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Formanden

Det har været et spændende år i 
Kronjyllands Jagtforening. 

Det største i 2014 må vel være, at 
vi blev Årets Jagtforening. Det er 
noget, vi med rette kan være stolte 
af, og et skulderklap til foreningen 
og de aktive, der gør en stor indsats. 
For at komme i betragtning skal man 
indstilles. Det gjorde jeg i foråret 
og svarede på, hvorfor jeg mente, vi 
kunne komme i betragtning. Vores 
kreds mente åbenbart, at vi havde 
gjort det godt nok til at blive indstillet 
fra kredsen. Det var jo ikke helt galt, 
i hvert fald gik vi hele vejen og blev 
Årets Jagtforening 2014.

Når man udvælges, forventes det, at 
man fejrer det med en reception. Det 
brugte vi i bestyrelsen en hel del tid 
og energi på, og vi holdt receptionen 

i august. Vi ville virkelig gerne have 
set mange flere til receptionen, for 
trods det dårlige vejr blev det en fin 
dag med besøg både af jægerfor-
bundets formand og borgmesteren. 
Sammen med præmien på 25.000 kr. 
får man også et tilskud til tøj, som vi 
brugte på skjorter til bestyrelsen og 
t-shirts til alle de aktive.

I starten af året fik vi opsat mere 
støjvæg, dels færdiggørelse af dem på 
jagtbanen og dels ved trap banen. Det 
viste sig at have den modsatte effekt 
af den ønskede. Godt nok blev støjen 
dæmpet væsentligt i nogle retninger, 
men desværre blev den også forstær-
ket ganske meget i nogle få områder. 
Det skete blandt andet for et bebo-
elsesområde i Assentoft lige overfor 
banen. Så efter nogle klager måtte vi 
i al hast ændre på væggene, hvilket 
hjalp gevaldigt – og der er efterføl-
gende ikke kommet flere klager. Men 
vi mangler fortsat at få lavet væggene 
helt færdige, til gengæld har kom-
munen godkendt vores støjrapport. 
Vi kan desværre ikke umiddelbart få 
mere skydetid, men vi taler med kom-
munen om enkelte dage til træning 
af nye jægere forude for haglprøven. 
Vi vil også gerne kunne tilbyde at 
afholde haglskydeprøven. Vi må se 
hvad der kan lykkes.

Der er også kommet noget andet nyt 
på bordet med hensyn til skydebanen. 

3



Vi har som jagtforening ikke særlige 
aktiviteter indenfor buejagt, bortset 
fra at vi tilbyder bukkejagt med bue 
på vores område. Til gengæld har vi i 
Randers en aktiv forening for bue-
skytter, hvor der kommer en del bue-
jægere. Vi fik en henvendelse gående 
på, at de gerne ville have en 3D bane, 
og om den måske kunne kombineres 
med vores skydebane. Vi synes egent-
lig, at det er en god ide - vi bruger jo 
ikke banen mange timer om ugen. Så 
det har vi sagt ja til, og så håber vi, at 
det kan blive et godt og gnidningsløst 
samarbejde.

I februar havde vi besøg af Freddy 
Wulff og fik et foredrag med masser 
af jagt. Han var virkelig underhol-
dende, og det fyldte lokale på Natur-
centret fik en god oplevelse. Vi vil se 
på muligheden for andre foredrag i 
2015.

I foreningen havde vi i marts en Vildt 
& vin aften, der blev afholdt i Uggel-
huse forsamlingshus.  Det var også en 
rigtig god aften. Det er inspirerende 
at opleve, hvad en kok kan få ud af 
det vildt vi kender. Vi gentager det i 
2015, så flere får muligheden.

I 2015 skal vi vist lige trække vej-
ret lidt ovenpå 2014. Men en af de 
aktiviteter, vi prøver at få i gang, er 
juniorjægerklub. Det er aktiviteter, 
der tager udgangspunkt i natur og 

jagt, og som er beregnet for børn i 
10-15 års alderen. Til at finde på og 
styre aktiviteterne har vi en nyud-
dannet naturformidler, så det kan kun 
blive godt. Men det kræver selvføl-
gelig nogle interesserede børn, måske 
kender du nogen? De kan indmeldes 
i klubben ved henvendelse til kas-
sereren.

Til slut vil jeg sige tak for indsatsen 
i året, til bestyrelsen og til de mange 
aktive i udvalgene. Det er jer, der er 
med til at gøre os til Årets Jagtfor-
ening 2014. Jeg vil ønske alle vore 
medlemmer et godt nytår, og jeg 
håber I vil benytte foreningens tilbud 
i 2015 og møde frem på generalfor-
samlingen d. 18. februar. 

- Peter Kaae Schmidt
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Riffeludvalget

Vores jagtforening oplevede jo det 
helt store i 2014 at blive valgt som 
årets jagtforening, et stort skulderklap 
til alle i foreningen, som vi kan være 
stolte af. 
Starten på vore aktiviteter sker når 
foråret melder sin første ankomst.
Vi havde i år 4 skydninger på riffel-
banen på det gamle kasserne område 
og vi havde for første gang i mange 
år hverken frost eller regn og blæst på 
vores skydninger, det er nemlig noget 
der kan holde skytter hjemme den 
dag og venter så til en dag hvor vejret 
er i orden. 
Vi har haft en sæson med samme 
antal skytter som vi plejer fra vores 
forening Kronjylland, men ikke med-
lemmer har der været en glædelig stor 
stigning, så vi har heldigvis haft travlt 
de dage vi har haft skydninger og det 
har resulteret i vi har haft et så stort 
overskud at vi for første gang i mange 
år har investeret nogle penge i nyt 
tiltrængt udstyr. En skydebænk som 
er rigtig god at have når man kommer 
med en riffel som skal grundindsky-
des, så er det bare op på bordet med 
den og med den nye bænk er det så 
en let sag at få styr på træfpunktet og 
få det justeret på sin riffel, så man 
kan fortsætte sin træning med jagt 
realeterede skydestillinger, for man 
bliver ikke en bedre riffelskytte uden 
træning og træning.

Det næste vi har købt er en kikkert 
med stativ, så vi fra standpladsen kan 
se skiven hvor kuglen er ramt, det vil 
så sige vi kan justere på riflens træf-
felt, uden at skulle gå ned og se på 
skiven først.
Vi havde også i år en plads til buk-
kejagt på foreningens areal ”Spule-
feltet” Den gik i år for første gang 
til en af klubbens kvindelige jægere 
Vinni Knudsen. Men der var lige en 
ting som skulle ordnes først, Vinni 
skulle lige til riffelprøve d.5-6 inden 
der kunne komme bukke jagt på 
programmet, men det gik så heldigvis 
godt med bestået. Der blev ikke skudt 
buk på Spulefeltet i år. Alle 
deltagende jægere fik nogle gode 
naturoplevelser på Spulefeltet.

Der blev tildelt os en ekstra skyde-
dag lørdag 26/4 fra 12 til 17 hvor vi 
så ville prøve med 200 m skydning 
den dag. Der blev reklameret for 
skydningen på klubbens hjemmeside 
og Facebook, men desværre ingen 
succes der kom kun 5 skytter som 
mente det var rart at finde ud af sine 
skydefærdigheder på over 100 m så 
der kunne skydes til en buk, selvom 
den skulle stå på 180 m.
Så havde vi vores skydning på hjor-
tebanen i Grenå den anden lørdag i 
august kl. 9. til 13. det går den rigtige 
vej, der kommer flere til hvert år, så 
nu kan det snart løbe rundt økono-
misk. Det er da også dejligt at se
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Koncentration
på standpladsen,
inden skuddet 
afgives

Træfpunktet tjekkes på skiven. Det skulle jo så helst sidde der, hvor man har 
sigtet



Inden vi får os set om er endnu en 
dejlig jagtsæsonen over. Når jeg nu 
sider her og skriver jagtudvalget 
beretning er det med en lidt mær-
kelig og vemodig følelse, det bliver 
min sidste for denne gang. Jeg har 
besluttet mig, at jeg holder til ge-
neralforsamlingen i februar. Jeg har 
siddet som formand for jagtudvalget 
nu i 6 år. Det har været en dejlig og 
spændende tid, jeg har mødt mange 
forskellige og spændende mennesker, 
som alle har brændt lige så meget for 
jagt, som jeg selv gør det. Men nye 
interesse er kommet til som jeg deler 
med vores børn, derfor føler jeg, at 
tiden er kommet til at sig tak imens 
det går godt.

Jeg vil derfor gerne sige tak til mit 
udvalg og alle de medlemmer, som 
har bakket mig op igennem årene der 
er gået. Jeg håber i vil tage lige så 
godt i mod min afløser, som der blev 
taget i mod mig.
Endelig vil jeg gerne takke den 
øvrige del af bestyrelsen, for et rigtig 
godt og konstruktiv samarbejde i de 6 
år, jeg har siddet som jagtudvalgsfor-
mand. Jeg vil ønske jer knæk og bræk 
på jeres videre rejse.

Et tilbage blik på 2014.
Vi startede med bukkejagten hvor der 
var 8 tilmeldte, det er dejlig at se så 
stor opbakning. Der blev som noget 

nyt, ikke nedlagt nogen buk i år.

Bukketræffet var igen i år utrolig godt 
besøgt der var et sted imellem 40 og 
50 som var mødt op til morgen kaffe.
Da klokken blev 09.30 lå der 2 buk 
på paraden. Så det blev ikke til den 
stor konkurrence om den største buk.  

Drivjagterne igen i år har drivjagterne 
været rigtig godt besøgte, der har væ-
ret mange nye ansigter både i kraft af 
nyejæger, men også nye medlemmer 
som har valgt at skifte til KJF.
Her var et kort tilbage blik i år kun 
i ord og ingen billeder (Fotografen 
udeblev) på året der gik. Vi fra jagt 
udvalgt vil gerne benytte lejligheden 
til at sige tak til alle de personer som 
mødte op og delte disse oplevelser 
med os.

Jeg vil selv gerne sige tak til Rene, 
Bo, Thomas, Mikkel, Martin og Ken-
neth for den store indsats i lagde i at 
gøre disse jagter til noget særligt.
God jul og godt nytår.

Jagter for 2015
De jagter / arrangementer som er 
fastlagt for 2015.

Bukkejagt
Sidste tilmelding er den 1. maj
Lodtrækning og betaling er onsdag 
den 6. maj kl. 1900.
Som altid forgår det i klubhuset.
Prisen i år er 500 kroner for deltagel-
se og 600 kroner for skudt buk.

Jagtudvalget

8 9

der er flere som vil se, hvordan det 
er at skyde til løbende vildt, hvis 
lejligheden tilbyder sig på en trykjagt. 
Tildeling af skydninger står hjem-
meværnet for og det er gået gevaldigt 
tilbage de sidste år. Hjemmeværnets 
bane i Sødring er blevet lukket og de 
skydninger der var der er så flyttet 
til Randers, hvor Miljøgodkendelsen 
siger der ikke må være mere end 2 
skydninger om ugen, i 2010 havde 
vi 14 skydninger på banen, i foråret 
i 2015 bliver det ikke til mere end 7 
altså en halvering på 5 år. Før måtte 
skydningen starte kl. 15 det er tidlig 
på en hverdag, men i 2015 er der 
flere dage hvor der må startes kl. 12 
og slutte kl. 18. de tidspunkter er jo 
ikke særlig kundevenlige, men det 
må vi leve med. Aksel Sørensen som 
forhandler med Hjemmeværnet gør 
sit for bedre skydetider.

Her er vores skydetider riffeludvalget 
har fået i 2015.

Torsdag: 9/4. kl. 15 til 20.
Lørdag  : 2/5. kl. 9 til 16.
Tirsdag : 11/8. kl. 15 til 18. 

Husk at tjekke klubbens aktivitets-
kalenderen, hvornår de andre jagt-
foreninger vi deler banen med har 
skydetider.

Vi har igen i 2015 en plads til for-
eningens bukkejagt på Spulefelt. 
Det vil foregå ved lodtrækning.
I juni blev der holdt en Feltskydning 
på øvelsesområdet i Hevring og det 
blev en kæmpe succes, hvor der måtte 
lukkes for tilmeldingen ved 150 skyt-
ter, i 2015 vil der så være skydning i 
2 dage og så vil der jo blive plads til 
300 skytter. 

Det sker.:
Lørdag:  13 – 6.
Søndag: 14 – 6. 
  
Hold øje med februar nummer af 
jæger, der vil være en større artikel 
om feltskydningen med tidspunkter. 
Kontaktperson er: 
Søren Kjeldsen: 25332532.

Jeg vil også gerne takke mit udvalg 
for deres arbejde i sæsonen 2014. 
Uden dem kunne det jo ikke lade sig 
gøre.

På vegne af riffeludvalget  
Hans Olav Christensen.



Riffeljagt i januar
Da vores kvote på dyr er sat op fra 
2014 vil vi som noget nyt sælge de 
sidst dyr til afskydning med riffel.
Tilmelding og betaling sker på den 
sidste foreningsjagt den 9. januar 
2016. Det sker efter først til mølle 
princippet.
Prisen bliver 300 kr. for dyret.

Bukketræf
Vanen tro vil der Lørdag den 16. maj 
afholdes bukketræf, der vil i den for-
bindelse være rundstykker og en lille 
en til ganen.
Vi starter klokken 08.00 med rund-
stykker, selve paraden vil blive af-
holdt klokken 09.30, der vil i år være 
en præmie til den bedste buk og en til 
den sjoveste historie.
Der vil kunne købes øl og sodavand.
NB. Bukke der afleveres efter dette 
tidspunkt er ikke med i præmieringen 
af de 2 bedste bukke. 

Trækjagt
Sidste tilmelding er tirsdag den 18. 
august. Lodtrækningen samt betaling 
finder sted i klubhuset tirsdag den 25. 
august klokken 19.00.
Prisen er 200,- kroner
Datoerne for trækjagter er følgende 
lørdage, 5/9, 12/9, 19/9, 26/9, 10/10, 
24/10, 14/11 og den 21/11. 
På disse jagter, må der kun skydes 
Ænder, gæs, krager og skader.
Fra november må der også skydes 
skovduer.

Det vil være muligt igen i år at invi-
tere 1 gæst med pr. gang.

Drivjagt
Der bliver 2 drivjagter sammen med 
Randers kommune. Datoerne for 
drivjagterne er lørdag den 7. novem-
ber og lørdag den 9. januar (Januar 
2016).
Prisen for disse jagter vil være 250,- 
kroner
Datoerne for foreningsdrivjagterne 
er lørdag den 3. oktober og den 5. 
december.
Vi mødes i klubhuset til rundstykker 
klokken 0900.
Prisen for disse jagter er 150,- kroner
Lørdag den 5. december vil der blive 
mulighed for køb af guleærter og 
flæsk.
Prisen vil være ca. 85 kroner. Tilmel-
ding skal ske separat når man tilmel-
der sig jagten.
Prisliste 2015/16 for vildt skudt på 
drivjagter.
Rådyr  350,-
Hare    40,-
Fasan    40,-
And    40,-
Sneppe og ræv tilfalder skytten.

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

Godt nytår 
På vegne af jagtudvalget
Steffen Schmidt. 

NYT i Kronjyllands Jagtforening

JuniorJÆGERklub 

For naturinteresserede 8-15-årige. 
Vi planlægger aktiviteter, så de passer til medlemmerne i klubben.
Medlemskab 145 kr. om året.

For mere info Formand@kronjyllandsjagtforening.dk eller 40940043
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AKTIVITETSKALENDER
03/1 Kl. 09.00 Fællesjagt i foreningen, mødest ed er klubhuset.

24/1 Kl. 10 -11 Vintertræning med hund. Opstart og tilmelding ved klubhuset.

31/1 Kl. 10 -11 Vintertræning med hund ved klubhuset.

01/2 Kl. 9 – 15 Flugtskydning ved klubhuset. Der skydes på Skeetbanen.
Trap fortrinsvis kursister.

07/2 Kl. 10 -11 Vintertræning med hund ved klubhuset.

07/2 Kl. 12.30 
-15.30

Marktræning. Parkeringspladsen i Handest.

08/2 Kl. 9 – 15 Flugtskydning ved klubhuset. Der skydes på Skeetbanen,
Trap fortrinsvis kursister.

14/2 Kl. 10 -11 Vintertræning med hund ved klubhuset.

14/2 Kl. 12.30 
-15.30

Marktræning. Parkeringspladsen i Handest.

15/2 Kl. 9 – 15 Flugtskydning ved klubhuset. Der skydes på Skeetbanen,
Trap fortrinsvis kursister.

18/2 Kl. 19.00 Ordinær generalforsamling i klubhuset.

19/2 Kl. 19.00 Schweiss introduktion. Klubhuset. Henrik Blendstrup 2810 6119

21/2 Kl. 10 - 15 Schweiss træning, Fussingø

21/2 Kl. 10 -11 Vintertræning med hund ved klubhuset.

22/2 Kl. 9 - 15 Flugtskydning ved klubhuset. Der skydes på Skeetbanen,
Trap fortrinsvis kursister.

28/2 Kl.8.30-15.30 Lokal markprøve. Tilmelding Peter Schmidt 40940043

28/2 Kl. 10 -11 Vintertræning med hund ved klubhuset.

08/3 Kl. 9 – 15 Flugtskydning ved klubhuset. Der skydes på Skeet og trapbanen.

08/3 Kl. 10 - 15 Schweiss træning, Fussingø Skov.

14/3 Kl. 10 - 16 Schweiss træning, Fussingø Skov.

15/3 Kl. 9 – 15 Flugtskydning ved klubhuset. Der skydes på Skeet og trapbanen.

22/3 Kl. 9 – 15 Flugtskydning ved klubhuset. Der skydes på Skeet og trapbanen.

24/3 Kl. 15 - 20 Riffelskydning på kaserne, værter OMMS -GV

27/3 Kl. 19.00 Vildt- og vinaften i Uggelhuse forsamlingshus.

29/3 Kl. 9 – 15 Flugtskydning ved klubhuset. Der skydes på Skeet og trapbanen.

31/3 Kl. 15. -20 Riffelskydning på kaserne, værter HH- ØM

RYK UD OG GEM!Schweiss træning 2015

Igen i 2015 holder vi schweiss træning, kurset er baseret på unge uprøvede 
hunde og førere
Træningen vil foregå på arealer ved Fussingø på følgende datoer:
19.02.15 Introduktion i klubhuset ved DAKA klokken 19.00
21.02.15 Træning på Fussingø klokken 10.00
28.02.15 Træning på Fussingø klokken 10.00
08.03.15 Træning på Fussingø klokken 10.00
14.03.15 Træning på Fussingø klokken 10.00
12.04.15  Afslutning/prøve klokken 10.00

Der vil blive trænet i udlægning af spor såvel med færtsko som sprøjtede spor. 
Da vi kun har plads til max. 10 hunde er det først til mølle princippet.
Schweissliner, færtsko m.v. kan lånes af instruktørerne.
Kursusgebyr: 500 kr.

Tilmelding til Henrik Blendstrup på telefon 28 10 61 19



01/4 Kl. 17– 21 Flugtskydning ved klubhuset. Der skydes på alle baner.

07/4 Kl. 19 -20.30 Opstart og tilmelding. Hundetræning. Nordre Fælled, Mariagervej.

09/4 Kl. 12 - 20 Riffelskydning på kaserne, værter Kronjyllands Jagtforening

09/4 Kl. 17 - 21 Flugtskydning ved klubhuset. Der skydes på alle baner.

12/4 Kl. 10 -15 Schweiss Prøve. Fussingø

14/4 Kl. 19- 20.30 Hundetræning. Nordre Fælled, Mariagervej.

16/4 Kl. 12- 20 Riffelskydning på kaserne, værter OMMS -GV

16/4 Kl. 17– 21 Flugtskydning ved klubhuset. Det skydes på alle baner.

21/4 Kl. 15 - 20 Riffelskydning på kaserne, værter HH- ØM

21/4 Kl. 19 -20.30 Hundetræning. Nordre Fælled, Mariagervej.

23/4 Kl. 17– 21 Flugtskydning ved klubhuset. Det skydes på alle baner.

25/4 Kl. 9 – 15 Frivillig jagtprøve.  Prøveleder Arnold M. Hansen. 
amh1950@gmail.com 

26/4 Kl. 9- 15 Kronjyde Grand Prix i flugtskydning. Alle er velkomne.

28/4 Kl. 19 -20.30 Hundetræning. Nordre Fælled, Mariagervej.

30/4 Kl. 17-21 Flugtskydning ved klubhuset. Der skydes på alle baner.

01/5 Kl. 9 - 18 Riffelprøve på kasernen.

01/5 Sidste chance for tilmelding til bukkejagt.
jagt@kronjyllandsjagtforening.dk

02/5 Kl. 12 - 18 Riffelskydning på kaserne, værter Kronjyllands Jagtforening

05/5 Kl. 9 - 16 Riffelskydning på kasernen, værter OMMS -GV

05/5 Kl. 19- 20.30 Hundetræning. Nordre Fælled, Mariagervej.

06/5 Kl. 19.00 Lodtrækning og betaling til bukkejagten, klubhuset.

07/5 Kl. 17– 21 Flugtskydning ved klubhuset.

12/5 Kl. 12 -18 Riffelskydning på kaserne, værter HH- ØM

12/5 Kl. 19-20.30 Hundetræning. Nordre Fælled, Mariagervej.

13/5 Kl. 17– 21 Flugtskydning ved klubhuset.

16/5 Fra Kl. 8 Bukketræf, paraden kl. 9.30. Gratis kaffe og morgenbrød

19/5 Kl. 19-20.30 Hundetræning. Nordre Fælled, Mariagervej.

21/5 Kl. 17– 21 Flugtskydning ved klubhuset.

26/5 Kl. 19 -20.30 Hundetræning. Nordre Fælled, Mariagervej.

28/5 Kl. 17– 21 Flugtskydning ved klubhuset.

30/5 Kl. 09.00 Flugtskydningsbanen kan lejes.
Henvendelse: flugtskydning@kronjyllandsjagtforening.dk

31/5 Kl. 09.00 Flugtskydningsbanen kan lejes.
Henvendelse: flugtskydning@kronjyllandsjagtforening.dk

02/6 Kl. 19-20.30 Hundetræning, Nordre Fælled, Mariagervej.

04/6 Kl. 17–21.00 Flugtskydning ved klubhuset.

09/6 Kl. 19 -20.30 Hundetræning, Nordre Fælled, Mariagervej.

10/6 Kl. 14–18 Riffelskydning på kaserne, værter OMMS -GV

11/6 Kl. 17– 21 Flugtskydning ved klubhuset.

13/6 Kl. 9 - 17 DJRTK Stævne, ved klubhuset.

13/6 Kl. Tilgår Jagtfeltskydning i Hevring, Henv. riffel@kronjyllandsjagtforening.dk

14/6 Kl. Tilgår Jagtfeltskydning i Hevring, Henv. riffel@kronjyllandsjagtforening.dk

17/6 Kl. 14–18 Riffelskydning på kaserne, værter OMMS -GV

18/6 Kl. 17–21 Flugtskydning ved klubhuset.

25/6 Kl. 17–21 Flugtskydning ved klubhuset.

          JULI ALLE UDVALG HOLDER EN
             VELFORTJENT SOMMEFERIE. 

02/8 Kl. 9-13 Riffelskydning Hjortebanen i Grenå.
Tilmelding: 23715523 eller mail: ib - koch@live.dk  

06/8 Kl. 17–21 Flugtskydning ved klubhuset.

11/8 Kl. 12–18 Riffelskydning på kaserne, værter Kronjyllands Jagtforening.

13/8 Kl. 17–21 Flugtskydning ved klubhuset.

18/8 Kl. 19.00 Lodtrækning til trækjagten i klubhuset.
jagt@kronjyllandsjagtforening.dk

20/8 Kl. 17–21 Flugtskydning ved klubhuset.

27/8 Kl. 17–21 Flugtskydning ved klubhuset.

30/8 Kl. 09.00 Flugtskydningsbanen kan lejes.
Henvendelse: flugtskydning@kronjyllandsjagtforening.dk

03/9 Kl. 17–21 Flugtskydning ved klubhuset.

05/9  - Trækjagt på spulefeltet.



10/9 Kl. 17– 21 Flugtskydning ved klubhuset.

12/9  - Trækjagt på spulefeltet.

17/9 Kl. 17–21 Flugtskydning ved klubhuset.

19/9  - Trækjagt på spulefeltet.

22/9 Kl. 19.00 Hvalpetræning Tebbestrup tilmeld. Peter Schmidt 4094 0043

24/9 Kl. 17–21 Sidste flugtskydning i denne sæson. Klubhuset.

26/9  - Trækjagt på spulefeltet.

29/9 Kl. 19.00 Hvalpetræning Tebbestrup

03/10 Kl. 09.00 Fællesjagt i foreningen, mødested er klubhuset.

06/10 Kl. 19 - 20 Hvalpetræning Tebbestrup

10/10  - Trækjagt på spulefeltet.

20/10 Kl. 19 - 20 Hvalpetræning Tebbestrup

24/10  - Trækjagt på spulefeltet.

27/10 Kl. 19 - 20 Hvalpetræning Tebbestrup

03/11 Kl. 19 - 20 Hvalpetræning Tebbestrup

07/11 Kl. 09.00 Fællesjagt i foreningen, mødested er klubhuset.

10/11 Kl. 19 - 20 Hvalpetræning

14/11  - Trækjagt på spulefeltet.

17/11 Kl. 19 - 20 Hvalpetræning Tebbestrup

21/11  - Trækjagt på spulefeltet.

05/12 Kl. 09.00 Fællesjagt i foreningen, mødested er klubhuset.
Efterfølgende guleærter og flæsk.

06/12 Kl. 09.00 Juleskydning. Alle er velkomne.

09/01-
2016

Kl. 09.00 Fællesjagt i foreningen, mødested er klubhuset.
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Randers Bueskyttelaug

I Randers Bueskyttelaug er vi rig-
tig glade for at kunne se frem til at 
starte samarbejde op med Kronjyl-
lands Jagtforening. Vi har nemlig fået 
mulighed for at rykke ind hos jer med 
et af vores hidtil største projekter. En 
3d bane!

Det hele startede for ca. et halvt år 
siden. En gruppe af vores medlemmer 
havde fået idéen om at starte en 3d-
bane op. De havde gejsten, og troen 
på at vi kunne finde et egnet sted 
til banen. Hurtigt kom et besøg hos 
Kronjyllands jagtforening på plads. 
Derfra gik det stille og roligt frem 
mod en aftale.

3d-skydning må siges at være den 
hurtigst voksende disciplin indenfor 
bueskydning. I korthed handler det 
hele om at skyde på skyde til skum-
dyr i naturlig størrelse. Man følger en 
afmærket bane rundt i terrænet. På ru-
ten kommer man til et antal dyr som 
der afgives skud til. 3d-skydnig er en 

jagtrelateret disciplin, hvor der ved 
hvert mål først skal vurderes afstand, 
så et ”dræbende” skud i hjerte/ lunge 
regionen kan afgives.   
På grund af den store jagtrelevans er 
det en skydeform der også er meget 
tiltalende for os buejægere. Hvilket 
gør at tiltaget på Kronjyllands jagt-
forenings område også især tilgodeser 
vores afdeling af buejægere.

I Randers Bueskyttelaug er vi godt 
100 medlemmer, hvoraf ca. halvdelen 
er buejægere. Vi er en pæn flok på 
mellem 20-30 skytter der dyrker 3d-
skydningen som konkurrenceform. 
Derfor ser vi også frem til at kunne 
træne i et spændende, kuperet og 
udfordrende terræn.
Selve banen vil komme til at bestå af 
i alt 30 mål rundt på banen. Der vil 
komme til at stå små afmærknings-
stokke som indikerer hvor der skal 
skydes fra. Vi er glade for at Randers 
kommune har vist stor velvilje over-
for projektet, og derfor har valgt at 
støtte os med 40.000 kr. til opstarten.
Med 30 dyr vil det blive en af de 
større baner i Dk. Derfor er der allere-
de nu også stor interesse fra de andre 
bueklubber i landet til at komme og 
se hvad vi har gang i. Det er vi glade 
for og byder selvfølgelig velkommen.
I skrivende stund mangler vi blot at få 
de sidste dyr hjem fra udlandet. Så er 
vi klar til at gå i gang med at anlægge 
banen.
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Så i løbet af de første måneder af 
2015 satser vi på at være klar.
Vi håber, at I ikke vil holde jer tilbage 
med spørgsmål, når I møder os der-
ude. I skal være velkommne!

Med ønske om et langt og godt sam-
arbejde!

Lars Christian Jensen, Formand for 
Randers Bueskyttelaug

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Kronjyllands Jagtforening

I klubhuset onsdag den 18. februar 2015 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 Peter Schmidt. 
8.             Valg af Sekretær.  På valg er Anders B. Christensen. 
9.             Valg af formand for Jagtudvalg. På valg er Steffen Schmidt.
10.           Valg af formand riffeludvalget. På valg er Hans Olav Christensen
10.           Valg af formand flugtskydningsudvalget. På valg er Per Dalby.
11.    Valg af to revisorer og suppleanter
    På valg er
  Revisor – Karsten Jakobsen
  Revisor – Jørgen Steffensen
  Suppleant – Jesper Hollingdal
  Suppleant – Henrik Blendstrup
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.



Flugtskydningsudvalget

Til udvalget skal lyde en kæmpe tak 
for indsatsen, og jeg ser frem til næ-
ste sæson. Til skytterne vil jeg sige på 
gensyn i 2015, og til alle andre med-
lemmer af vores super gode forening, 
så vil jeg her tillade mig at nævne, at 
vi har masser af plads på banen, vi er 
her jo alligevel, så hank lige op i en 
god jagtkammerat og kom forbi vores 
skønne bane.
I år har vi afholdt vores sædvanlige 
turneringer, centerhold, kronjyde-
grandprix og juleskydning. Jeg som 
formand for udvalget, kunne godt 
ønske, at flere fra foreningen, havde 
lyst til at deltage. Der skydes jo i 2 
rækker til Kronjydegrandprix, og til 
juleskydningen, bliver man parret ud 
fra devisen, 4 mand går en omgang, 
og der er and til vinderen, og rødvin 
til nr. 2. Så har man et par gode ven-
ner, så er det virkeligt en mulighed, 
lige at lave lidt intern konkurrence i 
ens jagt konsortium, eller bare blandt 
gode venner. Man kommer aldrig ud 
og skyde en omgang, med en eller to 
præmie hajer.
Året 2015 vil blive der blive taget fat 
på, at vi kan blive officiel bane, til 
afholdelse af både jagtprøver, men så 
sandelig også til den tvungne hagl-
prøve, for de nye jægere. Samtidig vil 
jeg lægge vægt på at vi i fremtiden, 
også får mulighed for at isolere de 
nye skytter på nogle specielle dage, 

hvor alle andre vil blive forment 
adgang, da der SKAL være plads til 
at uddanne nye jægere.
Centerhold turneringen sluttede med 
en plads som nummer 5, men der var 
noget tættere løb end sædvanligt, hol-
det har da vist trænet voldsomt i år, 
vi håber de har lyst til at træne endnu 
hårdere, så vi kan komme helt til tops 
også der.
En sidste ting fra mit hjerte er, vi 
ønsker virkeligt, at der er nogle der 
måtte have lyst til, at give et nap med 
i udvalget. Jo flere vi er, des færre 
vagter skal man jo så have pr. år.

På flugtskydningens vegne ønskes I 
alle en glædelig jul samt et godt nytår.

På vegne af flugtskydningsudvalget
Per Dalby
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Året 2014 har budt på vintertræning, 
schweiss, marktræning, forårstræ-
ning, hvalpetræning og gravtræning.

Vintertræningen foregik traditionen 
tro på skydebanen, og Dakas tilstø-
dende arealer. Vi måtte i 2014 kon-
statere, at med den belastning der er 
på skydebanen, gav det anledning til 
at enkelte hunde syntes at det var lidt 
rigeligt. Desuden er Dakas arealer 
ved at gro lidt til, så vi vælger i 2015 
at afholde vintertræningen lørdag, 
stadigvæk fra kl. 10. Vintertræningen 
er mere uformel træning, hvor de 
nye hunde kan komme i gang med 
træningen, og de mere rutinerede 
kan få fjernet nogle af de unoder, de 
har opbygget i jagtsæsonen. Alle kan 
deltage.

Vi afholdt som sædvanlig schweiss 
træning, selvom det er vanskeligt 
at få plads i Fussingø. Vi har sikret 
os plads igen i 2015, så 10 nye kan 
få prøvet den spændende træning. 
Ved prøven i 2014 blev Arko ført af 
Bjarne Risgaard vinder af kastestan-
gen, og alle deltagerne sluttede af 
med grill hos Anette Weiss.

I 2014 blev vi ikke plaget af hård 
frost, så der var god mulighed for 
marktræning og pænt med deltagere. 
Vi havde været så smarte at placere 

prøven en dag, da de fleste markprøve 
dommere skulle til fælles seminar. 
Heldigvis trådte Jørgen Roust til, og 
selvom det kneb for hundene at finde 
fuglene blev prøvens bedste hund 
fundet, nemlig Michael Snerles Heidi. 
Desuden blev Niels-Jørgen Christi-
ansens Ludwig præmieret som den 
mest lovende unghund. Træningen og 
prøven blev som sædvanligt afholdt i 
Handest sammen med John Nielsen.

Forårstræningen foregik som altid 
på Nordre fælled for unghunde, åben 
klasse og vinderklasse. I 2013 blev 
trekantsdysten aflyst, og i 2014 blev 
vi ramt af, at der på den valgte dato 
var mange, der ikke kunne.

Det betød at vi måtte melde afbud, 
og det begynder efterhånden at virke 
som om Trekantsdysten har haft sin 
tid. I 2015 er det os der skal afholde 
den, så må vi se hvordan det går.

Hundeudvalget
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Der har i 2014 været afholdt en del 
gravtræning. Vi så gerne nogle flere 
deltagere, når vi nu har betalt for at få 
rævene her til. Med hensyn til grav-
træning er det jo også lidt spændende 
hvordan det det kommer til at gå.
Om et år må man jo ikke længere 
have rævehold, og så er det jo slut 
med træningen som vi kender den. 
Det er en skam, og helt sikkert et 
udtryk for at dem der bestemmer ikke 
ved hvordan rævene har det - både i 
dagligdagen og til træningen.
Dem vi ser hos os, ser bestemt ikke 
ud til at lide nogen overlast. Kom 
selv ud og se til en træning, det er ret 
interessant.

Igen i år afholdt vi Hvalpekursus hos 
Spir. Det var rigtigt lovende hunde, 
som vi forhåbentlig kommer til at se 
til træningen fremover.

Igen i år afholdt vi Hvalpekursus hos 
Spir. Det var rigtigt lovende hunde, 
som vi forhåbentlig kommer til at se 
til træningen fremover.

Igen i år vil jeg sige tak for opbak-
ning til de hundeførere vi har trænet 
i 2014, og ønske alle et godt nytår. 
Og som sædvanlig kan det jo kun 
gennemføres med nogle engagerede 
instruktører, også et stort 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 hunde 
i 2015.

På vegne af hundeudvalget
Peter Kaae Schmidt

Hjortebanen Grenå

2. lørdag i august 8/8. kl. 9.00 til 13.00

Tilmelding til Ib Koch. 
På mail:

ib-koch@live.dk
eller på Facebook.



VILDT-  OG VINAFTEN

Kronjyllands Jagtforening inviterer til Vildt- og vinaften fredag d. 27. marts 
2015 i Uggelhuse forsamlingshus.

Vi starter kl. 19.00 med velkomst og introduktion til aftenens vine og menu, 
som består af tre retter med det vildt som traditionelt indgår i en dansk vildpa-
rade.

Vi har igen haft held til at finde en stjernekok fra Aarhus, som får lov til at 
trylle med vildtet.

Vinene leveres fra Best Selection

Pris pr deltager : 350,00

Bindende tilmelding til foreningens kasserer på: kasserer@kronjyllandsjagt-
forening.dk

Tag gerne venner eller naboen med, så ikke-jægere kan opleve udbyttet af den 
danske natur.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Holger Ryer på mb. 40100682 Eller Mi-
chael Ramlau mb. 40151542
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Formand:

Peter Schmidt
Kærgade 21
8940 Randers SV                  40 94 00 43
Email:
Formand@kronjyllandsjagtforening.dk

Næstformand:

Holger Ryer
Solsortevej 12                    
8960 Randers SØ                   40 10 06 82
Email: 
n-formand@kronjyllandsjagtforening.dk 

Kasserer:

Rene Hjorth
Kærgade
8940 Randers SV                 42 79 00 29
Email:
kasserer@kronjyllandsjagtforening.dk 

Sekretær: Lokalbladsredaktør, webmaster.

Anders B. Christensen
Lervangen 40                         
8930 Randers NØ                  51 25 00 17
Email:
abc@kronjyllandsjagtforening.dk

Uddannelse: 

Rene Hjorth
Kærgade
8940 Randers SV                 42 79 00 29
Email:
kasserer@kronjyllandsjagtforening.dk

Flugtskydningsformand:

Per Dalby
Gl. Viborgvej 196
8920 Randers NV                  40 40 90 50
Email:
flugtskydning@kronjyllandsjagtforening.dk

Hundeudvalgsformand:

Peter Schmidt
Kærgade 21
8940 Randers SV                 40 94 00 43
Email:
hund@kronjyllandsjagtforening.dk 

Riffeludvalgsformand:

Hans Olav Christensen
Langåvej 22, Væth            
8870 Langå                            30 20 77 97
Email: 
riffel@kronjyllandsjagtforening.dk

Jagtudvalgsformand:

Steffen Schmidt
Brorsonsvej 7                     
8870 Langå                          27 35 99 27
Email:
jagt@kronjyllandsjagtforening.dk

Bestyrelsen & Forretningsudvalget




