommersys., Galten Vissing

Flugtskydning 8-4-2020 17:00 21:00 Skydebanen Assentoft

Hundetræning 14-4-2020 19:00 20:00 Nordre Fælled

Riffel skydning, vært 
Ommersys., Galten Vissing 15-4-2020 14:30 20:00 Nordre Fælledvej, 8930 

AUTOFOKUS DRASTRUP APS
Ebeltoftvej 1, Drastrup

8960 Randers SØ

WWW.AUTOFOKUS.DKTLF. 87 95 98 99
BILSALG, DÆK OG FÆLGE, VÆRKSTED

DIT LOKALE 360o BILHUS

A_Ann_KronjyllandsJagtforening_128x64.indd   1 30/03/2017   09.09
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Aktivitetskalender 2020 – 2021 Aktivitetskalender 2020 – 2021

Aktivitet Dato Fra Til Sted

Flugtskydning 16-4-2020 17:00 21:00 Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960

Hundetræning 21-4-2020 19:00 20:00 Nordre Fælled

Riffel skydning, vært 
Kronjyllands Jagtforening 21-4-2020 15:00 21:00 Nordre Fælledvej, 8930

Flugtskydning 23-4-2020 17:00 21:00 Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960

Riffel skydning, vært 
Hammershøj 23-4-2020 14:00 20:00 Nordre Fælledvej, 8930

Banen kan leje til div 
arrangementer. 25-4-2020 09:00 15:00 Skydebanen Assentoft

Kronjyde Gran Prix 26-4-2020 09:30 15:00 Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960

Hundetræning 28-4-2020 19:00 20:00 Nordre Fælled

Riffel skydning, vært 
Ommersys., Galten Vissing 28-4-2020 14:00 20:00 Nordre Fælledvej, 8930

Flugtskydning 30-4-2020 17:00 21:00 Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 

Riffel skydning, vært 
Hammershøj 2-5-2020 09:00 13:00 Nordre Fælledvej, 8930

Riffel skydning, vært 
Kronjyllands Jagtforening 2-5-2020 13:00 16:00 Nordre Fælledvej, 8930

Hundetræning 5-5-2020 19:00 20:00 Nordre Fælled

Flugtskydning 7-5-2020 17:00 21:00 Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 

Riffelprøve 8-5-2020 08:00 15:00 Nordre Fælledvej, 8930

Haglskydeprøve træning 9-5-2020 09:30 15:00 Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 

Hundetræning 12-5-2020 19:00 20:00 Nordre Fælled

Lodtrækning til bukkejagt 13-5-2020 19:00 21:00 Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 

Flugtskydning 14-5-2020 17:00 21:00 Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 

Hundetræning 19-5-2020 19:00 20:00 Nordre Fælled

Flugtskydning 20-5-2020 17:00 21:00 Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 

Banen kan leje til div 
arrangementer. 23-5-2020 09:00 15:00 Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 

Banen kan leje til div 
arrangementer 24-5-2020 09:00 15:00 Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960

Hundetræning 26-5-2020 19:00 20:00 Nordre Fælled

Flugtskydning 28-5-2020 17:00 21:00 Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960

Aktivitet Dato Fra Til Sted

Hundetræning 2-6-2020 19:00 20:00 Nordre Fælled

Flugtskydning 4-6-2020 17:00 21:00 Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960

Banen kan leje til div 
arrangementer. 7-6-2020 09:00 15:00 Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 

Afslutning Hundetræning 9-6-2020 19:00 21:00 Nordre Fælled

Flugtskydning 11-6-2020 17:00 21:00 Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 

Hevring Feltskydning 13-6-2020

Hevring Feltskydning 14-6-2020

Flugtskydning 18-6-2020 17:00 21:00 Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 

Flugtskydning 25-6-2020 17:00 21:00 Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 

Alle udvalg holder en 
fortjent sommerferie 1-7-2020

Flugtskydning 6-8-2020 17:00 21:00 Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 

Apportering 11-8-2020 19:00 20:00 Skydebanen Assentoft

Flugtskydning 13-8-2020 17:00 21:00 Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 

Banen kan leje til div 
arrangementer 15-8-2020 09:00 15:00 Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 

Banen kan leje til div 
arrangementer 16-8-2020 09:00 15:00 Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 

Apportering 18-8-2020 19:00 20:00 Skydebanen Assentoft

Flugtskydning 20-8-2020 17:00 21:00 Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 

Riffel skydning, vært 
Hammershøj 20-8-2020 14:00 22:00 Nordre Fælledvej, 8930

Apportering 25-8-2020 19:00 20:00 Skydebanen Assentoft

Lodtrækning til trækjagt 26-8-2020 19:00 21:00 Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960

Flugtskydning 27-8-2020 17:00 21:00 Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960

Haglskydeprøve træning 29-8-2020 09:30 15:00 Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960

Apportering 1-9-2020 19:00 20:00 Skydebanen Assentoft

Flugtskydning 3-9-2020 17:00 21:00 Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960

Trækjagt 5-9-2020

Apportering 8-9-2020 19:00 20:00 Skydebanen Assentoft
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Aktivitetskalender 2020 – 2021
Vi støtter Jægernes naturfond med 10 øre pr. patron

Land & Fritid · Lorentzgade 19 · 8900 Randers · Tlf.: 33 68 60 67 · www.landogfritid.dk

FÅR 15 % PÅ 
FØRSTE KØB AF 

VORES GREENSHOT 
PATRON MED 

BIONEDBRYDELIG 
HAGLSKÅL

Aktivitet Dato Fra Til Sted

Flugtskydning 10-9-2020 17:00 21:00 Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 

Banen kan leje til div 
arrangementer 12-9-2020 09:00 15:00 Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 

Trækjagt 12-9-2020

Banen kan leje til div 
arrangementer 13-9-2020 09:00 15:00 Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 

Flugtskydning 17-9-2020 17:00 21:00 Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 

Trækjagt 19-9-2020

Hvalpetræning 22-9-2020 19:30 20:30

Flugtskydning 24-9-2020 17:00 21:00 Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 

Trækjagt 26-9-2020

Hvalpetræning 29-9-2020 19:30 20:30

1. Fællesjagt 3-10-2020 09:00 15:00 Klubhuset, Kronjydevej, 8960

Hvalpetræning 6-10-2020 19:30 20:30

Trækjagt 10-10-2020

Trækjagt 17-10-2020

Hvalpetræning 20-10-2020 19:30 20:30

Hvalpetræning 27-10-2020 19:30 20:30

Hvalpetræning 3-11-2020 19:30 20:30

2. Fællesjagt 7-11-2020 09:00 15:00 Klubhuset, Kronjydevej, 8960

Hvalpetræning 10-11-2020 19:30 20:30

Trækjagt 14-11-2020

Hvalpetræning 17-11-2020 19:30 20:30

Trækjagt 21-11-2020

3. Fællesjagt 5-12-2020 09:00 15:00 Klubhuset, Kronjydevej, 8960

Juleskydning 6-12-2020 09:30 15:00 Skydebanen Assentoft

4. Fællesjagt 2-1-2021 09:00 15:00 Klubhuset, Kronjydevej, 8960

*Tilbuddet kan IKKE kombineres med andre rabatter og 
gælder KUN i Land & Fritids butik i Randers i hele 2019.

Land og Fritid tager sit miljøansvar alvorligt. Med 
sin nye haglpatron er vi med til at sikre, at afskudte 
haglskåle fra haglpatroner ikke ligger som en miljø-
belastning i naturen. Alle komponenterne i haglskå-
len er 100% bionedbrydelige og helt uskadelig for 
naturen. Der vil ikke være materiale tilbage efter 
ganske få dage, i vand er haglskålen opløst efter ca. 
24 timer.

Læs mere om Green Shot patronen her
https://www.landogfritid.dk/greenshot
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Riffeludvalget

Tilbageblik - Riffeludvalget 
2019 kort og godt

Jeg vil starte med at sige tak for den store støt-
te, jeg har modtaget af riffeludvalgets medlem-
mer samt det store fremmøde, der har været 
ved vores skydninger på Langvang - det er ble-
vet til over en fordobling af de forgående års 
skydninger.

Muligheden for ekstra skydning i maj, gav an-
ledning til at prøve nye tiltag. Der blev lavet 
en skydning/konkurrence med salonriffel og 
hmr17. Her vil jeg gerne sige en stor tak til 
sponsorerne:
Randers	Jagt	og	fiskeri
Nystrøm og Krabbe
MB	jagt
Jysk Vin

Der var en rigtig god stemning og det er helt 
klart noget vi vil gøre igen. Vi arbejder hele ti-
den på nye tiltag, vi kan gøre, indenfor de ram-
mer vi har og tager meget gerne imod både ris 
og ros samt idéer til nye tiltag. Send det venligst 
til riffel@kronjyllandsjagtforening.dk 

Vi har haft 4 skydninger på den tidligere mili-
tære skydebane på Nordre Fælled (Langvang). 
3 skydninger med riffel på 100 m. og en skyd-
ning/konkurrence med salonriffel og HMR17. 
Desværre blev vi nødt til at aflyse turen til Hjor-
tebanen i Grenå, hvilket var en beslutning vi 
måtte tage, da der ikke var den store interesse 
og vi mente ikke at kunne forsvare, at bruge ud-
gifter på en til to personer som gerne ville med. 
Men skulle der sidde 8 til 10 personer, som me-
get gerne vil på Hjortebanen, skal I være mere 
end velkommen til at kontakte riffeludvalget 
herom. 

Her til sidst en opfordring. Sidder der en som 
gerne vil være en del af riffeludvalget, kan vi 
tilbyde mange gode timer med skydning samt 
at blive uddannet, via Dansk Jægerforbund, til 
skydeleder og til sidst riffelinstruktør - Lad os 
endelig høre fra dig.

Programmet for 2020
Kronjyllands Jagtforenings skydetider i er flg:

• 26/3, kl. 15 - 21.00
• 07/4, kl. 15 - 21.00
• 21/4, kl. 15 - 21.00
• 02/5, kl. 13 - 16.00* 

*Denne dag er der kun åbent for salonriffel - 
HMR17 - luftgevær til regulering.

Husk at indskrivning stopper en time før sluttid.

Der er ca. 10 skydninger i alt på skydebanen 
Nordre Fælled (Langvang). Kan du ikke de dage 
hvor Kronjyllands Jagtforening har banen, kan 
du altid deltage i de 2 andre jagtforeningers 
skydetider, se disse på vores hjemmeside.

Feltskydning i Hevring er den 13. og 14. juni og 
det er Ommersyssel, der står for dette.

Vi ses, vel mødt til skydning i 2020.

På riffeludvalgets vegne
Per Wissendorff

Flugtskydningsudvalget

Årets gang på flugtskyd-
ningsbanen

Så sluttede denne sæson, med en af de hygge-
ligste dage vi har på året, nemlig juleskydnin-
gen. Igen i år lå denne skydning på den første 
søndag i december, og vi startede dagen med 
flot solskin og frostvejr. Og det gav pote, vi 
havde mange gæster forbi vores skydebanen 
og alle havde en god dag med fine præmier, 
og en masse hygge. Lokalet emmede af hygge 
og godt humør. Så jeg kan, som den nye flugt-
skydningsformand, kun være glad og tilfreds, 
for den netop afsluttede sæson på vores alles 
skydebane. 

Vi har i år set et stigende antal af gæster på ba-
nen, og det tolker jeg, som et klap på skulde-
ren over at vi endelig har fået et velfungerende 
klubhus med gode faciliteter, og hyggelige at-
mosfærer. Dette er også hvad vi hører fra de 
fleste nye gæster, når snakken falder på vores 
nye klubhus. 

Igen i år, som traditionen tro, deltog Kronjyl-
lands Jagtforening i centerholdstuneringen og 
denne gang med en fin 8 plads, 2 pladser bedre 
end sidste år. Holdene var også forbi vores sky-
debane, og i den forbindelse havde vi fået lavet 
stort eftersyn på vores bane. Det kunne nok 
have været planlagt lidt bedre, for nu kunne 
holdene jo bruge det som undskyldning, når de 
ikke kunne ramme, for nu ”fløj duerne jo ikke 
som de plejer” 

I denne sæson har vi også fået uddannet 2 nye 
flugtskydningsinstruktører, så nu er vi hele 7 in-
struktører på banen. Disse står altid klar med 
gode råd samt vejledning, og det er både til den 
nye jæger, som skal op til haglskydeprøven, 

eller den mere rutineret jæger, som gerne vil 
være hel skarp op til den kommende jagtsæ-
son. Både de gode råd og vejledningen bliver 
leveret med smil og med fokus på den enkelte, 
således at hver især føler sig anerkendt og for-
stået med de udfordringer vedkommende står 
med. På vores skydebane er der plads til alle 
Igen i år har vi lavet noget reklame for vores 
skydeweekenderne, det er her alle kan leje 
banen med instruktør og på den måde få et 
anderledes firmaarrangement, eller en fed 
polterabend. Vores skydetrailer kan også lejes 
med instruktør, så alle kan prøve at skyde, også 
selvom man ikke har jagttegn. Der har været 
en del interesse, men det er lige med at få alle 
enderne til at passe sammen, og især vores be-
grænset skydetid, har været en hindring. Men 
der blev dog afsat nogle weekender, til stor 
glæde for alle.

Her til slut, vil jeg gerne takke alle de fantastiske 
frivillige i vores udvalg, I gør et kæmpe stykke 
arbejde med at holde vores skydebane køren-
de i hele sæsonen, uanset vejr og vind. Var det 
ikke for jer, så havde vi slet ikke haft en bane 
og skyde på. 

Ligeledes skal der lyde en tak til alle jer, som 
lige giver en hånd med hist og her, hvad end 
det er at være med til at åbne eller lukke banen, 
handle, læsse duer af og mange flere ting. Nog-
le gange kan vi bare ikke nå det hele, selvom vi 
gerne ville. 

Godt nytår.

På vegne af flugtskydningsudvalget
Henning Mejl
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Hundeudvalget

2019 blev et godt og aktivt år for hundeudvalget. 
Det betyder ikke, at der ikke er plads til flere, for 
det er der. Men rammerne sætter selvfølgelig en 
begrænsning. Vi har før undersøgt muligheden 
for at finde et andet område til vores forårstræ-
ning, men uden held. Så hvis du kender et sted 
med lidt plads, et vandhul og mulighed for at 
træne hunde tæt ved Randers, så sig endelig til. 
Vintertræningen ved klubhuset på skydebanen 
er fin med plads til flere. Marktræningen ved 
Handest er udmærket, og det er nok begrænset, 
hvor meget mere vi kan nå. Schweiss træningen 
ved Spentrup kan dårligt være et bedre sted, og 
hvalpetræningen foregår i et rigtigt godt ride 
hus. Så vi klager ikke, vi vil bare gerne hen et 
sted, hvor der er færre forstyrrelser om foråret.

Vintertræningen forløb helt, som den plejer. Der 
er plads til flere hunde, men måske er de rutine-
rede hunde ikke helt færdige med jagtsæsonen, 
når vi starter. Man er velkommen til blot at delta-
ge nogle af gangene, så kom bare og få hundene 
tilbage til dressur efter de frie tøjler på jagterne.

Vi havde lidt marktræning og en lokal markprø-
ve med både kontinentale og engelske hunde 
ved Handest og Glenstrup sammen med John 
Erik, Purhus. Der blev vist fint hundearbejde og 
uddelt præmieringer. De kontinentale løb med 
både emnepokal (ruhår Igor, fører Maria Prang 
Vonsyld) og prøvens bedste hund (ruhår Bit, 
fører Morten Juul). Tillykke til dem og de andre 
præmierede.

Der blev afholdt Schweisskursus i Allestrup skov 
ved Spentrup. Flere burde prøve det samarbej-
de, man kan opnå med sin hund ved sportræ-
ning. Jeg vil gerne opfordre flere til at prøve.

Vi holdt vores sædvanlige forårstræning og af-
sluttende prøve på Nordre Fælled, helt som vi 

plejer. I 2019 var der bedre fremmøde, og i øv-
rigt rigtigt gode hunde. Det var dejligt efter et 
par år med færre deltagere. Vi håber, at delta-
gerne fortsætter med at træne, når kurset slut-
ter. Det er jo ikke muligt at få en fuldt uddannet 
jagthund i løbet af 10 træninger. Men vores mål 
med træningen er i lige så høj grad at give fø-
rerne nogle moderne træningsmetoder, de kan 
anvende fremadrettet, og at give føreren vejled-
ning i, hvad der virker for den enkelte hund, set 
med vores erfaring. Og husk, at vi har uddanne-
de hundetrænere, nogle med de nyeste input 
fra jægerforbundets uddannelse, andre med 
mange års erfaring bygget ovenpå uddannelsen. 
Så vi er faktisk ret gode. Den afsluttende prøve 
blev afholdt, og labradorerne ryddede bordet.

I 2019 skulle Østjyllandsdysten afholdes af os. 
Men der gik kalender udfordringer i det, så kun-
ne den ene klub ikke, så den anden. Enden på 
det hele blev, at vi udskød det til 2020. Så må vi 
få lidt bedre styr på det, da det er en hyggelig 
konkurrence imellem klubberne.

Når vi ser på fremmødet i åben klasse til for-
årstræningen, har det de seneste år været lidt 
tyndt. Det synes vi er ærgerligt, for der er altid 
ret gode unghunde, og så ser vi næsten ingen af 
dem til næste trin, hvor det jo netop bliver jagt 
relevant. Det snakkede vi noget om i hundeud-
valget, og kom til den konklusion, at der måske 
er for stort et spring fra unghunde (dressur) til 
åben klasse (vildt apportering). Vi besluttede os 
derfor for at prøve med et basis apporterings-
kursus lige efter sommer. Kurset var lagt an på 
at lære hundeførerne forskellige metoder til at 
træne apportering, udelukkende med dummy-
er. Det var et forsøg, og vi skal selvfølgelig selv 
lære, hvordan vi gør, men der var god respons 
fra de deltagende hundeførere, så det bliver nok 
et fast programpunkt. 

Myntevej 7 · 8920 Randers NV
Tlf: 86 40 15 00 · Tlf: 42 46 64 07 

rms@rms-truck.dk · www.rms-truck.dk
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I efteråret havde vi hvalpekursus i ridehallen, 
helt som sædvanlig.

Vi har på skydebanen et træningsanlæg til grav-
gående hunde. Desværre har nogle politikere 
uden indsigt i den slags, besluttet at man ikke 
længere må træne med levende ræv i anlæg. An-
lægget har derfor stået ubrugt hen et par år. Nu 
er der i jægerforbundet startet et projekt med at 
anvende en mekanisk ræv i graven. Det arbej-
de vil vi støtte i hundeudvalget. Vi ved godt, at 
det ikke giver samme træning som med levende 
ræv, men som med apportering af dummyer, 
kan man sikkert med fordel træne det basale. 
Og så må man jo en tur til Tyskland for at teste 
hundene på ræv. I hvert fald prøver vi at arbej-
de med det, så fortæl dem du kender, der har 
gravgående hunderacer, at muligheden er der 
fra 2020.

Igen i år vil jeg sige tak for opbakning til de hun-
deførere, vi har trænet i 2019, og ønske alle et 
godt nytår. Som sædvanlig kan det jo kun gen-
nemføres med nogle engagerede instruktører - 
også en stor tak til dem.

Husk at jo mere I træner med jeres hunde, jo gla-
dere bliver de, og jo gladere bliver I for dem på 
jagt. Vi ser frem til at møde jer og jeres hunde i 
2020.

På vegne af hundeudvalget
Peter Kaae Schmidt

Randers Hundepension er en kvalitetsbevidst og centralt beliggende pension 2 km 
fra E45 afkørsel 39 Randers Nord. Pensionen har i flere år været det gode valg for 
hunde i Østjylland, ja hele Jylland.

Vi lægger stor vægt på, at pensionsopholdet bliver en positiv og rar oplevelse for 
jeres hund.

Derfor har vi indrettet pensionen i helt nye lokaler med gulvvarme overalt, store 
lyse bokse med masser af plads indendørs og alle med adgang til egen udendørs 
løbegård, udsigt over åbne marker og skov. Herudover giver indhegnede luftefolde 
og mulighed for gåture på egne arealer optimale forhold for jeres hund.

Vi søger at fastholde de positive erfaringer, samtidig med at vi udvikler os i takt med 
den nyeste forskning i hundeadfærd og hundepsykologi.

Læs mere på http://randershundepension.dk

Randers 
Hundepension

Kontakt: Randers Hundepension · Mastruphøjvej 36 · 8920 Randers
Mail: randershundepension@gmail.com · Tlf: +45 30 30 56 01
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Ny jægerudvalget

Nyjægerudvalget fik sig en mavepuster sidste 
sæson da der ikke var deltagere til vores van-
lige arrangementer, som desværre måtte afly-
ses. Vi gik derfor i tænkeboks og kiggede indad!

Var vi blevet dårlige til det vi laver, er tiden 
rendt fra weekendkurserne vi plejer at lave, 
skulle udvalget nedlægges? Spørgsmålene var 
mange, vi endte med at blive enige om, ikke 
at ligge os ned uden kamp. Derfor var årets 
strategi, at vores arrangementer skulle være 
synlige, vises i god tid, og se indbydende ud.  
Lidt nye overskrifter og lidt flotte billeder blev 
sammensat til at gøre reklame for vores arran-
gementer. Derudover har vi som noget nyt til-
føjet intro-kursus i trækjagt på ænder til vores 
normale arrangementer.

Hvad sker der så, har det givet pote? I den grad 
JA. Der har i som tidligere år været afbudsli-
ste og søgningen har været høj, både til vores 
weekend arrangement men også til vores intro 
til andejagt, så vi har fået blod på tanden igen.

Derfor har der i skrivende stund allerede været 
af holdt ét intro-kursus til trækjagt på ænder, 
samt det årlige weekendkursus, og vi måler vo-
res succes på tilbagemeldingerne, og de er gode.

Trækjagtskurserne er jo som sagt nye, og har 
kort fortalt gået ud på at give de nye jægere en 
indgangsvinkel til hvad trækjagt går ud på, og 
hvordan man kan gribe det an via en kort teo-
retisk gennemgang, samt en tur på andetræk. 
Den første runde har allerede givet os forhåb-
ninger om at gentage det igen næste år.

Det årlige weekendkursus løb af stablen 23. 
og 24. november, weekenden gik med at kig-
ge på blandt andet; Det jagtbare vildt, en gen-
nemgang af hvad de nu har lov at nedlægge. 
´Finpudsning af skydefærdigheder på vores 
skydebane. Michael Ramlau var forbi og fortæl-
le om schweisshundearbejde, og satte tydeligt 
tanker i gang hos de nye jægere. Derudover var 
vi på jagt, først lørdag på andetræk i Stevnstrup 
enge, her blev det til en fin lille høst på 3 ænder. 
Nyjægerne viste sig at være noget overraskede 
over hvor hurtigt ænder kommer flyvende, ikke 
mindst når dagen går på held.

Søndagen foregik på drivjagt, egentlig fik vi en 
del at se, fasaner, rådyr, ænder, harer og snep-
per. Det blev også til enkelte forsøg efter vildtet, 
men skytterne var ikke så heldige, dog nedlage 
nyjægeren Martin en rigtig fin ræv.

Efter paraden var rigtig god weekend ved at lak-
ke mod enden, og nyjægerudvalget ser tilbage 
på en masse gode oplevelser.

Vi har flere nye ting der måske hopper op af 
posen og bliver til virkelighed i næste sæson, 
så hold godt øje med os hvis du lige har taget 
jagttegn.

Sidst men ikke mindst skal der lyde en kæmpe 
tak til alle der har hjulpet os, med at få sådan 
et weekendkursus til at kunne lade sig gøre, vi 
kan ikke klare den uden jer, og hvor er det fedt 
i stiller op gang på gang.

Jagt er ikke for sjov, men det er sjovt at gå på 
jagt! 

På vegne af nyjægerudvalget
Thomas Skifter
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Bestyrelsen & Forretningsudvalget

Formand
Thomas Skifter
Rugvænget 11, Mejlby
8930 Randers NØ                  
Tlf. 2860 9333
Email: Formand@kronjyllandsjagtforening.dk

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

Kasserer/
Uddannelse
Rene Hjorth
Kærgade
8940 Randers SV                 
Tlf. 4279 0029
Email: kasserer@kronjyllandsjagtforening.dk

Sekretær/
Lokalbladsredaktør/Webmaster
Anders B. Christensen
Lervangen 40                         
8930 Randers NØ                  
Tlf. 5125 0017
Email: abc@kronjyllandsjagtforening.dk

Jagtudvalgsformand
Kenneth Sørensen
Søborgvej 5                     
8930 Randers NØ                 
Tlf. 2285 7578
Email: jagt@kronjyllandsjagtforening.dk

Flugtskydningsformand:
Henning	Mejl
Rishøjvej 6                     
8983 Gjerlev                  
Tlf. 2273 1980
Email: flugtskydning@kronjyllandsjagtforening.dk

Hundeudvalgsformand
Peter Schmidt
Kærgade 21
8940 Randers SV                 
Tlf. 4094 0043
Email: hund@kronjyllandsjagtforening.dk

Riffeludvalgsformand
Per	Wissendorff
Clausholmvej 21             
8960 Randers SØ                                                
Tlf. 2015 5667
Email: riffel@kronjyllandsjagtforening.dk

Kronjyllands Jagtforening og Care-4 har indgået en 
aftale, som giver foreningen et sponsorat, alt efter 
antallet af medlemmer, der vælger Care-4 som deres 
fremtidige forsikringsudbyder. Skift til Care-4 Forsik-
ringsagentur og hjælp Kronjyllands Jagtforening til 
et større sponsorat.
 
Hvad kan Care-4 Forsikringsagentur? Det samme 
som alle andre selskaber! Vi tror blot på at ekstra 
nærvær og service over for kunderne gør en forskel.

Men ganske kort kan siges, at vi er SÆRLIGT gode til 
bl.a. dyre-, nedlagt landbrug- og ulykkesforsikringer 
UDEN fareklasser samt erhvervsforsikring til små 
og mellemstore virksomheder. Vi er naturligvis også 
skarpe på resten af forsikringspakken.

Kontakt din lokalafdeling så Kronjyllands Jagtfor-
ening kan få et godt sponsorat. 

NB.: Der kan desværre IKKE tegnes en jagtfiskal forsikring!

Care-4 Forsikringsagentur · Strømmen 6 · 9400 Nørresundby · Lokalafdelinger i Randers-Viborg & Nibe

Stor dækning til din hund

Anders B. 
Christensen 

abc@care-4.dk
 Mobil 51 25 00 17

www.care-4.dk

Den stor pakke til din hund 
indeholder bl.a. 
• FAST selvrisiko uden yderligere 

egenbetaling  
• Høj sygeforsikring sum  

(kr. 45.000 pr. år)
• Inkl. livsforsikring samt dækning af 

receptpligtig medicin
• Ingen nedskrivning pga. alder samt 

livsvarig dækning
• Indtegning af hunde op til 9 år
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 KJF-medlemmer som bliver totalkunder

FÅ 10%
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I RABAT

Eks. Hus-, Indbo- og Bilforsikrin
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Kronjyllands Jagtforening
v/ Anders B. Christensen
Lervangen 40, 8930 Randers NØ


