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Formanden
Endnu et år og endnu en jagtsæson 
nærmer sig sin afslutning. 
Som formand er det en af mine 
opgaver at samle lidt op på årets gang 
i Kronjyllands Jagtforening. 
Det er en fornøjelse at gøre det i år. 
Det har faktisk været et rigtigt 
fornuftigt år med mange aktiviteter 
og god opbakning til foreningen.

I løbet af 2012 har vi blandt andet 
arbejdet på at få installeret et 
betalingsanlæg på skydebanen. 
Det viste sig at være noget mere kræ-
vende, end vi regnede med. 
Det betød, at vores ambition om at få 
det i drift i 2012 led skibbrud, men 
det er ikke værre, end at vi nu har fået 
det installeret, og fra sæsonstart 2013 

vil det være i drift. 
Det blev også noget dyrere, end vi 
havde regnet med. 
Blandt andet måtte der skiftes styring 
på et par maskiner. 
Men vi har heldigvis haft støtte af 
både sponsorer og tilskudsmidler fra 
jægerforbundet, så det går endda. 
Og da vi var i gang med at trække 
nye kabler, fik vi også lavet lys på 
parkeringspladsen.

På terrænet ved skydebanen har vi 
også i 2012 fået lavet træningsfacili-
teter for gravgående hunde. 
Den type træningsgrav er der ikke 
mange af, og vi syntes, at det var en 
skam, at de mange gravhunde og 
terriere ikke fik muligheden for at 
prøve træning med ræv.  
Her har vi også haft glæde af sponso-
rer, idet vi har fået materialer fra PHE 
huse og Iver har skaffet en del brugte, 
men fuldt anvendelige materialer, så 
alt i alt har det været en overkomme-
lig investering.

Vi har i 2011 etableret støjvægge 
ved de mest belastede standpladser. 
Desværre var det ikke tilstrækkeligt, 
så det er på planen til 2013 at få dem 
forbedret. Forhåbentlig giver det flere 
skydedage på banen, en mulighed vi 
ønsker os. 
Vi har også en plan om at få klubhuset 
renoveret yderligere i 2013. 
Det er jo et gammelt hus, og den 
renovering der blev påbegyndt for et 
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par år siden skal følges op, så huset 
bedre lever op til nutidens krav. 
Vores klubhus bliver faktisk flittigt 
brugt, - og det er jo meningen - så det 
skal være sådan, at vi fortsat kan have 
fornøjelse af det.

I år har vi også haft arrangeret et 
foredrag med Steen Andersen fra 
DK4. Det var en underholdende aften 
om jagt, og det er da muligt, at vi skal 
prøve noget mere fra den skuffe. 
Jeg vil gerne høre fra dig, hvis du har 
forslag til foredrag eller andre nye 
aktiviteter, så må vi se, hvad der kan 
arrangeres.

Foreningen har et glimrende samar-
bejde med kommunen og Natursty-
relsen, som blandt giver sig udtryk i, 
at vi støtter dem ved aktiviteter, og at 
vi får mulighed for at låne terræn til 
blandt andet nyjæger-arrangementer. 
Det betyder dog også, at vi bruger 
mange ressourcer på aktiviteterne. 
Det er sjovt, men også krævende. 
Heldigvis har vi nogle meget 
aktive frivillige, mange tak til dem 
for indsatsen, men vi kan sagtens 
bruge hjælp af og til. 
Så hvis du på nogen måde har tid og 
lyst til at hjælpe foreningen en enkelt 
gang i løbet af året, så lad høre fra 
dig, vi vil gerne have flere på listen.

Det eneste rigtigt generende jeg 
mindes fra 2012 var, at vores 
hjemmeside blev udsat for hacker 

angreb, og ikke var rigtigt fungerende 
i 2 måneder. 
Den slags er et stort problem for os, 
da hjemmesiden er der, hvor vi 
annoncerer de fleste af vore 
arrangementer. 

Skulle der være nogle af jer, der er på 
facebook, så er der faktisk en, der har 
taget initiativ til at oprette en side for 
foreningen. 
Den er ganske aktiv, og der er mange 
små historier og billeder.

Til slut vil jeg sige tak for indsatsen i 
året, der er gået til de mange aktive i 
udvalgene. 
Vi har mange aktiviteter, og det 
kræver, at der er mange der bidrager. 
Heldigvis er der flere, der er opmærk-
somme på vores indsats som jagtfor-
ening, så vi jo i år blev nummer 2 i 
konkurrencen om at blive Årets 
Jagtforening.  En særlig tak for 
samarbejdet og indsatsen i det 
forløbne år til bestyrelsen og de 
aktive i udvalgene. 
Tillykke til jer alle.

Jeg vil benytte lejligheden til at ønske 
alle vore medlemmer et godt nytår 
Jeg håber at se nogle af jer til gene-
ralforsamlingen d. 20. februar, og 
høre fra jer, hvordan vi kan gøre en 
god forening endnu bedre.

- Peter Kaae Schmidt
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Nyjæger & jagtsti

Foråret startede, som det er blevet en 
årlig begivenhed med de frivillige 
jagtprøver. 
Der var noget mindre søgning til 
prøven end de foregående år. 
Det skal nok ses i lyset af, at de 
tvungne jagtprøver var blevet 
flyttet fra Pindstrup til Hadsten, så 
alle dem, som vi skulle have haft, 
valgte at tage til Hadsten for at se, 
hvordan det muligvis kunne komme 
til at se ud, når de skulle op til den 
rigtige prøve. 
Der var også en del, som havde 
tilmeldt sig, men som bare blev væk. 
For at undgå dette til næste år bliver 
deltagerne anmodet om at betale på 
forskud. Så kan det jo være, at de 
møder op. 
Ellers er det bare ærgerligt for dem. 

Jagtsti, som var planlagt til afholdelse 

i maj måned, måtte desværre aflyses 
pga. at banen var blevet dobbeltboo-
ked, men vi prøver igen i 2013.

I efteråret er der afholdt 2 arrange-
menter for nyjægere.
Der var 15 deltagere på hvert hold. 
Jagterne blev afholdt på Randers 
Kommunes arealer ved fjorden - Ran-
ders Sønderskov og på den lukkede 
del af Tirstrup flyveplads. 
Det var to spændende arrangementer, 
hvor flere nyjægere fik nedlagt deres 
første vildt i form af både rådyr - 
ræve - harer - fasaner og snepper, så 
det var nogle tilfredse deltagere, som 
drog hjem. 

Udover jagterne var der også under-
visning i skydning - hundetræning - 
schweiss-arbejde samt vildtkendskab 
og naturbeskyttelsesloven. 
Tak til alle dem, som har hjulpet med 
af få det hele til at fungere. 
En speciel tak til Lars Maagaard for 
at vi måtte låne Randers Naturskole 
til den teoretiske del af undervisnin-
gen. 
Også en tak til Danmarks jægerfor-
bund for økonomisk støtte, tillige en 
tak til naturstyrelsen og forsvaret for 
lån af arealer. 
Tak for 2012 og på gensyn i 2013.

På udvalgets vegne

Ole Rygaard. 
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Jagtudvalget

Inden vi får set os om, er jagtsæsonen 
2012 forbi, også selv om flere vildtarter 
har fået forlænget deres jagttid til at 
gælde hele januar mdr. ud.

Et tilbage blik på 2012

Vi startede med bukkejagten hvor der 
var 10 tilmeldte. Det er dejligt at se så 
stor opbakning. Der blev som vanligt 
nedlagt en buk. 

Bukketræffet var igen i år utrolig godt 
besøgt - der var et sted imellem 50 og 

60, som var mødt op til morgenkaffe.
Da klokken blev 10, lå der kun 1 
mindre buk på paraden. 
Så det blev ikke til den store 
konkurrence om den største buk. 
 
Men den kom dog ikke til at ligge 
helt alene. Lige før middag kom der 
en rigtig fin buk. Men desværre for 
sent til at være med i konkurrencen.

Tilmeldingen til trækjagten var 
derimod meget sløj i år. 
Der var kun 3 tilmeldt.

Drivjagterne i år har generelt været 
godt besøgte, dog havde det været 
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ønskeligt med lidt flere tilmeldin-
ger til de jagter, som bliver afholdt 
sammen med Randers kommune i 
november og januar.

Vi har haft store udfordringer med at 
få nok hunde med på jagterne. 
Til næste år vil vi forsøge at gøre det 
mere attraktivt at møde op med hund. 
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Herefter følger lidt billeder fra vores drivjagter.

Jagt den 6. oktober

På den første jagt i oktober blev der nedlagt 2 stykker råvildt.

Bo hjælper nyejægeren, som har skudt sit første stykke råvildt, med at brække det.
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Skik følge eller land fly

Endnu en ny 
jæger som har 
fået nedlagt sit 
første stykke 
råvildt på en 
foreningsjagt.
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Kommune jagten den 10. november
 
En glad jæger og hans hund (Trunte) 
– lige før billede blev taget, havde 
Trunte lavet en rigtig fin apportering 
af en fasan høne. 

Der var flere hunde som var på hønen 
men efter et fint stykke hunde arbejde 
blev det Thomas og Trønte som fandt 
hønen. Endnu et bevis på hvor vigtig 
det er, at have dygtige hunde med på 
jagt.
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Den unge jæger har lige skudt sin først Sneppe, og endnu en tradition blev 
holdt i hævd.

Julejagten den 1. december.
Masser af rundstykker og snak, forventningerne er høje.



 
Af sted på jagt. Alle venter med stor spænding.

Iver sendte denne fasan direkte i fjorden efter et’ flot side skud.



Tak for et rigtig flot fremmøde.

Julejagten afsluttes efter god tradition med gule ærter, kogt flæsk, en øl og en 
snaps. 13



Her var et kort tilbage blik i ord og 
billeder om året der gik. 
Vi fra jagtudvalget vil gerne benytte 
lejligheden her til at sige tak til alle 
de personer, som mødte og delte disse 
oplevelser med os.
Jeg vil selv gerne sige tak til Rene, 
Bo, Thomas og Kenneth for den store 
indsats, I lagde i at gøre disse jagter 
til noget specielt.
God jul og godt nytår.

Jagten for 2013
De jagter/arrangementer, som er 
fastlagt for 2013:

Bukkejagt.
Sidste tilmelding er den 4. maj.
Lodtrækning samt betaling finder sted 
i klubhuset tirsdag den 7. maj 
klokken 19.00.
Prisen i år er 500 kroner for deltagelse 
og 600 kroner for skudt buk.

Bukketræf.
Vanen tro vil der torsdag den 16. maj 
afholdes bukketræf: 
Der vil i den forbindelse være rund-
stykker og en lille en til ganen.
Vi starter klokken 08.30 med rund-
stykker, selve paraden vil blive 
afholdt klokken 09.30. 
Der vil i år være en præmie til den 
bedste buk og en til den sjoveste 
historie.
Der vil kunne købes øl og sodavand.
NB. Bukke, der afleveres efter dette 
tidspunkt, er ikke med i præmierin-
gen af de 2 bedste bukke. 

Trækjagt.
Sidste tilmelding er lørdag den 24. 
august
Lodtrækningen samt betaling 
finder sted i klubhuset tirsdag den 27. 
august klokken 19.00.
Prisen er 200,- kroner.
Datoerne for trækjagter er følgende 
lørdage, 1/9, 7/9, 14/9, 21/9, 28/9, 
12/10, 19/10 og den 26/10. 
På disse jagter må der kun skydes 
ænder, gæs, krager og skader.
Som noget nyt i år vil det være muligt 
at få lov til at invitere 1 gæst med pr. 
gang. 

NB. Bemærk venligst at lørdag den 
5/10 er der ingen trækjagt, da der 
afholdes drivjagt.

Drivjagt.
Der bliver 2 drivjagter sammen med 
Randers kommune. 
Datoerne for drivjagterne er lørdag 
den ?/? og lørdag den ?/01 
(Januar 2014)

Datoerne for foreningsdrivjagterne 
er lørdag den 5. oktober og den 14. 
december.
Vi mødes ud i klubhuset til 
rundstykker klokken 0900.
Prisen for disse jagter er 100,- kroner
Lørdag den 14. december vil der 
blive mulighed for køb af gule ærter 
og flæsk.
Prisen vil være ca. 85 kroner. 
Tilmelding skal ske separat, når man 
tilmelder sig jagten.
Som noget nyt i år arbejder vi på at få 
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lavet en svampetur.
Spis naturen og en endnu ikke helt 
defineret tur (Kunne være indsamling 
af urter til kryddersnaps)
Prisen for disse jagter vil være 200,- 
kroner.
Prisen og datoer for ovennævnte 
kurser er ikke fastlagt.

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

Godt nytår 
På vegne af jagtudvalget
Steffen Schmidt.
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Hundeudvalget

Året 2012 har formet sig nogenlunde, 
som det plejer i hundeudvalget. 
Den væsentligste afvigelse fra det 
normale var, at vi måtte aflyse vores 
markprøve. 
Vi fik også i årets løb etableret træ-
ningsbanen til gravgående hunde, og 
den er blevet prøvet af – og godkendt.

Vintertræningen blev som sædvanligt 
afviklet på skydebanen. 
Som tidligere år fik vi lov til at låne 
lidt terræn af naboen, så de unge 
hunde kunne komme lidt væk fra 
skydebanen, da den åbnede i februar. 
Vi træner i 2013 6 søndage, startende 
13. januar kl. 10. 
Alle er velkomne, også selvom man 
ikke kan deltage alle gange, vinter-
træningen er lidt mindre formel end 
forårets træning.

Vi arrangerede selv schweiss kursus 
i år. Det fungerede rigtigt godt, og 
vi håber, at Henrik, Holger, Allan og 
Kuno kan lave 2 ny hold i 2013. 
Det er et rigtigt spændende kursus, 
som jeg selv deltog på i år. 
Man lærer en masse om sin hund og 
kommer ud i skoven med nogle 
hyggelige folk, prøv det!

Som sagt måtte vi aflyse markprøven, 
dels mistede vi i sidste øjeblik halv-
delen af terrænet, og dels var der ikke 
megen tilslutning til prøven. 
Det betyder, at vi i 2013 vil lave 
noget markprøvetræning, spare på 
kræfterne og springer over den lokale 
markprøve. 
Så må vi se, om vi har energien til det 
næste år.

Vi holdt vores sædvanlige forårstræ-
ning, og der var rigtig fin tilslutning. 
Men der er altså plads til flere, så bare 
kom med hundene, deres førere har 
godt af træningen. 
Efter vores egen afslutning var vi 
værter ved Trekantsdysten. 
Heldigvis kunne vi stille fuldt hold i 
år, og hundene gjorde det rigtig godt. 
Uheldigvis var Djursland en anelse 
bedre, så de tog pokalen med hjem. 

Jeg håber, at deltagerne havde en god 
dag, og at det hjælper os, så vi næste 
år stiller op med fuldt hold igen – og 
vinder, det må snart være vores tur, 
og det ser ud til, at hundene godt kan.
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AKTIVITETSKALENDER
12/1 Kl. 9.00 Fællesjagt i foreningen, mødested er klubhuset

13/1 Kl .10.00 Vintertræning opstart og tilmelding, ved klubhuset

20/1 Kl. 10.00 Vintertræning, ved klubhuset

27/1 Kl. 10.00 Vintertræning, ved klubhuset

03/2 Kl. 10.00 Vintertræning, ved klubhuset

03/2 Kl. 9-15 Flugtskydning ved klubhuset. Det skydes på Skeet og trapbanen

09/2 Kl. 13.00 Marktræning. Parkeringspladsen i Handest

10/2 Kl. 10.00 Vintertræning, ved klubhuset

10/2 Kl. 9-15 Flugtskydning ved klubhuset. Det skydes på Skeet og trapbanen

16/2 Kl. 13.00 Marktræning. Parkeringspladsen i Handest

17/2 Kl. 10.00 Vintertræning, ved klubhuset

17/2 Kl. 9-15 Flugtskydning ved klubhuset. Det skydes på Skeet og trapbanen

20/2 Kl. 19.00 Ordinær generalforsamling, i klubhuset

23/2 Kl. 13.00 Marktræning. Se hjemmesiden

24/2 Kl. 9-15 Flugtskydning ved klubhuset. Det skydes på Skeet og trapbanen

03/3 Kl. 9-15 Flugtskydning ved klubhuset. Det skydes på Skeet og trapbanen

04/3 Gravtræning starter, ved klubhuset. Se hjemmesiden/Kurt 40275680

05/3 Kl. 19.00 Schweiss træning, opstart. Klubhuset. Tilmelding 29484294

10/3 Kl. 9-15 Flugtskydning ved klubhuset. Det skydes på Skeet og trapbanen

17/3 Kl. 9-15 Flugtskydning ved klubhuset. Det skydes på Skeet og trapbanen

17/3 Schweiss træning

24/3 Kl. 9-15 Flugtskydning ved klubhuset. Det skydes på Skeet og trapbanen

24/3 Schweiss træning

25/3 Kl. 15-20 Riffelskydning på kaserne, værter Tvede Line/Galten Vissing

31/3 Kl. 9-15 Flugtskydning ved klubhuset. Det skydes på Skeet og trapbanen

02/4 Kl. 19.00 Hundetræning opstart og tilmelding. Nordre fælled, Mariagervej

04/4 Kl. 15-20 Riffelskydning på kaserne. Værter Kronjyllands jagtforening

RYK UD OG GEM!



04/4 Kl. 17-21 Flugtskydning ved klubhuset. Der skydes på alle baner

07/4 Kl 9.00 Frivillig jagtprøve

07/4 Schweiss træning

09/4 Kl. 19.00 Hundetræning. Nordre fælled, Mariagervej

11/4 Kl. 15-20 Riffelskydning på kaserne, værter Hammershøj Jagtforening

11/4 Kl. 17-20 Flugtskydning ved klubhuset.

14/4 Schweiss træning. Afsluttende prøve

16/4 Kl. 19.00 Hundetræning. Nordre fælled, Mariagervej

16/4 Kl. 15-22 Riffelskydning på kaserne, værter Tvede Line/Galten Vissing

18/4 Kl. 17-21 Flugtskydning ved klubhuset.

18/4 Kl. 15-20 Riffelskydning på kaserne. Værter Kronjyllands jagtforening

23/4 Kl. 19.00 Hundetræning. Nordre fælled, Mariagervej

24/4 Kl. 15-20 Riffelskydning på kaserne, værter Hammershøj Jagtforening

25/4 Kl. 17-21 Flugtskydning ved klubhuset.

27/4 Kl. 9-15 Flugtskydningsbanen kan lejes. 
Info flugtskydning@kronjyllandsjagtforening.dk

28/4 Kl. 9.00 Kronjyde Grand Prix i flugtskydning. Alle er velkomne

30/4 Kl. 19.00 Hundetræning. Nordre fælled, Mariagervej

01/5 Kl. 8-16 Riffelprøve

01/5 Kl. 16-19 Riffelskydning på kaserne. Værter Kronjyllands jagtforening

01/5 Kl. 19.00 KJF Pokalskydning. Værter Kronjyllands Jagtforening. 
Alle er velkomne.

02/5 Kl. 17-21 Flugtskydning ved klubhuset.

04/5 Sidste tilmelding til bukkejagten for yderligere, 
jagt@kronjyllandsjagtforening.dk

05/5 Tilgår Jagtsti kredsmesterskab. Værter Kronjyllands Jagtforening

06/5 Kl. 18-21 Klubaften ved Randers Jagt og fiskeri

07/5 Kl. 19.00 Hundetræning. Nordre fælled, Mariagervej

07/5 Kl. 19.00 Lodtrækning til bukkejagten i klubhuset, for yderligere mb. 42302123

07/5 Kl. 15-18 Riffelskydning på kaserne, værter Tvede Line/Galten Vissing

08/5 Kl. 15-18 Riffelskydning på kaserne, værter Hammershøj Jagtforening

08/5 Kl. 17-21 Flugtskydning ved klubhuset.

11/5 Kl. 9-15 Flugtskydningsbanen kan lejes. 
Info flugtskydning@kronjyllandsjagtforening.dk



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

13/5 Kl. 15-18 Riffelskydning på kaserne. Værter Kronjyllands jagtforening

14/5 Kl. 19.00 Hundetræning. Nordre fælled, Mariagervej

14/5 Kl. 15-18 Riffelskydning på kaserne, værter Tvede Line/Galten Vissing

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

16/5 Kl. 17-21 Flugtskydning ved klubhuset.

21/5 Kl. 19.00 Hundetræning. Nordre fælled, Mariagervej

23/5 Kl. 17-21 Flugtskydning ved klubhuset.

28/5 Kl. 19.00 Hundetræning. Nordre fælled, Mariagervej

30/5 Kl. 17-21 Flugtskydning ved klubhuset.

04/6 Kl. 19.00 Hundetræning. Afslutning. Nordre fælled, Mariagervej

06/6 Kl. 17-21 Flugtskydning ved klubhuset.

08/6

13/6 Kl. 17-21 Flugtskydning ved klubhuset.

16/6

20/6 Kl. 17-21 Flugtskydning ved klubhuset.

27/6 Kl. 17-21 Flugtskydning ved klubhuset.

JULI ALLE UDVALG HOLDER EN VELFORTJENT SOMMERFERIE

01/8 Kl. 17-21 Flugtskydning ved klubhuset.

08/8 Kl. 17-21 Flugtskydning ved klubhuset.

10/8 Kl. 9-13 Riffelskydning Hjortebanen i Grenå. Tilmeld. 23715523 
mail. ib - koch@live.dk 

12/8 Kl. 15-22 Riffelskydning på kaserne, værter Hammershøj Jagtforening

15/8 Kl. 17-21 Flugtskydning ved klubhuset.

22/8 Kl. 17-21 Flugtskydning ved klubhuset.

24/8 - Sidste chance for tilmelding til trækjagten. 
jagt@kronjyllandsjagtforening.dk

24/8 Kl. 9-15 Flugtskydningsbanen kan lejes. 
Info flugtskydning@kronjyllandsjagtforening.dk

25/8 Flugtskydningsbanen kan lejes. 
Info flugtskydning@kronjyllandsjagtforening.dk

27/8 Kl. 19.00 Lodtrækning til trækjagten i klubhuset. 
jagt@kronjyllandsjagtforening.dk



29/8 Kl. 17-21 Flugtskydning ved klubhuset.

01/9 - Trækjagt på spulefeltet

05/9 Kl. 17-21 Flugtskydning ved klubhuset.

07/9 - Trækjagt på spulefeltet

12/9 Kl. 17-21 Flugtskydning ved klubhuset.

14/9 - Trækjagt på spulefeltet

17/9 Kl. 19.00 Hvalpetræning, se hjemmesiden

19/9 Kl. 17-21 Flugtskydning ved klubhuset.

21/9 - Trækjagt på spulefeltet

24/9 Kl. 19.00 Hvalpetræning

26/9 Kl. 17-21 Flugtskydning ved klubhuset.

28/9 - Trækjagt på spulefeltet

29/9 Kl. 19.00 Hvalpetræning

01/10 Kl. 19.00 Hvalpetræning

05/10 Kl. 9.00 Fællesjagt i foreningen - mødested er klubhuset

08/10 Kl. 19.00 Hvalpetræning

12/10 - Trækjagt på spulefeltet

19/10 - Trækjagt på spulefeltet

24/10 Kl. 19.00 Hvalpetræning

26/10 - Trækjagt på spulefeltet

29/10 Kl. 19.00 Hvalpetræning

xx/11 Kl. 9.00 Fællesjagt i foreningen - mødested er klubhuset

05/11 Kl. 19.00 Hvalpetræning

12/11 Kl. 19.00 Hvalpetræning

01/12 Kl. 9.00 Juleskydning. Alle er velkomne

14/12 Kl. 9.00 Fællesjagt i foreningen - mødested er klubhuset. Med efterfølgende 
gule ærter og flæsk

xx/01-
2014

Kl. 9.00 Fællesjagt i foreningen - mødested er klubhuset



Vi har også haft et hvalpekursus igen 
i efteråret, og som sidste år foregik 
det hos Spir i deres ridehal. 

Der var ikke så mange deltagere i år. 
Vi håber, at det især skyldes, at vores 
hjemmeside var ude af drift i 
perioden, så det var ikke nemt for 
folk at finde ud af, at vi havde 
træning.

Som det nye har vi så fået 
etableret gravbanen. 
Den er lavet efter de gældende regler, 
og den er taget i brug, sådan lige så 
småt. 
Der er foruden træningsbanen også 
lavet en hvalpebane, hvor hundene 
kan blive introduceret til ræven, så 
der er muligheder for alle. 

Banen er godkendt af  Dansk Jack 
Russel Terrier klub, og de har haft 
lånt den til deres prøve. 
Vi planlægger regelmæssig træning 
fra foråret, så alle med gravhunde og 
terriere kan komme ud og få prøvet 
deres hunde af. 
Som ved vores øvrige træning er der 
adgang for alle, og vi planlægger 
også at udlåne banen til nogle af de 
nærliggende specialklubber. 

Målet med banen er at give nogle af 
de mange ejere af gravgående hunde 
mulighed for træning, så vi håber at 
mange vil benytte sig af banen. 

Da det er en ny aktivitet, kan vi godt 
bruge en ekstra hjælper eller to. 

Så har du lyst til at arbejde med 
gravgående hunde, vil jeg gerne høre 
fra dig.

Til slut vil jeg gerne sige tak for 
opbakning til de hundeførere, vi har 
haft fornøjelsen af i 2012, og ønske 
alle et godt nytår. 

En ekstra tak til vores instruktører, 
som både lægger en masse timer i at 
hjælpe med træningen og yderligere 
velvilligt stiller op med hunde til de 
forskellige foreningsaktiviteter, lige 
fra jagt & fritidsdag til nyjægerjagter.

Husk, at jo mere I træner med jeres 
hunde, jo gladere bliver de, og jo 
gladere bliver I for dem på jagt. 
Vi ser frem til at møde jer og jeres 
hunde i 2013.

PS, vi mangler ænder til 
hundetræning. 
Sig til hvis du kender nogen, der vil 
sælge til foreningen.

På hundeudvalgets vegne

Peter Kaae Schmidt
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Flugtskydning

I 2012 startede vi igen uden en for-
mand for flugtskydnings-udvalget. 
Jeg valgte at stille op som formand og 
blev valgt på vores generalforsamling 
i februar måned.
Valget som formand så jeg som en 
stor udfordring for mig selv, og i al 
beskedenhed synes jeg det er gået 
godt. Der har været stor opbakning 
fra bestyrelsen, udvalget, samt jer 
medlemmer af foreningen og bruger 
af flugtskydningsbanen - Tak for det.

Igen i år har der været stor interesse 
for vores skydebane. Vi håber det er 
fordi, I føler jer velkommen. Vi vil i 
2013 gøre vores ypperste for at leve 
op til 2012’s fine besøgstal. 

Vi startede året med at sende 4 mænd 
fra udvalget på kursus, for at blive 
endnu bedre til at tage imod vores 
gæster på banen.

Da jeg startede som formand for ud-
valget, blev jeg gjort opmærksom på, 
at støjdæmpning på flere standpladser 
skulle laves om. Dette arbejde starter 
vi op primo 2013, da det er yderst 
vigtigt for skydebanens overlevelse.

Vi har fået indkøbt vores længe ven-
tede betalingssystem, som vil blive 
sat op og idriftsat til den kommende 
sæson. Det blive rigtig godt for alle 
skytterne på vores bane samt udval-
gets økonomi, det er noget vi har set 
frem til. 

Vi håber, I tager godt imod det. 

I år har vi haft 4 weekendarrange-
menter. Men vi havde flere dage 
i vores kalender, så kom nu ud af 
busken, vores instruktør står klar til 
at hjælpe alle som ønsker at lave et 
arrangement. Om det er en firmatur, 
teambuilding, et jagtkonsortium eller 
en 30 års fødselsdag, det er op til jer. 
Ring eller kom forbi mig på banen og 
hør nærmere om, hvad vi har mulig-
hed for at tilbyde jer. Vi hjælper gerne 
med at ”strikke” en super god dag 
sammen for jer. 
Vi har i år igen haft besøg af en del 
jagttegnskursister. De tager lidt plads 
ja, men det er jo et krav, at de lærer 
at håndtere et gevær og bedømme 
afstanden til de 6 dyre silhuetter. 
Det er med jagttegnskursister som 
med vildtet om vinteren, hvis vi ikke 
fodrer dem, kan vi ikke holde på dem, 
og så går de over til naboen eller 
bliver helt uddøde. Det scenarie er 
der vist ingen jæger, som vil bidrage, 
og husk så, at det bliver vores nye 
jagtkammerater til næste sæson. 

ALLE ER VELKOMNE I KRON-
JYLLANDS JAGTFORENING.

Sidst men ikke mindst, tak til alle 
medlemmer og andre, som har 
benyttet banen i 2012, og mit udvalg 
- uden jer kørte banen ikke.

På flugtskydningsudvalgets vegne
Jan Madsen
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Året 2012 i riffeludvalget

Det har efterhånden ligget fast i 
mange år, at vores skydninger starter 
sidst i marts sammen med vores lige 
så trofaste kollegaer i Tvede-Linde, 
Hammershøj og Galten Vissing Jagt-
foreninger på den gamle Kaserne. 

Det vil vi nok blive ved med, så 
længe den er åben, for den ligger 
efterhånden midt i et rekreativt 
område for naturelskere - og for dem 
er den skydebane midt i området ikke 
ønskelig, da vores sport jo sammen 
med motorsport ikke foregår helt 
lydløst.

Vi har haft en lille tilbagegang i 
antallet af skydninger, men det er 
også set i forhold til sidste års rekord-
deltagelse. 

Vi vil glæde os over alle dem, som 
har fundet vej til vores skydninger 
og får en omgang træning for at blive 
dus med riflen og ved os kan lave fejl, 
uden det får den store konsekvens.
Det er jo noget andet, når vi afgiver 
skud til levende vildt. 
For at få flere på skydebanen kan vi 
så håbe, at alle vore tilfredse kunder 
vil udbrede det til deres 
jagtkammerater.

Pokalskydning 19-4. 12.
Hvor sidste års vinder Henrik Hjort 
igen var stabil i alle tre discipliner, 
sluttede med 59 point og kan igen i 
2012 kalde sig mester af 
pokalskydning.

Den eneste der formåede at presse 
Henrik var Aksel, som tog 2 pladsen 
med 52 point. 
Præmierne var skænket af Randers 
Jagt & Fiskeri og Sparekassen 
Kronjylland.

Vi havde igen i 2012 en aftale med 
Jagtudvalget om at deltage i 
bukkejagten på foreningens areal ved 
spulefeltet. 
Det foregik ved, at der blev trukket 
lod blandt alle deltagere ved vores 
skydninger. 

Det var Henning Frandsen fra Ham-
mershøj som var den heldige, i tekst 
under billede kan I læse hvad der 
videre skete.
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Billeder fra Pokalskydningen.

Skydeleder Poul Erik kontrollerer her 
skiverne overvåget af far og søn Aksel og Jacob.
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Vores tur til hjortebanen i Grenå sidst 
i august, var desværre ikke nogen 
succes, lidt ærgerligt, at ikke flere fik 
muligheden for at afprøve og forbed-
re sin skydning til bevægeligt mål. 
Vi går ud fra det bare var 
begynder vanskeligheder og derfor 
er vi klar med en ny tur til banen i 
Grenå lørdag d.10 august. kl.9-13.00 

Yderligere oplysninger kontakt Kok-
ken 23715523 mail. ib-koch@live.dk

Hvis der er et medlem som kunne 
tænke sig at komme og hjælpe til 
ved vores skydninger og senere blive 
uddannet som riffelinstruktør. Så 
kontakt Hans Olav.30207797 eller 
Kokken.23715523.



Så er det 100 m. hvor skydestillingen er enten knælende eller siddende, uden 
brug af hjælpemidler. 
Nærmest kameraet den senere vinder Henrik Hjort. 
Og sidste års vinder
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Vinder af vores konkurrence om at få en plads til bukkejagten på foreningens 
areal Spulefeltet Henning Frandsen er en meget storsindet person, da han har 
bukkejagt nok og giver pladsen til en nyjæger Laurits Eskildsen, som i år har 
erhvervet riffel og bestået riffelprøven. Et Knæk og Bræk fra foreningen var 
ikke nok for Laurits, han fik desværre ikke ram på en buk, og mange tak til 
Henning fra Foreningen for hans flotte gestus. 

Her er hvad der planlagt af aktiviteter i 2013.
Vi har igen i 2013 fået lovning på en buk af jagtudvalget på foreningens areal. 
Det er bare at møde op til vores skydninger så deltager man automatisk i 
lodtrækningen.

Datoer for vore skydninger på den gamle kaserne er som flg.:

To: 4-4 kl.15.-20.
To: 18-4 kl.15-20.
On: 1-5 kl.16-19. kl.19 pokalskydning.
Ma: 13-5 kl.15-18.
Lø:10-8 kl. 9-13. Hjortebanen Grenå.



Er man forhindret på de her dage, kan alle datoer på skydebanen findes i 
aktivitetskalenderen. 
 
På Riffeludvalgets vegne                                                      
Hans Olav Christensen.

De heldige som skal prøve lykken på Spulefeltet efter en buk er her på 
rundvisning på arealet og får instrukser om hvordan jagten kommer til at 
foregå af Jagtudvalgets formand Steffen Schmidt. 
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ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Kronjyllands Jagtforening

I klubhuset onsdag den 20. februar 2013 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.
7. Valg af formand.  På valg er PKS.
8. Valg af sek.  På valg er ABC.
9. Valg af riffelformand. På valg er h.o.
10. Valg af formand for Jagt udvalget. På valg er SS

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

11. Eventuelt.  Herunder overrækkelse af krage - og rævepokaler. 
 Medbragte krageben og rævehaler, som deltager i konkurrencen,  
 vil herefter tilfalde foreningen.

Der vil blive solgt lotteri under generalforsamlingen. 
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V/ Poul Henning Eriksen
Cederlunden 17

8960 Randers SØ

Totalentreprise
Nybyggeri
Tilbygning
Fritidshuse

Tømrer/snedkerarbejde



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

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

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

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

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

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

Flugtskydningsformand:

Jan Madsen
Amtsvej 2, Gassum
8981 Spentrup.                        
21410628
Email: flugtskydning@kron-
jyllandsjagtforening.dk

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

Uddannelse: 
Søren Veng
Rismøllegade 23
8930 Randers NØ                 
4279 0029
Email: kasserer@kronjyl-
landsjagtforening.dk
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Hundeudvalgsformand:
Peter Schmidt
Kærgade 21
8940 Randers SV                   
40940043
Email: hund@kronjyllands-
jagtforening.dk
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HUSK 

jævnligt at kigge ind på 
hjemmesiden

www.kronjyllandsjagtforening.dk/






