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Et år er gået, og det er tid til at reflektere 
over året der gik – Alt i alt en rigtig fin sæ-
son, som jeg mener foreningen kan være 
godt tilfreds med – Bortset fra en lidt sen 
opstart af sæsonen og en udsat general-
forsamling slap vi nådigt – og kom stærkt 
igen. Der har været plads til både kendte 
arrangementer og nye tiltag, selvom Coro-
navirussen har bragt mange ærgerlige ting 
med sig, så har den om ikke andet været 
med til at ryste posen i forhold til forenin-
gens mange arrangementer, det ser jeg 
som et sundhedstegn og en stor styrke.

2021 blev året hvor foreningen for første 
gang var vært for en haglskydeprøve for 
nye jægere – Det var en god oplevelse med 
mange nye udfordringer som vi sammen 
på tværs af udvalg fik løst rigtig fint. Jeg vil 
lade flugtskydningsudvalget selv fortælle 
mere om haglskydeprøven, men jeg vil dog 
lige endnu engang give en kæmpe tak til 
de mange der hjalp os igennem alle de nye 
udfordringer det gav – Og så synes jeg bare 
det var så fedt at se så mange mennesker 
på vores skydebane. Vi ser frem til endnu 
engang i 2022 og lægge bane til en hagl-
skydeprøve nemlig når de kommer forbi os 
10. september – Vi glæder os.

Arbejdsdagen i år kunne sagtens have 
brugt mange flere hænder, da vi både 
skulle have shinet vores baneanlæg op, og 
klargjort til haglskydeprøven – Derfor hå-
ber jeg meget at se endnu flere til denne 
sæsons arbejdsdag – Samtidig skal der 
lyde en kæmpe tak for hjælpen til dem der 
troppede op, det var en enorm hjælp for 
foreningen og i gav den virkelige en skalle 
– Af hjertet tak.

Skydebanen blev klargjort til haglskyde-
prøven, kastemaskiner blev finjusteret og 
støvet af, og så fik området lige omkring 
klubhuset en grundig omgang med koste, 
river og hakker, så alt skinnede og var i top-
form til haglskydeprøven – Det blev også 
bemærket af dem der skulle både afholde 
prøven og op til prøve – Vi kan med andre 
ord være stolte af vores fine faciliteter.

Vores jagttegnsundervisning blev også 
ramt en smule af coronavirussen, da en 
del af undervisningen igen var nødt til at 
foregå online – Vi tog dog en god revan-
che senere og lavede et par gode dage på 
skydebanen hvor der blev øvet teori, skudt 
lerduer og trænet afstandsbedømmelse 
indtil ingen orkede mere – Derudover så vil 
jeg lige nævne den helt fantastiske stem-
ning der var på årets jagttegnshold, det 
har været verdensklasse, og der skal nok 
komme nogle rigtig fine jægere ud af jer 
– Vi har allerede set nogle af jer nedlæg-
ge jeres første vildt på foreningens jagter, 
det gør bare det hele ekstra fedt. Knæk og 
bræk med jeres nye hobby.

X-En sæson mere med Coronavirus har gi-
vet anledning til endnu flere nye påfund, 
nogle allerede afviklet og andre på vej – 
Når jeg sidder her og reflekterer, så bliver 
jeg egentlig lidt stolt af at se vores udvalg 
hver især tager kampen op imod aflysnin-
ger og ændrede forhold, men endnu mere 
når jeg ser de nye ideer der popper op, og 
bliver afholdt i stedet for – Tak til alle jer 
der gør en indsats for foreningen, uden jer 
var vi her ikke.

Formand
Thomas Skifter

FORMANDEN
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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 næstformand.  På valg er Peter Juul V. Møller.   
8. Valg af sekretær.  På valg er Johanne Støvring. (For 1 år).
9. Valg af kasserer.  På valg er Rene Hjort. 
10. Valg af formand for hundeudvalg. På valg er Peter Schmidt.
11. Valg af formand for flugtskydningsudvalg. På valg er Henning Mejl.
12. Valg af to revisorer og suppleanter.
 
På valg er:
 Revisor – Anders B. Christensen
 Revisor – Henrik Thorhauge
 Suppleant – Henrik Blendstrup
 Suppleant – Holger Ryer

13. Eventuelt. 

Der vil blive solgt lotteri under generalforsamlingen.

* Dette arrangement kan evt. flyttes eller aflyses alt efter de retningslinjer, 
som myndighederne udstikker.

I KLUBHUSET 
*Mandag den 

21. februar 2022
kl. 19.00
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BERETNING FRA NY INSTRUKTØR

Nyuddannet jagthundeinstruktør – over-
vejelser, oplevelser og ideer.

Hen over foråret, og sommeren 2021 har 
jeg deltaget i og afsluttet Danmarks Jæ-
gerforbunds uddannelse som jagthunde-
instruktør. 
 
Jeg er vokset op i en familie hvor vi altid 
havde hund – dog ikke jagthunde. Efter at 
være flyttet hjemmefra fik jeg min egne 
første hund – en boxer. Igen ingen hunde-
træning, men det gik faktisk meget godt. 
Så kom der en lang årrække på ca. 10 år, 
hvor jeg ikke havde hund, men efter at 
have mødt min hustru blev tiden inde til at 
have hund igen. Valget faldt på en beag-
le ud fra en lang række kriterier og kom-
promiser: Hverken for stor eller for lille, 
minimal pelspleje, en aktiv hund man kan 
bruge til noget, omgængelig samt egnet 
som alm. familiehund.

Interessen for hundetræning og det at ar-
bejde med hunde kom samtidigt med vo-
res beagle. Hovedet på sømmet blev dog, 
at alle erfarne beagleejere lagde vægt på 
samme formaning: ”Den skal ALTID være 
i snor – man kan ikke gå med dem uden 
snor – så stikker de af”. Denne udfordring 
var for mig umulig at ignorere, og det 
kickstartede min rejse ind i den mangfol-
dige verden af hundetræning. 

Jeg har deltaget i træning i specialklub og 
hos DKK, og jeg har trænet mange ting 
i lydighed, schweiss, agility m.m. Da min 
første beagle var små 2 år tilmeldte vi os 
et lydighedshold ved Kronjyllands jagtfor-
ening. 

Det var mit møde med Kronjyllands Jagt-
forening, der igangsatte, at jeg tog jagt-

tegn, og mine første 2 beagler kom da 
også med på jagt – og med hjem igen. 
Efter at have deltaget i et par hold, blev 
jeg spurgt, om jeg var interesseret i at bli-
ve tilmeldt en instruktøruddannelse. Det 
kunne jeg naturligvis kun takke ja til.
 
Instruktøruddannelsen for jagthundefø-
rere foregår i 3 moduler: Modul 1: Teori, 
modul 2: praktik og modul 3: instrukti-
onsteknik. Jeg var så privilegeret at tage 
uddannelsen sammen med Anders og So-
phie fra vores klub, som begge også net-
op er nyuddannet. 
 
Teoridelen – som tager 2 dage – er en 
skøn blanding af indblik i hundens hjerne 
og diverse læringsprincipper samt ad-
færd, motivation og samarbejde. Person-
ligt gik jeg fra teoridelen med en masse 
nye værktøjer der nu skulle omsættes til 
praktisk brug. 
 
Praktikdelen – som også var et 2 dags 
kursus – var primært med det formål for 
øje, at den indlærte teoridel nu skulle om-
sættes til praktik. Øvelserne havde ikke til 
formål at vise dygtige hunde – men havde 
til formål at vise, hvordan man kan lære 
hundeførere til at få en dygtigere hund. 
 
Instruktionsteknik er et en-dagskursus 
der principielt intet har med hund at gøre. 
Dette modul er det samme uanset om er 
ved at uddanne sig som instruktør inde for 
riffel, flugtskydning, jagthorn eller hund. 

Her til efteråret har vi afholdt kursus for 
hvalpe og unghunde. Jeg har fået lov til 
at deltage sammen med Alice og Peter, 
og jeg har haft det privilegium at koncen-
trere mig om de 5 yngste hvalpe. Jeg har 
forsøgt at omsætte min nye viden fra det 
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netop overstående kursus, og mit person-
lige mål er, at vise hundeførerne de for-
skellige måder og metoder, der findes til 
den kontinuerlige træning og forbedring 
af vores jagthunde.

Jeg tror på, at vi som instruktører skal 
virke som en øjenåbner for klubbens hun-
defører. Vi skal præsentere en række for-
skellige træningsmetoder, og vi skal være 
i stand til at kunne præsentere løsnings-
forslag på de udfordringer vi alle støder 
på med vores hunde i deres kontinuerlige 
udvikling. Og måske vigtigst af alt: Vi skal 
gøre træningen varierende, afvekslende 
og holde den i fortsat udvikling med den 

nyeste viden, så hundeførerne har lyst til 
fortsat at komme i klubben og dermed 
udvikle deres hunde til glæde og gavn for 
jagten.
 
Jeg glæder mig til mange gode og dejlige 
oplevelser med jer og jeres hunde.
 

Med venlig hilsen
Dennis

NB.: Du kan læse mere fra Dennis 
på hjemmesiden.

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 2022.

Land og Fritid tager sit miljøansvar alvorligt. Med 
sin nye haglpatron er vi med til at sikre, at afskud-
te haglskåle fra haglpatroner ikke ligger som en 
miljøbelastning i naturen. Alle komponenterne 
i haglskålen 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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JAGTUDVALGET

Efter endt Corona nedlukning var første 
aktivitet i Jagtudvalget bukketræf og 
bukkejagt, hvor havde vi glædet os til at 
komme i gang igen.

Helt som normalt var der et flot fremmø-
de til vores bukketræf 16 maj. En enkelt 
dygtig jæger kom med en buk til paraden 
og sikke en flot en af slagsen, tillykke med 
den Claus.

Stort tillykke med den flotte buk Claus.

På bukkejagten var der i år 8 tilmeldte 
som fik fordelt jagtdagene imellem sig. 
Det lykkedes i år at få skudt 2 bukke på 
spulefeltet. Den første i begyndelsen af 
bukkejagten og den anden i slutningen, 
vi ønsker derfor stort tillykke til Claus & 
Knud Erik med de flotte dyr. 

Det vil i 2022 også være mulighed for at 
tilmelde sig bukkejagten på e-mail: 
jagt@kronjyllandsjagtforening.dk Der er 
lodtrækning onsdag d. 11. maj kl.19.00 i 
klubhuset.

Fællesjagterne
Lørdag d. 2. oktober kunne vi slå dørene 
op til årets første foreningsjagt, det var 
fantastisk endelig at kunne afholde for-
eningsjagt igen efter et års nedlukning. 
Der var også dejligt mange der trængte til 
at komme en tur på jagt, så vi var hele 29 
jægere, der havde glædet sig til at komme 
på jagt i foreningen igen.

Da en dejlig jagtdag var slut, kunne vi 
konstaterer at der var kommet 1 fasan kok 
og 2 krikænder på paraden. 
                             

På fællesjagten i november hvor vi jagede 
på begge spulefelter, var vi 25 jægere. Vi 
startede på kommunens spulefelt hvor vi 
så fasaner, snepper, ænder og råvildt, men 
det sidste held manglede og det lykkedes 
desværre ikke af få nedlagt noget vildt før 
frokostpausen.

Efter frokost fortsatte jagten på vores 
eget spulefelt og med fyldt maver og frisk 
energi lykkedes det at få 3 fasan kokke og 
1 flot hare på paraden.
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På Julejagten 4. december satte vi en lil-
le rekord, for første gang i min tid blev vi 
over 30 deltagere på en foreningsjagt. En 
super smuk jagtdag i hvide omgivelser, 
der traditionen tro afsluttes med gule ær-
ter og jægerhygge. 

Det gav flere lige ved og næsten situatio-
ner til råvildt, men det sidste held udeblev. 
I stedet blev dagen afsluttet med 3 fine 
kokke på paraden.

Riffeljagt i oktober og november
Vi har i 2021 forsøgt os med at have et par 
personer nede på riffeljagt midt i okto-
ber og november for at se om det kunne 
passes ind mellem trækjagterne og for-
eningsjagterne. Da der i år desværre ikke 

har været nogle som har været interesse-
ret i trækjagt var det ikke noget problem, 
Det blev til et enkelt lam i år.  vi vil igen i 
2022 lave nogle jagtdage med riffel i ok-
tober og november så hold øje med vores 
hjemmeside og Facebook side.   

Mårhunderegulering
Vi har af 2 omgange forsøgt at stable et 
mårhunde hold op, og efter sommerfe-
rien lykkedes det at samle 5 der var klar 
på at investerer noget tid på det. Vi har 
fået etableret en baitplads her op til jul så 
det bliver spændene at følge hvad vi har 
af mårhundeaktivitet på spulefeltet. Send 
mig en mail på jagt@kronjyllandsjagtfor-
ening.dk hvis du også vil med på mårhun-
deholdet.

Skydepramme
Så blev 2021 også året hvor foreningen 
fik anskaffet sig 4 skydepramme, måske 
har du allerede set dem i klubhuset her i 
efteråret. Det hele startede med en tan-
ke om, at vores foreningen blandt andet 
kommer ud af en strandjagtforening, og 
derfor har tanken med foreningens egne 
skydepramme spøgt i noget tid.

En kampagne ved Friluftsrådet om at få 
flere på vandet blev startskuddet til pro-
jektet, nu skulle det være. En ansøgning 
om 4 helt nye skydepramme blev sendt af 
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sted, og heldigvis kom en bevilling retur, 
et kæmpe tak skal lyde til friluftsrådet.

Men projektet stoppede ikke der, der skal 
mange ting til et skydepramsprojekt, bla. 
lokkeænder ville være med til at fuldende 
projektet, derfor gik jagten for en enkelt 
gangs skyld ind på lokkeænder – Marke-
det blev støvsuget, og alle muligheder 
blev vendt og drejet, det hele endte ud i 
et besøg hos Dangate, for at se nogle af 
de lokkeænder der er på markedet. Efter 
flere gode snakke med Dangate og især 
Randers Jagt og Fiskeri, indvilligede de 
heldigvis i at hjælpe med projektet, og 
med lidt hjælp fra jægerforbundet var vi 
helt i mål. Grundet et virus der har hærget 
hele verden, var der lang ventetid på lok-
keænderne, når man nu ville have de helt 
rigtige. Men nu har foreningen endelige 
toppen af poppen inden for lokkeænder, 
og vi håber i får stor fornøjelse ud af dem.

Derfor er vi i skrivende stund så langt at 
prammene endelig er helt klar til at kom-
me i brug, første gang bliver d. 16. de-
cember, hvor vi for første gang holder 
pramjagtkursus for nye jægere. Senere 
vil der løbende blive mulighed for at låne 
prammene og for at komme afsted med 
guide til pramjagt, vi håber at se rigtig 
mange af jer på vandet i næste sæson.

Status på året 
Det har været en fornøjelse at se den sto-
re opbakning der har været til vores ar-
rangementer i år, vi har også lært at det er 
muligt, at lave lidt mere riffeljagt i efter-
året også, så det vil fortsætte i 2022.

En stor tak til udvalget og hjælpere for 
det gode arbejde i 2021.

Godt nytår
Kenneth Sørensen

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?
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Så er vi klar til
Vildt og Vinaften

Glæd dig til: Krikand · Agerhøne · Dåvildt 

Invitér dine naboer eller gode venner til god mad og vin og en aften i vild-
tets tegn.  Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at få skabt en god og hyggelig 
aften i Mejlby Forsamlingshus. Vinen leveres igen af Best Selction og præ-
senteres af Thorsten Vendelbo. Stjernekokken, som skal trylle vildtet om 
til en gastronomisk oplevelse, er også fundet. Vi er tilbage ved udgangs-
punktet fra dengang, vi havde vores første Vin og Vildt aften, hvor Martin 
fra Fyn tryllebandt os med sin fantastiske evner i køkkenet.  

Tilmelding er åben, der er 50 pladser til rådighed, 
så først til mølle...

Vildt & Vinaften fredag den 4. februar 2022
Hørgaden 13, Mejlby 8981 Spentrup.

Dørene åbner kl. 18.30. Vi går til bords kl. 19.00
Kuvertpris 365,- pr. person.

Tilmelding og betaling til foreningens kasserer Rene Hjorth: 
kasserer@kronjyllandsjagtforening.dk

Hvis du tilmelder en gruppe (mere end to personer) sørger vi for, at I 
kommer til at sidde ved samme bord.

Har du spørgsmål, kan du ringe til: 
Rene på mb: 42 79 00 29, eller Michael Ramlau mb: 40 15 15 42.

VILDT OG VINAFTEN
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HUNDEUDVALGET

2021 fik en besværlig start, når vi taler 
om hundetræning. Starten af året var 
præget af restriktioner, så der blev ingen 
markprøve, ingen vintertræning og intet 
schweiss kursus. Så vi må se frem til at få 
lov til vinter aktiviteter i 2022.

Heldigvis har tingene jo bedret sig siden, 
og vi fik afholdt vores forårstræning på 
Nordre fælled som sædvanligt. Der var 
en god opbakning, og vi synes selv at det 
gik godt. Forhåbentlig er hundeførerne 
også tilfredse, der var i hvert fald meget 
lille frafald. Der blev ikke lavet nogen Øst-
jyllandsdyst, vi skal have snakket med de 
andre klubber, om det er noget vi skal 
have i gang igen.

I august havde vi apporteringstræning og 
fra september hvalpekursus. Det var med 
fuldt hold, faktisk lige et par stykker for 
mange, men vi fik os delt op og Dennis 
tog sig af de mindste. Dennis er en ny 
instruktør, og han har skrevet et par ord 
sammen om den oplevelse, som du kan 
læse i bladet.

Mest nyt er det, at vi fik startet vores nye 
gravtræningsanlæg op. De tre instruktø-
rer, Kristian, Gry og Anders, har lagt en 
masse energi i det. Tak for det, det er 
derfor vi kan lykkes med ting i en frivillig 
forening. Anlægget er blevet taget godt 
imod, og der har været besøgende lang-
vejs fra. Der er lige nu kun 3 anlæg i Jyl-
land, og vi ligger jo ret centralt.

Igen i år vil jeg sige tak for opbakning til 
de hundeførere, vi har trænet i 2021, og 
ønske alle et godt nytår. Som sædvanlig 
kan det jo kun gennemføres med nogle 
engagerede instruktører - også en stor 
tak til dem.

Husk stadigvæk, 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 2022, 
vi er klar.

På vegne af hundeudvalget
Peter Kaae Schmidt
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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 uden-
dørs 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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Hvis Coronaen ellers vil, så glæder vi os til at tilbyde nogle spændende og 
velorganiserede jagtrejser på bl.a. vildsvin og hjortevildt i 2022 – og vi håber, 
du har lyst til at tage med os og få en masse uforglemmelige jagtminder.

Vi tilbyder attraktive jagter på:

Vi kan også tilbyde individuelt tilpassede rejser til Polen, Tjekkiet, Østrig og Skotland.

Læs eller hør mere

Hunting-trips.dk

www.hunting-trips.dk

20 99 71 33

mail@hunting-trips.dk

Bevægelsesjagter i 
efteråret på svin og 

hjortevildt

Forårsbuk fra medio april Brunstjagt på den 
røde buk

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

Statsrevir i Østtyskland
Jagterne gennemføres på store, veldrevne statsrevirer i Østtyskland - primært i Meck-
lenburg-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, gennemføre den obligatoriske skydeprø-

ve og giver dig endvidere 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 fælles-
jagter.

• På jagten er det muligt for gruppen at følges, dele oplevelsen og vi sikrer den bedst 
mulige vejledning til de forestående jagter.
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AKTIVITET DATO TID STED

4. Fællesjagt i forening 08.01.2022 9:00 - 15:00 Kronjyllands Jagtforening, Kronjydevej 10, 8940 Randers

Flugtskydning kan udlejes 15.01.2022 9:00 - 20:00

Flugtskydning-kan udlejes 16.01.2022 9:00 - 18:00

Vintertræning 23.01.2022 10:00 - 11:00 Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 Randers SØ

Riffelskydning  26.01.2022 Skydebanen, Nordre Fælled

Flugtskydning- kan udlejes 29.01.2022 9:00 - 20:00

Flugtskydning- kan udlejes 30.01.2022 9:00 - 18:00

Vintertræning  30.01.2022 10:00 - 11:00 Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 Randers SØ

Schweiss intro   03.02.2022 19:00 - 21:00 Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 Randers SØ

VIN OG VILDT    04.02.2022 19:00 - 23:30 Mejlby forsamlingshus, Hørgaden 13, 8981 Spentrup

Flugtskydning   05.02.2022 9:00 - 16:00

Vintertræning    06.02.2022 10:00 - 11:00 Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 Randers SØ

Flugtskydning   12.02.2022 9:00 - 16:00

Marktræning   12.02.2022 12:30 - 16:00 Handest

Vintertræning   13.02.2022 10:00 - 11:00 Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 Randers SØ

Riffelskydning   16.02.2022 Skydebanen, Nordre Fælled

Flugtskydning  19.02.2022 9:00 - 16:00

Vintertræning   20.02.2022 10:00 - 11:00 Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 Randers SØ

Generalforsamling f./ 
Kronjyllands Jagtforening    21.02.2022 19:00 - 21:30 Kronjydevej 10, 8940 Randers

Flugtskydning   26.02.2022 9:00 - 16:00

Marktræning   26.02.2022 12:30 - 16:00 Handest

Vintertræning    27.02.2022 10:00 - 11:00 Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 Randers SØ

Flugtskydning   05.03.2022 9:00 - 16:00

Gravtræning    07.03.2022 18:00 - 20:00 Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 Randers SØ

Flugtskydning   12.03.2022 9:00 - 16:00

Flugtskydning   19.03.2022 9:00 - 16:00

Riffelskydning   24.03.2022 Skydebanen, Nordre Fælled

Flugtskydning   26.03.2022 9:00 - 16:00

Riffelskydning   29.03.2022 Skydebanen, Nordre Fælled

Flugtskydning-kan udlejes   02.04.2022 9:00 - 20:00

AKTIVITETSKALENDER 2022–2023



AKTIVITETSKALENDER 2022–2023

AKTIVITET DATO TID STED

Riffelskydning   05.04.2022 Skydebanen, Nordre Fælled

Hundetræning    05.04.2022 19:00 - 21:00 Nordre Fælled

Flugtskydning   07.04.2022 17:00 - 21:00

Riffelskydning   12.04.2022 Skydebanen, Nordre Fælled

Hundetræning   12.04.2022 19:00 - 21:00 Nordre Fælled

Flugtskydning   13.04.2022 17:00 - 21:00

Hundetræning    19.04.2022 19:00 - 21:00 Nordre Fælled

Riffelskydning   20.04.2022 Skydebanen, Nordre Fælled

Riffelskydning   21.04.2022 Skydebanen, Nordre Fælled

Flugtskydning   21.04.2022 17:00 - 21:00

Kronjyde grand prix   23.04.2022 9:00 - 20:00

Riffelskydning   26.04.2022 Skydebanen, Nordre Fælled

Hundetræning    26.04.2022 19:00 - 21:00 Nordre Fælled

Riffelskydning   27.04.2022 Skydebanen, Nordre Fælled

Flugtskydning   28.04.2022 17:00 - 21:00

Tur til Tommys Kødsalg  28.04.2022 17:30 - 20:30 Ellingvej 1, 8600 Silkeborg

Riffelskydning   03.05.2022 Skydebanen, Nordre Fælled

Hundetræning   03.05.2022 19:00 - 21:00 Nordre Fælled

Flugtskydning   05.05.2022 17:00 - 21:00

Flugtskydning-kan udlejes   07.05.2022 9:00 - 20:00

Riffelskydning  10.05.2022 Skydebanen, Nordre Fælled

Hundetræning  10.05.2022 19:00 - 21:00 Nordre Fælled

Riffelskydning   11.05.2022 Skydebanen, Nordre Fælled

Lodtrækning og betaling til 
bukkejagten i klubhuset 11.05.2022 19:00 - 21:00 Kronjydevej 10, 8940 Randers

Riffelskydning  12.05.2022 Skydebanen, Nordre Fælled

Flugtskydning   12.05.2022 17:00 - 21:00

Riffelskydning   13.05.2022 Skydebanen, Nordre Fælled

Bukketræf, paraden kl. 9.30 
Gratis kaffe og morgenmad 16.05.2022 9:00 - 11:00 Kronjydevej 10, 8940 Randers

Hundetræning    17.05.2022 19:00 - 21:00 Nordre Fælled

Flugtskydning   19.05.2022 17:00 - 21:00



AKTIVITETSKALENDER 2022–2023

AKTIVITET DATO TID STED

Flugtskydning-kan udlejes   21.05.2022 9:00 - 20:00

Flugtskydning-kan udlejes   22.05.2022 9:00 - 18:00

Hundetræning    24.05.2022 19:00 - 21:00 Nordre Fælled

Flugtskydning   25.05.2022 18:00 - 21:00

Hundetræning   31.05.2022  19:00 - 21:00 Nordre Fælled

Flugtskydning   02.06.2022 17:00 - 21:00

Hundetræning   07.06.2022 19:00 - 21:00 Nordre Fælled

Flugtskydning   09.06.2022 17:00 - 21:00

Flugtskydning-kan udlejes   11.06.2022 9:00 - 20:00

Flugtskydning-kan udlejes   12.06.2022 9:00 - 18:00

Flugtskydning  16.06.2022 17:00 - 21:00

Flugtskydning   23.06.2022 17:00 - 21:00

Flugtskydning-kan udlejes   25.06.2022 9:00 - 20:00

Flugtskydning  30.06.2022  17:00 - 21:00

Flugtskydning   04.08.2022 17:00 - 21:00

Lodtrækning og betaling 
til trækjagten i klubhuset   10.08.2022 Kronjydevej 10, 8940 Randers

Flugtskydning   11.08.2022 17:00 - 21:00

Riffelskydning  16.08.2022 Skydebanen, Nordre Fælled

Flugtskydning   18.08.2022 17:00 - 21:00

Flugtskydning-kan udlejes   20.08.2022 9:00 - 20:00

Flugtskydning-kan udlejes   21.08.2022 9:00 - 18:00

Hundetræning   23.08.2022 20:00 - 21:00

Flugtskydning   25.08.2022 17:00 - 21:00

Flugtskydning-kan udlejes   27.08.2022 9:00 - 20:00

Flugtskydning-kan udlejes   28.08.2022 9:00 - 18:00

Hundetræning   30.08.2022 20:00 - 21:00

Flugtskydning   01.09.2022 17:00 - 21:00

Trækjagt på spulefeltet 03.09.2022

Flugtskydning-kan udlejes   03.09.2022 9:00 - 20:00

Flugtskydning-kan udlejes   04.09.2022 9:00 - 18:00



AKTIVITETSKALENDER 2022–2023

AKTIVITET DATO TID STED

Hundetræning   06.09.2022 20:00 - 21:00

Flugtskydning   08.09.2022 17:00 - 21:00

Trækjagt på spulefeltet 10.09.2022

Haglskydeprøve  10.09.2022 9:00 - 20:00

Hundetræning 13.09.2022  20:00 -21:00

Flugtskydning 15.09.2022 17:00 - 21:00

Trækjagt på spulefeltet 17.09.2022

Hvalpetræning   20.09.2022 19:30 - 20:30

Flugtskydning  22.09.2022 17:00 - 21:00

Trækjagt på spulefeltet  24.09.2022

Hvalpetræning   27.09.2022 19:30 - 20:30

Flugtskydning   29.09.2022 17:00 - 21:00

Fællesjagt i foreningen  01.10.2022 9:00 - 14:00 Kronjydevej 10, 8940 Randers

Hvalpetræning   04.10.2022 19:30 - 20:30

Trækjagt på spulefeltet 08.10.2022

Flugtskydning-kan udlejes   08.10.2022 9:00 - 20:00

Hvalpetræning   11.10.2022 19:30 - 20:30

Trækjagt på spulefeltet  22.10.2022

Hvalpetræning   25.10.2022 19:30 - 20:30

Hvalpetræning   01.11.2022 19:30 - 20:30

Fællesjagt i foreningen    05.11.2022 9:00 - 15:00 Kronjydevej 10, 8940 Randers

Hvalpetræning   08.11.2022 19:30 - 20:30

Trækjagt på spulefeltet  12.11.2022

Hvalpetræning   15.11.2022 19:30 - 20:30

Trækjagt på spulefeltet  19.11.2022

Flugtskydning-kan udlejes   19.11.2022 9:00 - 20:00

Flugtskydning-kan udlejes   20.11.2022 9:00 - 18:00

Fællesjagt i foreningen, (Julejagt)    03.12.2022 9:00 - 14:00 Kronjydevej 10, 8940 Randers

Juleskydning  04.12.2022 9:00 - 18:00
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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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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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RIFFELUDVALGET

Det var året, hvor vi desværre mistede en 
god ven og mangeårige medlem af riffe-
udvalget, Jørgen Steffensen, som sov ind 
den 20. februar 2021.

Ære være hans minde.

Skydeprøve forløbet er nu en realitet 
og vi vil fremover tilbyde, at der til hver 
skydning kan komme skytter som kan få 
hele eller dele af skyde forløbet til vores 
skydninger. Det har været en fornøjelse at 
have kommende nye riffel jægere til det-
te forløb og se, at det hjælper på forstå-
elsen, at man har begrænsninger og kan 
bruge dem til at blive en bedre skytte, så 
vi håber, at der vil komme mindst lige så 
mange i 2022.

Tak til alle der har hjulpet til, når det kneb 
med tilslutning, og tak til medlemmerne i 
riffeludvalget, tak til dem som kunne finde 

vej til skydebanen, vi vender stærkt tilba-
ge til næste sæson og med nye tiltag, vi 
vil prøve igen med at tage på hjortebane 
og håber på stor opbakning.

Poul Erik har valgt at stoppe i riffeludval-
get, vi siger tak for hjælpen i de år, du har 
været med.

Der er desværre endnu ikke kommet faste 
nye datoer og skyde tider for 2022, så vi 
må henvise til vores hjemmeside og vores 
Facebook side her vil det blive lagt op, så 
snart vi har fået dem.

Pas godt på jer selv og andre. Vi ses, vel 
mødt til skydning i 2022.

På riffeludvalgets vegne
Per Wissendorff 

Zoologisk Konservator
O. K. Larsen

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

Årets gang på skydebanen
2021 var noget af et år for flugtskydnings-
udvalget. Vores sæson plejer at starte fe-
bruar måned, Men grundet Corona måtte 
vi desværre først starte i marts måned, 
med en del restriktioner of forbehold. Men 
vi fik en god start, så tak til alle jer der 
trodsede vejret og forholdene i starten af 
sæsonen. Hen over sommeren løsnede re-
geringen så grebet om vores bane og vi 
kunne for alvor komme i gang, med flere 
gæster og ”normal hverdag”. 

Så derfor valgte vi i år også og afholde 
Kronjyde gran prix som vi har gjort så 
mange år før. Og der havde vi en bane 
fyldt med glade skytter og skønt vejr. Så 
tak for den skønne dag og tillykke til alle 
dem der kom på en podieplads. Vi håber 
vi får lov og holde en igen til næste år. 

”Skydebanen”
Ja i kender den alle sammen, vores skyde-
bane i Assentoft.

Vi har i år været lidt presset, mht. mate-
riale dertil, idet den 1. januar 2021 forbød 
man det produkt, man lavede almindelige 
lerduer med. Så nu skal alle lerduer være 
”miljøduer” Og det gjorde at der var en 
stor mangel på duer i hele landet. Men vi 
har lavet en aftale med PV Lerduer om de 
gerne ville stå for leveringen af duer, og 
der arbejder vi på en opgradering af vo-
res lagerkapacitet til duer. Så prisen også 
bliver bedre.

Så har vi som alle andre baner, måtte 
kæmpe om flugtskydningspatroner, og 
det har ikke været nemt. Heldigvis har MB 
Jagt været så venlige og ringe til os i tide, 
så vi kunne nå og købe en masse inden vi 

løb helt tør. Og det virker til i skrivende 
stund at der er ved og være styr på det 
igen i hele Danmark.

”Haglskydeprøve 2021”
Som mange af jer sikkert lagde mærke 
til, så blev 2021 året hvor haglskydeprø-
ven kom til Kronjyllands jagtforening, og 
sikke en oplevelse. Aldrig i min tid jeg er 
kommet på banen, har jeg set så mange 
mennesker både på vores almindelige 
åbningsdage op til prøven, men sandelig 
også på selve prøve dagen. Alle og jeg 
mener virkelig alle måtte lægge et kæm-
pe arbejde, i og få dagene til og hænge 
sammen. Ingen regnede med der ville 
komme så mange igennem på banen. 

Så en kæmpestor tak til flugtskydnings-
udvalget, og alle jer andre som også lige 
gav et nap med, så vi kom igennem det 
sammen.

Og en stor tak til alle jer som plejer at sky-
de på vores bane, for at give plads til alle 
de nye kommende jægere og tage det 
med et smil, selv om pladsen var trang 
mange gange. Næste år skal vi nok gøre 
mere plads til alle. Ja du læste helt rigtig 
i 2022 gør vi det igen, lørdag den 10. sep-
tember 2022 er der haglskydeprøve igen.

”Juleskydning”
Den sidste skydedag på året, og nok også 
den hyggeligste af slagsen. Vi tændte op 
i brændeovnen, og satte æbleskiver i ov-
nen, også blev der ellers skudt lerduer i 
håb om man kunne vinde sig juleanden 
eller en lækker spegepølse fra ”slawteren 
i Tørring” havde sponsoreret til dagen. Vi 
havde et velbesøgt arrangement, og man-
ge glade skytter, og sidst men ikke mindst 
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sne på hele banen, så det kunne ikke være 
en bedre måde og afslutte sæsonen på.

Tak for din tid. Skulle du sidde og tæn-
ke, det lyder da som et fedt sammenhold 
de har på skydebanen, så har du helt ret, 
og vi mangler dig! Så kunne du tænke dig 
og vide mere eller være med så skriv en 
mail til flugtskydning@kronjyllandsjagt-
forening.dk eller fang en af os ude på ba-
nen eller på Facebook, så skal vi nok tage 
godt imod dig.

På flugtskydningsudvalgets vegne
Henning Mejl

23



HAGLSKYDEPRØVEN 2021

Så skete der noget nyt på vores skydeba-
ne i år, nemlig at vi fik tildelt en dag hvor 
Kronjyllands Jagtforening var vært og 
lagde skydebane til en haglskydeprøve 
under Danmarks Jægerforbund.

Vejen hertil skal i ikke snydes for. For med 
en haglskydeprøve kommer der også at 
en masse nye jægere skal ud og øve sig i 
og ramme og håndtere deres gevær kor-
rekt. Vi havde undersøgt ved de andre 
klubber om hvor meget arbejde der var 
op til og de meldte tilbage at vi nok skul-
le regne med 1/3 del flere skytter. Så vi 
regnede med i flugtskydningsudvalget at 
det kunne vi sagtens klare med vores al-
mindelige bemanding, men blev vi snydt.
Allerede start August på vores alminde-
lige torsdags skydninger, mærkede vi at 
noget var under opsejling. 

Og det blev kun vildere og vildere som vi 
nærmede os prøven. Folk kom fra nær og 
fjern, vi havde folk fra Horsens, Thisted, 
Aalborg og sikkert mange flere. Så vi fik 
planlagt i udvalget at vi åbnede jagtbanen 
med en instruktør på hver standplads, så 
mellem kl 17-18 var der en instruktør til og 
guide på den pågældende standplads. Og 
så var der 5 skud også måtte man skifte 
rundt mellem pladserne. Det fik det hele 
til og glide lidt nemmere og alle fik en reel 
mulighed for og øve sig op til prøven.

Lørdag den 18. september var dagen hvor 
de nye jægere skulle finde ud af om de 
kunne komme på jagt i denne sæson.
Vi startede dagen med fælles morgenmad 
med bestyrelsen og flugtskydningsudval-
get, og de 2 prøvesagkyndige. Så aftalte 
vi hvordan prøven skulle afvikles. 

Og inden vi var færdige dukkede den før-
ste op og var klar til prøven. Og så gik de 
prøvesagkyndige ellers i gang med da-
gens første hold, alle fik en fælles instruks 
også gik den første ud på banen. Vi sørge-
de for drikkevare til alle, og lidt smalltalk 
til og tage de værste nerver for dem der 
havde brug for det.

Vi havde en maskine der drillede lidt i 
løbet af dagen, men ikke noget der ikke 
kunne løses, nemt og hurtigt.

Vi havde en fuld booket prøve og den sid-
ste var færdig kl 15.55.

Dumpeprocenten for kreds 3 lå i 2021 på 
51% og det var også det indtryk jeg selv 
havde på dagen. Så de må prøve igen til 
foråret.

Og jeg har i skrivende stund fået bekræf-
tet at vi har fået en prøve igen i 2022 Den 
10/9 kl. 9:00. Og der er allerede planlagt 
en del weekender op til, så vi forhåbent-
ligt kan få flere igennem nåleøjet.
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Se mere om SUND HUND på vores hjemmeside:
randersdyrehospital.dk/sundhedspakker 

Randers Dyrehospital, Kavalerivej 1, 8930 Randers.
Tlf. 86421513 info@randersdyrehospital.dk  
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NYJÆGERUDVALGET

God jagt i generationer er jægerforbun-
dets nye vision – Jagten skal med andre 
ord giveres videre – For os er det ikke så 
vigtigt om jagten går i arv fra far til søn el-
ler om det er blandt erfarne jægere der gi-
ver deres viden videre til nye jægere – Det 
vigtige er at det bliver givet videre – når 
man har at gøre med en tusindårig tradi-
tion bør man gøre sit bedste for at bevare 
og værne om den gode passion for jagten. 
Derfor laver foreningen hvert år flere til-
tag for vores nyeste jagtkammerater, både 
i foreningen men også for nye jægere fra 
hele landet. Der er mange måder at give 
sin jagtviden videre på, vi tror på, at jagt 
bedst læres ude på jagten. 
I skrivende stund har vi netop afholdt vo-
res weekendkursus for nye jægere, som i 
2021 havde fin tilslutning og fyldt hold – 14 
pladser til nyjægere blev til 16 nyjægere på 
kursus – vi bestemte os for at lave et par 
ekstra pladser. 

Årets deltagere kom i stor grad fra lokal-
området denne gang, Vejle og Valby var 
de fjerneste egne der deltog.

Kurset indeholder emner som; Vildken-
ding, Flugtskydning, Schweisshunde-fore-
drag, jagtetik og moral, trækjagt på ænder 
og drivjagt, vi prøver med andre ord på at 
komme det meste at paletten rundt på en 
enkelt weekend.

På trækjagten ved Stevnstrup enge ople-
vede vi flere fine episoder – En nyjæger 
fik tidligt på trækket nedlagt sin første 
gråand, som hurtigt blev apporteret og 
leveret til den stolte jæger, dog blive der 
næsten samtidig nedlagt flere ænder, så 
efter et tillykke med første and til skytten, 
skyndte det firbenede apporteringsappe-
rat sig videre til næste opgave, dog hørte 

man kort efter den heldige skytte fra før 
udbryde et, nu stikker anden af – Den hav-
de åbenbart ikke helt opgivet at komme i 
sikkerhed, derfor måtte hunden retur og 
apportere den igen. På kurset var der stor 
fornøjelse af den historie. Vi var heldige 
med at se en hel del ænder på andetræk-
ket, vi endte med fire nedlagte gråænder, 
og rigtig mange gode historier fra turen.

Drivjagten søndag gav os også mange fine 
oplevelser, terrænet viste sig fra sin fine 
side, og kom dagen igennem med mange 
fine situationer, især så vi mange snepper, 
fasaner og ænder – men også en rigtig fin 
seksenders buk der sneg sig forbi de gar-
vede jægere der sparede den i håb om den 
ville vælge turen forbi en nyjæger bagefter, 
bukken snød dog os alle og forsvandt bag-
ud i såten – Men der var helt sikkert en del 
nyjægere der nåede at nyde synet af den. 
På drivjagten endte vi med at nedlægge 2 
snepper og 3 fasanhøner. Som traditionen 
byder, skulle de to dygtige nyjægere un-
der paraden op og kysse sneppens bryst, 
vi ønsker endnu engang tillykke.

På holdet bag nyjægerarrangementerne 
har vi fået en ny mand, nemlig Anders, én 
af hans opgaver på weekendkurset var at 
være Jagtfiskal, hård men retfærdig hørte 
jeg en nyjæger sige… Undervejs på jag-
terne blev blandt andet udstyr løbende 
tjekket, havde alle rengjorte løb før jagten, 
var jagtdolke til stede og var de rene og 
nyslebne var nogle af hans nedslag til stor 
morskab undervejs – især når de garve-
de jægere der hjalp til, også røg i fælden. 
Jagtfiskalens roller under jagten er at være 
med til at holde en høj etik og moral, med 
et glimt i øjet er det både sjovt og en re-
minder om altid at holde en høj standard 
blandt jægere.
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To nyjægere har lige nedlagt deres 
første gråand.

Nyjæger har lige fået overrakt dagens anden fasan.

Nyjæger har lige nedlagt sin 
første sneppe.

En ting som også gav mange positive til-
bagemeldinger var da jagthornet blæste 
Jagt Begynd, der er vel heller ikke meget 
der lyder bedre end et dygtigt spillet jagt-
horn.

Efter bladets deadline har vi flere arran-
gementer i sigte, blandt andet intro til 

trækjagt på ænder, og intro til pramjagt, 
men det må i nøjes med at høre mere om 
på generalforsamlingen, da de endnu ikke 
er afholdt.

På vegne af nyjægerudvalget 
Thomas Skifter
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På 2 dages trykjagt med Huntingstrips i 
de tyske statsskove november 2021

Efter 5 timers kørsel fra Randers var der 
ankomst til hotellet ca. kl. 17.00 onsdag. 
Hotellet lå i Dabel ca. 15-20 km fra de 2 
jagtområder, hvor der blev afholdt jagt 
torsdag og fredag.

På hotellet blev vi modtaget af Carsten 
Spanget fra Huntingstrips, som var vores 
guide under jagten og opholdet.

Efter vi havde tømt bilen og fået vores 
værelser, holdt Carsten en lille velkomst, 
hvor han gennemgik procedurerne for 
jagterne, og typisk hvad der måtte sky-
des.

Aftensmaden og en enkelt øl blev herefter 
fortæret på hotellet.

Næste morgen var der afgang til det før-
ste revir Rosenow, hvor der var indskriv-
ning og forevisning af tysk jagttegn lidt i 
kl. 8.00. Der blev udleveret en seddel med 
sikkerhedsregler, hvad der måtte skydes 
m.m. på tysk. Denne gennemgik Carsten 
med os, så vi ikke var i tvivl.

Der var 29 skytter på denne jagt. Jeg tror 
deltagerantallet var lavt grundet corona-
en.

Jagtlederen holdt parole og vi blev delt 
op i hold med hverv vores ”ansteller”, 
hvorefter der var afgang og anvisning af 
stigen eller tårnet, hvor vi skulle opholde 
os, mens jagten var i gang. Det var tilladt 
at skyde, når vi var på plads. 

Jagten varede fra omring kl. 9.00 – 12.00 

med en opbrækningspause på et kvarter 
fra kl. 10.30.

Efter jagten blev vi samlet op af ”anstelle-
ren ” og ført til paradepladsen ude i sko-
ven, hvor der var suppe til frokost. Imens 
dette blev fortæret, blev alt nedlagt vildt 
samlet ind, og efterfølgende blev der 
holdt parade.

Dagens udbytte var 9 grise og 7 rådyr.

Efter paraden tog vi tilbage til hotellet, 
hvor dagens oplevelse blev delt og drøftet.

Aftensmaden blev også denne aften for-
tæret på hotellet, hvor der også blev hyg-
get og fortalt lidt jagthistorier.

Næste dag efter morgenmaden kørte vi 
til revir Weisse Krug, hvor der var samme 
procedure med indskrivning m.m. som 
dagen før.

I denne jagt deltog der 42 skytter. Arealet 
som blev drevet af, var 440 hektar skov.
På denne jagt blev udbyttet 1 kronhind, 4 
dådyr, 22 grise, 7 rådyr og 1 ræv.

En enkelt jæger havde nedlagt 6 grise. 
Efter suppe og parade på samlingsstedet, 
kørte vi direkte til Randers, hvor der var 
hjemkomst lidt i 20.00 fredag aften.

Diana smilede til mig på denne tur, det 
blev til 2 grise og en ræv.

En meget velorganiset jagt med tysk 
grundighed, ingenting var overladt til til-
fældigheder, og samtidig med Carsten 
Spangets (Huntingtrips) veltilrettelagt 
guiden, kan en sådan tur anbefales.

TRYKJAGT I TYSKLAND
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Jeg tager gerne en tur igen næste år med 
Huntingtrips til de tyske statsskove.

Inden jagten var der dog en del formaliter, 
som skulle på plads. En forsikring, dansk 
jagttegn på tysk, tysk jagttegn, våbenpas, 
skydebevis hvor der er trænet skud til lø-
bende vildt. 

Hvordan dette skulle anskaffes, blev grun-
dig gennemgået med Hutingtrips. 

Rene Hjorth
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Tlf. 2285 7578
Email: jagt@kronjyllandsjagtforening.dk

FLUGTSKYDNINGSFORMAND
Henning Mejl
Rishøjvej 6                     
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Gardiner
Persienner
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Mørklægning
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