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Ernæringsrigtigt Kvalitetsfoder til fornuftig pris

Besøg os på: Ribevej 4, 8940 Randers SV.
Åbningstider : Man-fre 10-17, Lør 9-13

***** OBS – Ekstra rabat til Kronjyllands Jagtforening*****

Stort udvalg i liner, halsbånd, trænings udstyr 
og rene naturlige snacks

Forhandler af : Essential, GoCare og Racinel
…….…..…….
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Formanden

Vi er nået den tid på året hvor formanden sæt-
ter sig ned og kigger tilbage på året der gik.  Året 
der er gået tror jeg ingen kunne have forudset, 
det har været en sæson hærget af Corona-vi-
rus, afstandskrav, forsamlingsbegrænsninger 
og mange andre nye ting. 

Egentlig følte vi i bestyrelsen og udvalgene at 
vi var godt rustet til en ny sæson, hvor alt var 
planlagt og klar, men så indtog virussen vores 
hverdag, og alt var pludselige ændret, vi måt-
te lukke vores flugtskydningsbane ned for en 
stund. Vores riffelskydning blev helt aflyst, da 
forsvaret lukkede banerne. Hundetræning skul-
le finde nye steder at blive afholdt, da Nordre 
Fælled også blev lukket for aktiviteter, med 
andre ord var der pludselig nok at se til, for 
at holde flest muligt af foreningens aktiviteter 
i gang. Jeg tror ikke vores lille forening tidlige-
re har afholdt så mange bestyrelsesmøde og 
planlægningsmøder som i år, men vi ville holde 
hjulene mest muligt i gang. Særligt vores flugt-
skydningsudvalg har her været udsat for en 
ændret hverdag, og har klaret sig fint igennem 
alle regeringens og bestyrelsens corona-tiltag, 
I har haft noget at kæmpe med, og i har klaret 
det rigtig flot.

Ved siden af planlægning og tilpasning af arran-
gementer skulle der også pludselig være plads 
til ansøgninger om Corona-midler. Vi fik efter 
fint arbejde af vores kasserer en refundering af 
tabt omsætning hjemsøgt i foråret, det pynter i 
et regnskab som har haft et hårdt forår.

Den årlige arbejdsdag blev udsat, og blev i ste-
det en rigtig hyggelig dag efter sommerferien 
hvor det glæder mig at så mange vil komme og 
have en hyggelig dag sammen, I gav den virke-
lig en skalle for foreningen. Vi fik shinet områ-
det omkring skydebanen og klubhuset op, jeg 
håber vi kan finde lige så mange kræfter til en 

ny omgang igen næste år, det betyder meget 
for foreningen og vores daglige brugere af vo-
res faciliteter, at der af og til bliver gjort en ind-
sats, tak herfra.

I efteråret blev der afholdt foredrag om regu-
lering af mårhund i foreningens klubhus, med 
deltagerbegrænsning, håndsprit og masker 
samt portionsanrettet kagebord, det viser me-
get godt, at det meste kan lade sig gøre hvis vi 
hjælpes ad.  Foredrages pladser blev besat, og 
det viste os, at der er en god interesse for re-
gulering af mårhund hos vores medlemmer, et 
emne som tager meget opmærksomhed i jæ-
gerkredse. Vi forsøger derfor også at arbejde 
videre med muligheder til dette område, bla. 
håber vi på at kunne få vores eget sted til regu-
lering af mårhund i løbet af 2021.

Vi nåede lige at komme i gang med efterårets 
arrangementer før Coronavirussen hærgede 
vores foreningsaktiviteter igen, og blandt an-
det jagter, nyjæger-weekend og hundetræning 
måtte aflyses. Nye tanker måtte igen til, for at 
holde hjulene i gang, jeg synes faktisk det var 
rigtig fint at jagtudvalget i stedet fandt på andre 
muligheder for vores medlemmer, for at kom-
me på jagt på, end vi har været vandt til. 

Vores lille forening har ofte vist den ikke er ban-
ge for at prøve nye ting af, og i år var vi med 
til at arrangere Danmarks første riffelskydning 
med natsigtemidler, med dette tiltag har vi væ-
ret med til at åbne op for muligheden fremover 
kan give træning til bla. mårhunderegulatører 
eller udenlandsjægere, der skal lyde et stort 
GODT GÅET herfra, det kommer til at gavne 
mange.

I 2020 var vores jagtegnsundervisning under-
lagt internet-undervisning og små hold på sky-
debanen, vi var tilbage til fuldtegnet hold, og vi 
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har i foreningen allerede fået mange nye jagt-
kammerater i år fra forårets hold, jeg håber i 
er kommet lidt på jagt, selvom bla. foreningens 
aktiviteter er blevet noget amputeret. Vi glæder 
os til at lære jer endnu bedre at kende, og hå-
ber vi kan ses meget mere i 2021.

En af de opgaver en formand har, er at sikre 
flest mulig aktiviteter i foreningen, samt de 
bedste muligheder for medlemmerne. Efter 1½ 
års kamp med at få haglskydeprøver til forenin-
gens flugtskydningsbane, er vi endelig i 2021 en 
af banerne der skal afholdes haglskydeprøver 
på for jagtegnskursister, vi håber det vil være 
med til at få endnu flere glade jægere og kom-
mende jægere på vores skydebane, og vi skal 
nok hjælpe jer på godt på vej mod næste sæ-
sons skydeprøver.

Sæson 2020 har krævet en masse nytænkning 
og tilpasning, og jeg ser tilbage på en god sæ-
son på trods af alt dette, og er stolte af alle vo-
res udvalg der har kæmpet for at tilpasse deres 
aktiviteter, så vi alligevel kunne tilbyde vores 
medlemmer flest mulig af vores vanlige arran-
gementer. Tak til jer, i gør det godt.

Formand
Thomas Skifter
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Ordinær generalforsamling
Kronjyllands Jagtforening

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 formand .  På valg er Thomas Skifter

8  .  .  . Valg af sekretær .  På valg er Anders B . Christensen

9  .  .  . Valg af formand for jagtudvalg . På valg er Kenneth Sørensen

10  .  .  . Valg af formand for riffeludvalg. På valg er Per Wissendorf

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.
* Dette arrangement kan blive flyttet eller aflyst, alt efter de Corona retningslinjer myndig-
hederne udstikker . Evt . genindkaldes vil ske på www .kronjyllandsjagtforening .dk .

I Klubhuset 
Tirsdag den *24. feb.

 2021 
kl. 19.00
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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?

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

Totalentreprise · Nybyggeri · Tilbygning
Fritidshuse · Tømrer-/snedkerarbejde
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Stående hunde

Hundeudvalget vil gerne styrke arbejdet med 
stående hunde. Vi inviterer derfor til et lille 
kursus, hvor vi vil introducere deltagerne til ar-
bejdet med stående hund. Det er én aften med 
introduktion til træning og arbejde med den 
stående hund, samt principperne for markprø-
ver med udgangspunkt i de fælles markprøve-
regler. Der er efterfølgende en dags træning på 
marken, med egen hund, hvor du får mulighed 
for at prøve, spørge og fejle, så du er godt ru-
stet til at træne din hund, til at deltage på mark-
prøver. Kurset er tænkt for hundeførere, der 
ikke har erfaring med markprøver, men som 
enten skal bruge markprøven i avlsarbejdet, 
eller bare gerne vil have en god stående hund 
med på jagt.

Kursus
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Jagtudvalget

I Januar 2020 lagde vi flot ud med 28 deltager 
med på årets første fællesjagt sammen med 
Randers kommune. Fantastisk at se et så stort 
fremmøde, Efter en rigtig hyggelig jagt dag med 
masser af skud chancer sluttede dagen med 1 
rådyr og 2 fasaner på paraden. 
 
På bukkejagten Var der 8 tilmeldte,  21. maj lyk-
kedes Claus Poulsen at skyde en rigtig fin buk i 
Spulefeldtet. 

Bukketræffet blev vi desværre nødt til at aflyse 
i år. Vi håber på at det i 2021 igen bliver muligt 
at afholde disse igen.

Der vil i 2021 også være mulighed for at tilmel-
de sig bukkejagten på e-mail: 
jagt@kronjyllandsjagtforening.dk 
Der er lodtrækning onsdag d. 13. maj kl.19.00 
i klubhuset.

Fællesjagterne
Lørdag d. 3. oktober var det blevet tid til for-
eningsjagt igen. Vi havde indrettet klubhuset 
lidt anderledes så alle deltagere kunne sidde 
med god afstand til hinanden og der var mund-
bind og håndsprit til stede, vi var klar. Det var 
der også 25 medlemmer af foreningen der var, 
så igen et rigtigt flot fremmøde. Efter nogle hyg-
gelige timer på Spulefeldtet, hvor vi så en del 
fasaner, ænder og råvildt kunne vi slutte af med 
en Ræv og en fasan på paraden. 
                             

Stort tillykke med den flotte buk Claus
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Fællesjagten i november og december har vi 
desværre været nødt til at aflyse da det ikke er 
muligt at overholde forsamlings forbuddet på 
10 personer. Vi har haft muligheden for at lave 
noget riffeljagt i stedet. Så som i bukkejagten 
har vi 6 personer fordel på forskellige dage 
dernede og prøve lykken efter råvildt, der er 
skudt 1 lam i november. Samme øvelse laver vi 
i december også hvor vi har 5 jægere nede og 
prøve lykken. Tiden må vise hvad der kan lade 
sig gøre i Januar.

Status på året 
Nu efterspurgte jeg sidste år større opbakning 
til fællesjagterne og man må sige at både jag-
ten i januar og oktober har haft et rigtigt flot 
fremmøde som jeg håber vil fortsætte når vi 
igen kan afholde fællesjagter. Derudover har 
aflysningerne i november og december vist os 
at der er en stor interesse for muligheden for 
riffeljagt, så det vil vi forsøge at gøre muligt i 
løbet af efteråret 2021 så vi for håbenligt kan 
afholde både 4 fælles/drivjagter samt have et 

par pladser til noget riffeljagt derimellem det vil 
i kunne følge på hjemmesiden.

Hen over sommeren og efteråret er der blevet 
arbejdet på forstærkning på digerne og gravet 
nogle kanaler. Det bliver spændene at se om 
det ikke kan gøre trækjagten mere spændene 
til efteråret 2021.

Afslutningsvis håber jeg på at vi i 2021 også kan 
få sat gang i regulering af mårhund i foreningen 
vi er pt. ved at undersøge vores muligheder og 
melder ud når vi har aftaler på plads. 

En stor tak til udvalget og hjælpere for det gode 
arbejde i 2020.

Godt nytår
Kenneth Sørensen
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Jagt i de tyske statsskove

Jagt på svin i Tyskland er for mange danskere 
en oplevelse man ser frem til og som er stærkt 
vanedannende. Så lad os krydse fingre for at vi 
snart igen kan rejse ud og dyrker vor passion.

Jagt i Tyskland
Jagt i Tyskland adskiller sig på flere områder fra 
dansk jagt. Vi er ca.177.000 jagttegnsløsere her 
i landet. I Tyskland er der knap 400.000 ud af 
en befolkning på 80 mio. mennesker. Det siger 
især noget om at erhvervelsen af tegnet ikke 
er så nemt som hos os – jeg har selv med held 
gennemført prøven tilbage i 1995.

Forvaltningen er lagt i meget faste rammer 
med detaljerede afskydningsplaner for især 
hjortevildtet på de enkelte revirer. Også are-
alkravene er væsentligt forskelligt fra vore 
standarder – man kan som jordbesidder først 
drive jagt når man råder over mere end 75 ha. 
sammenhængende areal. Derfor slutter mange 
sig sammen i såkaldte frivillige ”fællesjagtområ-
der” på min. 250 ha., for således at forvalte og 
jagte i et større område. 

Forvaltningsmæssigt er der et fint samarbejde 
mellem de private lodsejere og statsskovene 
så man kan forvalte mange tusinde hektarer 
og udvikle meget stærke, kapitale hjorte til af-
skydning.

Jagten på småvildtet med hagl dyrkes kun i min-
dre omfang - det er riffeljagten på det klovbæ-
rende vildt, der tæller.

Efterårs-drivjagten på svin 
og hjortevildt i statsskovene
Jagten forudsætter et gældende tysk jagttegn 
inkl. forsikring, et skydebevis, ofte også et hy-

giejnekursus samt at jagten gennemføres med 
blyfri ammunition.

Jagtafviklingen er yderst velorganiseret med 
en omhyggelig parole og en super logistik, der 
sikrer at alle hurtigt kommer på post. Man gen-
nemfører normalt kun ét drev af 2½ - 3 timers 
varighed med mange drivere og skarpe hunde. 
Ofte er der indlagt en opbrækningspause – og 
man er selv ansvarlig for en korrekt og omhyg-
gelig opbrækning af vildtet.

Det sker at enkelte jægere ikke leverer vildt til 
paraden, men som oftest har de fleste dog set 
ganske meget vildt og haft ild i bøssen. Selv om 
de store kronhjorte ikke frigives til afskydning 
er det altid fascinerende at få lejlighed til at se 
en 18 ender kronhjort i den frie vildtbane sam-
men med rudlen af mere elle mindre villige 
hinder.

Det er desuden sjovt at høre hvor mange af 
vore jagtudtryk, der kommer direkte fra tysk 
jagtsprog. Når det er sagt er kulturen på flere 
områder noget anderledes og mere formel end 
vi er vant til, men altid en oplevelse værd.

Efter ”Hahn-in Ruh” er der samling i skoven og 
efter indtagelse af en varm ret gennemføres 
vildparaden lige så formelt og velorganiseret 
som parolen. Der uddeles ”Bruch” til de heldige 
jægere alt sammen akkompagneret af velklin-
gende jagthornssignaler.

Der er her i efteråret konstateret Afrikansk Svi-
nepest i den østlige del af Tyskland – hvad det 
betyder for vore muligheder for at jagte i områ-
det er indtil videre uklart.
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Jagt på råbuk
Forårsjagten på bukken går ind midt i april. 
Den gennemføres typisk som alenejagt, hvor 
man sammen med et par kammerater får re-
serveret et revir og bliver anvist tårne og stiger 
af den lokale skovfoged – og så har man retten 
til at jage en uges tid. Oftest får man tilladelse 
til også at skyde svin.
Brunstjagten/lokkejagten, som jeg synes er 
noget af det mest fascinerende, gennemføres 
efter samme principper. Det er absolut en op-
levelse værd. 
Det er bestemt muligt at arrangere turen som 
privatperson – det koster dog en god del ved-
holdenhed at komme i kontakt med de relevan-
te myndigheder eller revir-ejere, overnatnings-
steder og tilsvarende at finde de gode steder 
at jage.

Det kan det være en god ide at alliere sig med 
en professionel jagtrejseudbyder, der har kon-
takterne og taler sproget og det bliver såmænd 
ikke meget dyrere af den grund.

Yderligere information
Har du behov for at vide mere om jagtmulig-
hederne i Tyskland er du velkommen til at kon-
takte mig via mail@hunting-trips.dk eller på 20 
99 71 33.

Waidmannsheil.

Carsten Spanget
Medlem af Kronjyllands Jagtforening
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Vi glæder os til at åbne op for spændende og velorganiserede jagt-
rejser på bl.a. vildsvin og hjortevildt i 2021 – og vi håber du har lyst 
til at tage med os og få en masse uforglemmelige jagtminder.

Vi tilbyder attraktive jagter på:

Statsrevir i Østtyskland
Jagterne gennemføres på store, veldrevne statsrevirer i Østtyskland 
- primært i Mecklenburg-Vorpommern. 

Vores fornemmeste opgave er, at du får en god jagtoplevelse  
– derfor hjælper vi fra start til slut
• Vi hjælper dig med at få det tyske jagttegn og giver dig guidelines til hvordan du skal 

forholde dig til ret og regler når du jager i udlandet.
• Din arrangør og guide er dansktalende og jagt-uddannet i Tyskland med indgående 

kendskab til sproget og den tyske jagtkultur og kan fungere som tolk under fællesjagter.
• På jagten er det muligt for gruppen at følges, dele oplevelsen og vi sikrer den bedst 

mulige vejledning til de forestående jagter.

Vi glæder os til igen at tilbyde jagtrejser til Polen, Slovakiet, 
Østrig og Skotland når Covid-19 tillader det.

Læs eller hør mere

Hunting-trips.dk

www.hunting-trips.dk

20 99 71 33

mail@hunting-trips.dk

Bevægelsesjagt på svin og 
hjortevildt i efteråret

Forårsbuk fra medio april Brunstjagt på den 
røde buk

J agt re j se r  t i l  Tysk l and

12



Aktivitetskalender 2021 – 2022

DATO TID AKTIVITET STED

24/01/2021 10:00 Hundetræning Klubhuset Assentoft

26/01/2021 19:00 Schweiss intro Klubhuset Assentoft

31/01/2021 10:00 Hundetræning Klubhuset Assentoft

06/02/2021 09:00 Flugtskydning Klubhuset Assentoft

07/02/2021 10:00 Hundetræning Klubhuset Assentoft

13/02/2021 09:00 Flugtskydning Klubhuset Assentoft

13/02/2021 12:30 Marktræning

14/02/2021 10:00 Hundetræning Klubhuset Assentoft

20/02/2021 09:00 Flugtskydning Klubhuset Assentoft

21/02/2021 10:00 Hundetræning Klubhuset Assentoft

24/02/2021 19:00 Kronjyllands Jagtforening Ordinær Generalforsamling Klubhuset Assentoft

27/02/2021 08:30 Markprøve

27/02/2021 09:00 Flugtskydning Klubhuset Assentoft

28/02/2021 10:00 Hundetræning Klubhuset Assentoft

04/03/2021 19:00 Stående hund Klubhuset Assentoft

06/03/2021 09:00 Flugtskydning Klubhuset Assentoft

13/03/2021 09:00 Flugtskydning Klubhuset Assentoft

20/03/2021 09:00 Flugtskydning Klubhuset Assentoft

20/03/2021 09:00 Flugtskydning kan lejes. Klubhuset Assentoft

27/03/2021 09:00 Flugtskydning Klubhuset Assentoft

06/04/2021 19:00 Hundetræning

08/04/2021 17:00 Flugtskydning Klubhuset Assentoft

10/04/2021 09:00 Flugtskydning kan lejes. Klubhuset Assentoft

13/04/2021 19:00 Hundetræning
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Aktivitetskalender 2021 – 2022

DATO TID AKTIVITET STED

15/04/2021 17:00 Flugtskydning Klubhuset Assentoft

17/04/2021 09:00 Arbejdsdag ved klubhuset Klubhuset Assentoft

20/04/2021 19:00 Hundetræning

22/04/2021 17:00 Flugtskydning Klubhuset Assentoft

24/04/2021 09:00 Kronjyde Gran Prix Klubhuset Assentoft

27/04/2021 19:00 Hundetræning

29/04/2021 17:00 Flugtskydning Klubhuset Assentoft

04/05/2021 19:00 Hundetræning

06/05/2021 17:00 Flugtskydning Klubhuset Assentoft

08/05/2021 09:00 Flugtskydning kan lejes. Klubhuset Assentoft

11/05/2021 19:00 Hundetræning

12/05/2021 17:00 Flugtskydning Klubhuset Assentoft

12/05/2021 19:00 Lodtrækning og betaling til bukkejagten i klubhuset Klubhuset Assentoft

16/05/2021 09:00 Bukketræf, Parade Gratis kaffe & brød Klubhuset Assentoft

18/05/2021 19:00 Hundetræning

20/05/2021 17:00 Flugtskydning Klubhuset Assentoft

25/05/2021 19:00 Hundetræning

27/05/2021 17:00 Flugtskydning Klubhuset Assentoft

29/05/2021 09:00 Flugtskydning kan lejes. Klubhuset Assentoft

01/06/2021 19:00 Hundetræning

03/06/2021 17:00 Flugtskydning Klubhuset Assentoft

05/06/2021 09:00 Flugtskydning kan lejes. Klubhuset Assentoft

08/06/2021 19:00 Hundetræning

10/06/2021 17:00 Flugtskydning Klubhuset Assentoft
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Aktivitetskalender 2021 – 2022

DATO TID AKTIVITET STED

17/06/2021 17:00 Flugtskydning Klubhuset Assentoft

24/06/2021 17:00 Flugtskydning Klubhuset Assentoft

26/06/2021 09:00 Flugtskydning kan lejes. Klubhuset Assentoft

05/08/2021 17:00 Flugtskydning Klubhuset Assentoft

07/08/2021 09:00 Flugtskydning kan lejes. Klubhuset Assentoft

11/08/2021 19:00 Lodtrækning og betaling til trækjagten i klubhuset Klubhuset Assentoft

12/08/2021 17:00 Flugtskydning Klubhuset Assentoft

17/08/2021 19:00 Hundetræning

19/08/2021 17:00 Flugtskydning Klubhuset Assentoft

24/08/2021 19:00 Hundetræning

26/08/2021 17:00 Flugtskydning Klubhuset Assentoft

28/08/2021 09:00 Flugtskydning kan lejes. Klubhuset Assentoft

31/08/2021 19:00 Hundetræning

02/09/2021 17:00 Flugtskydning Klubhuset Assentoft

04/09/2021 00:00 Trækjagt på spulefeltet

07/09/2021 19:00 Hundetræning

09/09/2021 17:00 Flugtskydning Klubhuset Assentoft

11/09/2021 00:00 Trækjagt på spulefeltet

11/09/2021 09:00 Haglskydeprøve træning Klubhuset Assentoft

12/09/2021 09:00 Haglskydeprøve træning Klubhuset Assentoft

14/09/2021 19:00 Hundetræning

16/09/2021 17:00 Flugtskydning Klubhuset Assentoft

18/09/2021 00:00 Trækjagt på spulefeltet

18/09/2021 09:00 Haglskydeprøve Klubhuset Assentoft
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Aktivitetskalender 2021 – 2022

DATO TID AKTIVITET STED

19/09/2021 09:00 Flugtskydning kan lejes. Klubhuset Assentoft

21/09/2021 19:30 Hvalpekursus

23/09/2021 17:00 Flugtskydning Klubhuset Assentoft

25/09/2021 00:00 Trækjagt på spulefeltet

28/09/2021 19:30 Hvalpekursus

30/09/2021 17:00 Flugtskydning Klubhuset Assentoft

02/10/2021 09:00 1. Fællesjagt i foreningen Klubhuset Assentoft

05/10/2021 19:30 Hvalpekursus

09/10/2021 00:00 Trækjagt på spulefeltet

12/10/2021 19:30 Hvalpekursus

23/10/2021 00:00 Trækjagt på spulefeltet

26/10/2021 19:30 Hvalpekursus

02/11/2021 19:30 Hvalpekursus

06/11/2021 09:00 2. Fællesjagt i foreningen. Klubhuset Assentoft

09/11/2021 19:30 Hvalpekursus

13/11/2021 00:00 Trækjagt på spulefeltet

16/11/2021 19:30 Hvalpekursus

20/11/2021 00:00 Trækjagt på spulefeltet

27/11/2021 09:00 Nyjæger kursus weekend Klubhuset Assentoft

28/11/2021 09:00 Nyjæger kursus weekend Klubhuset Assentoft

04/12/2021 09:00 Flugtskydning kan lejes. Klubhuset Assentoft

04/12/2021 09:00 3. Fællesjagt i foreningen Klubhuset Assentoft

05/12/2021 09:00 Kronjyllands Juleskydning Klubhuset Assentoft

08/01/2022 09:00 4. Fællesjagt i forening. Klubhuset Assentoft
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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

*Tilbuddet kan IKKE kombineres med andre rabatter og 
gælder KUN i Land & Fritids butik i Randers i hele 2021.

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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2020 blev også for hundeudvalget et år præget 
af Corona.

Vi afholdt vores vintertræning på skydebanen, 
akkurat som vi plejer. Vi kan dog godt mærke, 
at jagtsæsonen er trukket ind i januar, så vi 
ser ikke så mange af de trænede hunde. Det 
vil vi ellers gerne, for de trænger sikkert også 
til lidt træning oven på sæsonen. Vi har derfor 
besluttet os at ændre det sådan, at hunde, der 
skal træne med apportering af vildt, betaler 
pr. gang. Så kan man komme de gange, der er 
plads i kalenderen. I 2021 planlægger vi også at 
ændre lidt på træningen for de unge hunde, så 
der bliver 2 mindre hold – hvis altså vi må.

Vi havde i årets løb helt traditionelt marktræ-
ning og lokal markprøve med både kontinen-
tale og engelske hunde ved Handest og Glen-
strup sammen med John-Erik Nielsen, Purhus. 
Der var godt med vildt, så hundene kunne blive 
testet, og flere blev præmieret. Prøvens bedste 
hund blev Ruhåret, Theodore, ført af Frederik 
Staun og Emne pokal gik til Engelsk Setter, Smil-
la, ført af Ole Andersen.

Der blev afholdt Schweisskursus i Allestrup 
skov ved Spentrup. Men så blev vi ramt af ned-
lukning og restriktioner, og kurset måtte derfor 
afbrydes uden afsluttende prøve. Da der igen 
blev åbnet op, valgte vi, at der ikke skulle arran-
geres schweissprøve med de forstyrrelser, det 
ville give for vildtet på det tidspunkt.

Forårstræningen blev af gode grunde ikke gen-
nemført. Til gengæld fik vi lov til at låne et ter-
ræn, hvor vi i august og september kunne træ-
ne unghunde og vand og slæb. Det gik fint, og 
det var et rigtigt godt terræn til både unge og 
øvede hunde.

I efteråret havde vi hvalpekursus i ridehallen, 
helt som sædvanlig. Men bedst som det var 
kommet godt i gang, og der var nogle virkelig 
fine hvalpe på holdet, kom forsamlingsforbud-
det tilbage, og vi måtte stoppe halvvejs igen-
nem kurset. Nu vil vi gerne være fri for flere 
benspænd fra hende, Corona.

Igen i år vil jeg sige tak for opbakning til de hun-
deførere, vi har trænet i 2020, 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 
gladere bliver de, og jo gladere bliver I for dem 
på jagt. Vi ser frem til at møde jer og jeres hun-
de i 2021 – hvis altså vi må.

På vegne af hundeudvalget
Peter Kaae Schmidt

Hundeudvalget
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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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Kvalitet i generationer

• Om-/tilbygning

• Renovering

• Badeværelser

• Flisearbejde

• Totalentrepriser

• El-installationer

• Netværk

• Belysning

• Intelligente El-installationer

• Køl og Varmepumper

• Industri Installationer

• Overvågning

Tolbodgade 48 | 8930 Randers NØ | Tlf. +45 8642 3690 | demming.nu
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Riffeludvalget

Tilbageblik - Riffeludvalget 2020 på godt og 
ondt. 

Kort om covid-19. Det var noget skidt og det har 
gjort, at vi ikke har haft skydninger i 2020 ”eller 
næsten”.

Det gode er dog, at der er kommet 3 nye med-
lemmer i riffeludvalget og 3, som har færdig-
gjort uddannelsen som riffelinstruktør samt 1 
der er på vej i 2021 - Velkommen til jer alle.

Vi har fået rigtig mange henvendelser i løbet af 
året, om der snart vil blive åbnet for skydninger 
på Nordre Fælled. Interessen har været stor, så 
det har været ekstra trist at skulle fortælle hver 
gang den ikke var åben endnu, og har måttet 
henvise til de civile skydebaner, som ikke var 
lukket ned.

Vi tror og håber på, at skydebanen i 2021 igen 
bliver åbnet op. Til dem, som ikke ved det, så er 
skydebanen på Nordre Fælled en tidligere mili-
tær skydebane, der stadigvæk er ejet at militæ-
ret/Staten, som valgte at lukke ned for civilskyd-
ninger på deres anlæg i hele landet grundet 
covid-19, hvilket vi desværre også blev ramt af.

Vi har fået godkendt skydebanen til mørkeskyd-
ning, samt godkendelse for normal skydning i 
2021. Ja, så det bliver faktisk den første skyde-
bane i Danmark, der er godkendt til at afholde 
mørkeskydning som jagtforening og herefter 
danne præcedens for andre skydebaner i Dan-
mark. 

Der har været en undtagelse for skydning på 
Nordre Fælled i 2020, efter vi havde fået god-
kendt skydebanen til mørkeskydning i novem-
ber, her var vi så heldig at få tildelt en dag til 
mørkeskydning. Formålet var at se, om det 

fungerede med de retningslinjer, vi havde fået 
af politiet i forhold til mørkeskydning og efter-
følgende rapportere tilbage til politiet, om der 
skulle laves justeringer.

Der er gjort et stort stykke arbejde for at få god-
kendt skydebanen til mørkeskydning. Dansk 
Jægerforbund har ydet en indsats, Aksel og 
flere andre fra de 3 jagtforeninger, har brugt 
meget af deres fritid på at få banen godkendt 
– stor tak til alle.

Der er desværre endnu ikke kommet nye faste 
datoer og skydetider for 2021, så vi må henvise 
til vores hjemmeside og Facebookside, hvor de 
vil blive lagt op, så snart vi har fået dem. 

Vi tager meget gerne mod ris og ros samt idéer 
til nye tiltag. Send venligst disse til: 
riffel@kronjyllandsjagtforening.dk

Pas godt på jer selv og andre 
Vi ses, vel mødt til skydning i 2021

På riffeludvalgets vegne
Per Wissendorff 
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Zoologisk Konservator
O. K. Larsen

Kristrupvej 116
8900 Randers, Danmark
Tlf.: (+45) 86 43 67 70
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Flugtskydningsudvalget

Beretning fra 
flugtskydningsudvalget
Så kom vi denne sæson igennem, og sikke en 
sæson det var.

Vi startede med vores lørdagstider som vi ple-
jer, og alt gik som det nu skulle, vi havde en del 
gæster og alt gik som det skulle.

Men så kom Corona, også begyndte der og ske 
ting og sager. Alle regnede med det blev i Kina, 
men nej inden længe havde det også nået Dan-
mark, også gik alt i stå. Alt blev lukket ned og vi 
skulle blive hjemme.

Vi havde dog en arbejdsdag hvor vi fik lavet en 
masse gode ting i og omkring klubhuset, på 
skydebanen fik vi bla. Nye fliser på skeetba-
nen, trapbanen fik ryddet en del grene der var 
i vejen, nyt låg på tårnet og gulvet blev lappet i 
dommertårnet. Der kom nyt net ved spidsduer-
ne som forhåbentligt stopper duerne inden de 
rammer vores klubhus. 

Ellers gik resten af sæsonen stille og roligt, vi 
sluttede af med en super september med man-
ge gæster.

Jeg gerne takke alle jer der var forbi og skyde, 
eller få en hyggelig snak i klubhuset. 
Og en stor tak til alle de frivillige som giver et 
nap med ude på banen, uden jer var der ingen 
skydebanen vi alle sammen kan skyde på.

På flugtskydningsudvalgets vegne
Henning Mejl 
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Ny jægerudvalget

Nyjægerudvalget var klar til sæsonen, og en-
delig var der igen stor søgning mod vores ar-
rangementer, i år havde vi faktisk venteliste 
på tilmeldinger igen, og så bliver vi nødt til at 
aflyse grundet forsamlingsforbud - ØV. Jeg kan 
ikke beskrive hvor meget det ærgrer mig, at vi 
ikke kunne tilbyde alle de nye jægere der hav-
de tilmeldt sig vores arrangementer en masse 
nye oplevelser med deres nye hobby. Vi holder 
hovedet højt, og fortsætter med planlægningen 
mod næste sæson. Jeg vil takke resten af nyjæ-
ger-udvalget for det store arbejde der har væ-
ret med at skaffe terræn, midler og planlægge 
hvordan arrangementet ville kunne afholdes 

Corona-sikkert, det har været et endnu større 
arbejde end normalt, så det er rigtig ærgerligt 
vi måtte aflyse. 

Vi klør på igen i 2021.

På vegne af nyjægerudvalget 
Thomas Skifter

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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Gravgående hunde

Vi har på skydebanen et træningsanlæg til grav-
gående hunde. Desværre er det besluttet, at 
man ikke længere må træne med levende ræv 
i anlæg. Anlægget har derfor stået ubrugt hen 
et par år. Da vi heldigvis har nogle personer i 
foreningen, der har erfaring med indlæring af 
gravgående hunde, har vi fået muligheden for 
at være et af de centre, som Danmarks jæger-
forbund støtter med en mekanisk ræv.

Det betyder, at vi skal have renoveret og juste-
ret vores træningsfaciliteter. Det planlægger vi 
skal ske i februar og marts 2021, og det er mit 
håb, at der er nogle i foreningen, der vil hjælpe 
til.

Det er også nødvendigt, at vi får uddannet in-
struktører med særlig viden om indlæring i 
forbindelse med arbejdet med hunden og den 
mekaniske ræv i træningsgraven. Heldigvis har 
vi allerede nogle interesserede, så det er sat i 
gang.

Det er vores plan, at vi kan åbne op for træning 
omkring Påske 2021.

Jeg ved godt, at der er megen diskussion om 
de gravgående hunde; om hvorvidt træningen 
med mekanisk ræv fungerer. Men nu er det 
bare sådan, at vi ikke kommer tilbage til træ-
ningen på levende ræv, og så må vi se på andre 
muligheder. Vi har brug for gode hunde, der vil 
gå i grav, hvis vi skal kunne forsvare gravjagten. 
Hvis ikke vi på forsvarlig vis kan udføre grav-
jagt, hvordan skal vi så kunne holde bestan-
den af ræv og mårhund nede? Heldigvis er de 
første tilbagemeldinger positive. Det ser ud til, 
at hundene kan bringes til at arbejde med den 
mekaniske ræv, så vi kan opnå den nødvendige 
indlæring. Måske kan vi også få nogle af dem, 
der ikke går på gravjagt, til at teste deres hun-

des egenskaber på den mekaniske ræv, så vi 
ved lidt om afkommets gener, hvis de indgår i 
avlen. Du kan finde mere om det på hjemmesi-
den under nyheder.

Men det kræver jeres hjælp.

For at det bliver en succes, skal anlægget bru-
ges. Det betyder, at I meget gerne må tale med 
jeres jagtkammerater om det; sørg for at dem, 
der har gravhunde og terrier, hører om det og 
kommer, når vi går i gang.

Det koster arbejde og penge, så vi kommer til 
at lede efter sponsorer og hjælpere – hvis du 
har lyst til at hjælpe eller har kontakter, så tag 
fat i mig.

Peter Kaae Schmidt
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Bestyrelsen & Forretningsudvalget

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

Næstformand
Peter Juul Vestergaard Møller
Klejnsmedevej 12                    
8920 Randers NV              
Tlf. 2980 6930
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
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Køb et sæt ZEISS brilleglas 
og få 50% på alle stel.

Køb 1 brille med ZEISS brille
glas og få et sportsabonne
ment på kontaktlinser til 0,

Køb 1 brille med ZEISS brille
glas og få et sæt ZEISS 
 brilleglas med til en ekstra 
brille eller solbrille til 0,
Tilbuddet gælder ved køb af stel eller solbrille.

Nyt Syn Torvegade, Randers
Torvegade 10, 8900 Randers C
86 41 40 00, nytsyn.dk/randersc

81786-10_NYT_SYN_Randers_Flyer_A5.indd   2 02/09/2020   11.40



Kronjyllands Jagtforening
v/ Anders B. Christensen
Lervangen 40, 8930 Randers NØ


