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Formanden

Det blev et år der startede godt men 
endte skidt. 

Tillad mig at starte bagfra. Som det vel 
er de fleste bekendt, brændte vores 
klubhus ved skydebanen ned natten 
til søndag d. 28/8 – helt ned. Dagen 
inden, lørdag eftermiddag, var jeg selv 
ude i huset for at hænge en ventilator 
op. Da jeg havde gjort det, kikkede 
jeg mig omkring; elektrikeren skulle 
tilslutte ventilatoren om tirsdagen, vi 
manglede sokkelfront under køkken-
skabene og så trængte der ellers til en 
hovedrengøring. Vi var faktisk færdige 
med den ret gennemgribende renove-
ring, som vi havde foretaget i løbet af 
sommeren. Søndag morgen kl. 7 blev 
jeg vækket af telefonen, og fik den 
besked, at klubhuset var brændt ned. 
Politiet efterforsker branden som på-
sat, men hvor det ender, ved vi ikke, og 
politiet kan ikke udtale sig til os.

Og hvad så nu. Ja, jeg havde egentlig 
regnet med, at vi skulle have et roligt 
2017, hvor vi kunne nyde vores ”nye” 
hus. I stedet skal vi nu til at bygge et nyt 
klubhus, med alt hvad det medfører. Vi 
er blevet enige med vores forsikrings-
selskab, Tryg, om erstatning. Heldigvis 
har vi haft en god dialog med selska-
bet, så vi tror på, at vi kan bygge nyt in-
den for de økonomiske rammer erstat-
ningen giver, eller næsten i hvert fald.

Selv om vi jo egentlig bare erstatter 
et nedbrændt hus med et nyt, så skal 
vi alligevel igennem hele processen 
med byggetilladelse. For at få gang 
i den har vi i bestyrelsen nedsat et 
husudvalg, der har til opgave at defi-
nere hvordan, det nye hus skal se ud. 
I skrivende stund er det ikke afklaret, 
men nogle ting ligger fast: huset skal 
være af samme størrelse som det ned-
brændte, bort set fra, at vi skal have 
udvidet med isolerede lagerrum, så vi 
kan komme af med den gamle contai-
ner. Huset kan eventuelt placeres lidt 
anderledes på grunden, hvis det pas-
ser bedre. Huset skal jo følge moderne 
energikrav, så egentlig behøver vi ikke 
en brændeovn – men det hører til i en 
jagtforening. Endelig er det et krav, at 
huset skal laves med løsninger, der 
kræver et minimum af vedligeholdel-
se. Vi vil prøve at få fornyet omgivel-
serne ved samme lejlighed, men det 
kræver nok, at vi kan finde nogle spon-
sorer eller fonde, der vil yde et bidrag.

Når I læser dette, skulle vi meget ger-
ne have lagt tegningerne til huset fast 
og ansøgningsprocessen være i fuld 
gang. Vi har i bestyrelsen besluttet, at 
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hvis vi kan holde os inden for rammer-
ne af erstatningen, vil vi ikke indkalde 
en ekstraordinær generalforsamling, 
inden vi starter ansøgnings- og tilbud-
sprocessen. Vi håber, at timingen kan 
passe med, at vi kan præsentere det 
samlede projekt på generalforsamlin-
gen i februar og få et hus op at stå til 
sommer 2017.

Så indtil videre må I leve med lidt mere 
primitive forhold på skydebanen, men 
den er åben. Efter aftale med forsik-
ringen fik vores elektriker etableret en 
byggestrømstavle, der også forsyner 
kastemaskinerne, og vi har skaffet en 
gammel skurvogn, så man kan komme 
i læ og få lidt varme. Så kom bare der-
ud. Skurvognen giver selvfølgelig ikke 
plads til mange mennesker, så vi er 
glade for, at vi har kunnet låne lokaler 
hos Randers Naturcenter

Men nu skal vi jo ikke glemme, at det 
faktisk var et godt år i foreningen helt 
frem til branden. Vi havde fået et godt 
tilskud til renovering af klubhuset fra 
ELRO fonden, og de har da heldigvis 
været så forstående, at de udbetalte 
beløbet, da arbejdet var lavet inden 
branden. Vi fik loftplader fra kommu-
nen og tilskud til renovering af gulvet. 

Der var mange medlemmer, der lagde 
timer i at rydde huset og genopbygge 
huset indvendigt. I skal have stor tak 
for indsatsen. Det var ikke helt forgæ-
ves, for det gjorde det noget nemmere 
at forhandle med forsikringsselskabet, 
når nu vi havde dokumentation for, at 
det var et pænt og velholdt klubhus. 
Især tak til flugtskytterne for ikke at be-

klage sig over forholdene, jeg ved godt, 
det er lidt besværligt.

Vi havde også en helt super vildt- og 
vinaften på produktionshøjskolen. De 
havde virkelig gjort det godt, og vi gen-
tager det i 2017. Først til mølle – der er 
kun 50 pladser.

Det gik også godt med jagttegnskur-
set, og da vi havde så mange kursister, 
valgte vi at investere i 2 gode, brugte 
låne-geværer. Vi gør fortsat det, at de 
kursister, der melder sig ind i forenin-
gen, har mulighed for at deltage på en 
fællesjagt gratis og få 150 kr. til lerdu-
er, hvis de køber et skydekort. Vi vil så 
gerne have, at nyjægere kommer ud 
og er aktive, så de får nogle gode op-
levelser med jagt – tag godt imod dem.

Jeg vil som sædvanlig sige tak for ind-
satsen til de aktive i udvalgene. Der er 
ikke en forening uden jer. Tak til de, 
der mødte op og hjalp til med klub-
huset eller nyjægerarrangement eller 
skolejagt eller vildt- og vin eller noget 
af det andet i foreningen. Det godt at 
se entusiasmen. Endelig vil jeg sige tak 
til alle de, der bruger foreningen og 
dermed er med til at skabe en god og 
aktiv forening for jægerne. I kan roligt 
fortælle om foreningen til de jægere, 
I kender. Vi skal nok tage pænt imod 
dem også.

Jeg vil ønske alle vore medlemmer et 
godt nytår, og jeg håber, I vil benytte 
foreningens tilbud i 2017 og møde frem 
på generalforsamlingen d. 22. februar.  

 - Peter Kaae Schmidt
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Nye tider på skydebanen
Vi har fået ny miljøtilladelse, hvilket betyder ændringer. Fremover er skydebanen 
åben lørdag fra 9-15, der er altså ikke længere skydning søndag.

Vi har fået mere fleksibilitet i at arrangementer, aftale om arrangementer sker 
ved henvendelse til: Mikkel Skipper på 6017 774 eller
flugtskydning@kronjyllandsjagtforening.dk.

Skydetider 2017
Alle lørdage fra 4/2 til og med 1/4 kl. 9–15.
Marts, april, maj, juni, august, september torsdage kl. 17–21,
dog onsdage 12/4 og 24/5.
Kronjyde Gran Prix 30/4 kl. 9-15.
Juleskydning 3/12 kl. 9-15.
                          
Arrangementer 
Træning for haglskydeprøve 27/5 og 5/8.
Tilmelding til Mikkel Skipper.

Datoer hvor banen kan reserveres til arrangementer er i kalenderen.
Kontakt Mikkel Skipper.
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Jagtudvalget

Første aktivitet for Jagtudvalget 2016 
var at få planlagt bukkejagten, der var 
7 tilmeldte som alle fik plads. En af 
dem var Torben Østergaard som hav-
de heldet med sig og fik skudt en buk 
d. 18. maj.

Jeg har fået dette fine billede af Torben 
og lokket ham til at skrive om sine ople-
velser i forbindelse med bukke jagten.

Den 18. maj 2016 stod solen op klokken 
4.58. Jeg havde ventet dagen med spæn-
ding - for efter lodtrækning i klubhuset 
ugen forinden, var dette dagen for min 
første bukkejagt i år. Jeg havde benyttet 
mig af muligheden i foreningen året for-
inden, men med mange jagtdage uden at 
se noget. Jeg havde dog haft mange flotte 
morgener, som jo også i sig selv var noget. 

Jeg var kommet lidt sent af sted, så jeg 
sad først i stigen 15 min før solopgang. 
Ville ellers godt have været der i god tid 
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for at få ro på. Det var en flot morgen, 
stille vejr, tørt. 

Jeg havde kun siddet i 15 minutter før der 
skete noget. Ret ud for stigen i skovkanten 
var der bevægelse. Op med kikkerten... 
det var en buk! Ville jeg få muligheden al-
lerede i dag? Han brugte lidt tid i skovbry-
net før han bevægede sig lidt længere ud 
på det frie område. Han var ikke nervøs 
– virkede nærmest kåd. I løbet af ganske 
få minutter stod han midt ude i det fri ca. 
50 meter fra stigen. Og han havde stillet 
sig perfekt med siden til mig. Op med rif-
len – afsikre – nu løftede han hovedet fra 
græsset...bang! 

Klokken var 5.15. Han tegnede fint og jeg 
var sikker på at skuddet havde truffet. 
Men han satte i løb – først direkte mod 
stigen, men drejede så hurtigt fra mod 
venstre og endte i det buskads og krat, 
som jeg havde nede bag og til venstre for 
stigen. Han kom ikke længere.  Jeg kunne 
høre uro og skrat i buskadset, og var tryg 
ved at han nu lå der og forendte. Jeg fik 

pulsen ned og blev siddende i stigen i 5-10 
min før jeg klatrede ned af stigen. Gik så 
forsigtigt bag om buskadset for at finde 
ham...

Pludselig en bevægelse fra buskadset! Et 
dyr letter derindefra lige til højre for mig, 
og forsvinder i fuld fart ud over græsset 
og ind i skoven!! Var det min buk?? Var der 
opsats – jeg så det ikke med sikkerhed. 
Hvad nu? Eftersøgning? Nej, det kunne 
ikke passe. Jeg fortsatte rundt om buskad-
set – jeg syntes også det var længere hen-
ne... Og ganske rigtigt – efter kort tid finder 
jeg ham forendt liggende helt i yderkanten 
af buskadset... en pæn seks-ender! Dyret 
der lettede, havde altså ligget i buskadset 
og trykket sig under hele jagten lige neden 
for stigen  – imponerende. Og bestemt 
anledning til ekstra spænding på en fin 
morgen, hvor jeg fik min allerførste buk! 
Jeg prøver igen næste år!
 
 Af.: Torben Østergård

Stort tillykke til Torben og tak for historien.

Torbens buk
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Der vil igen i 2017 være mulighed for 
at tilmelde sig bukkejagten på e-mail: 
jagt@kronjyllandsjagtforening.dk 
Der er lodtrækning 9. maj kl.19.00.

Bukketræf
Traditionen tro var der bukketræf ved 
klubhuset, forventningerne var sto-
re da der året forinden havde lagt 10 
bukke på paraden. Det skulle dog vise 
sig at alle vi gæve jægere i KJF havde 
valgt at lade bukken være på premi-
eredagen, så de 50-60 fremmødte 
måtte nøjes med morgenmad og godt 
selskab. Det er en fornøjelse at se det 
store fremmøde der er til bukketræf, 
jeg håber at se jer igen i 2017 så er der 
forhåbentligt noget på paraden.

Fællesjagterne
Endelig kom oktober og det blev tid til 
fællesjagterne, Randers Naturcenter 
var hurtigt ude og stillede lokaler til 
rådighed, så vi helt som vi plejer kun-
ne starte jagterne med rundstykker og 
kaffe. Mange tak for det.

Det startede rigtig godt med ca. 25 til-
meldte pr. gang desværre faldt antallet 
til 15 i december. Der er indtil nu leve-
ret 10 fasaner og 2 harer.

Der er stadig plads til flere på drivjag-
terne, vi har nogle, synes vi selv rigtig 
hyggelige dage sammen så jeg kan kun 
opfordre til, at man får tilmeldt sig. Det 
er også vigtigt for mig at opfordre de 
nye jægere vi har i foreningen til at del-
tage.

Til slut vil jeg sige mange tak til udval-
get og hjælpere.

Godt nytår på vegne af jagtudvalget
Kenneth Sørensen

Fællesjagten i okt.

Paraden i dec.
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Ordinær generalforsamling Kronjyllands Jagtforening

Randers Naturcenter, Gudenåvej 20, 8920 Randers NV 
Onsdag den 22. februar 2017 kl. 19.00

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent.
2A. Formandens beretning.
2B. Beretning fra underudvalgene.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag
  - skal være formanden i hænde senest to uge før generalforsamlingen.
5. Godkendelse af nye underudvalg.
6. Fastlæggelse af kontingent.
Pause
7. Fremlæggelse af forslag til nyt klubhus.
8. Valg af formand. På valg er Peter Schmidt.  
9. Valg af sekretær. På valg er Anders B. Christensen. 
10. Valg af formand for Jagtudvalg. På valg er Kenneth Sørensen.
11. Valg af formand for riffeludvalg. På valg er Hans Olav Christensen.
12. Valg af formand for flugtskydningsudvalg. På valg er Mikkel Skipper.
13. Valg af to revisorer og suppleanter.
 
 På valg er:
 Revisor – Karsten Jakobsen
 Revisor – Jørgen Steffensen
 Suppleant – Jesper Hollingdal
 Suppleant – Henrik Blendstrup

14. 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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Riffeludvalget

Dejligt med flere skydninger i 2016. Det 
har så bevirket vi har haft travlt når vi 
har været på skydebanen. Selvom vi 
havde 2 lørdage hvoraf den ene var 
pinselørdag. 

Det er dejligt når vi instruktører har 
haft noget at lave og afhjulpet vore 
”kunder” med problemer, det kan være 
med riffel og det kan nogle gange bare 
være lidt olie på de bevægelige dele, 
men som kan give store problemer, 
det kan også være kikkerten som der 
er noget galt med. Osv.

Det næste er så hvordan skudbilledet 
ser ud efter min. 3 skud. Er der en pæn 
samling på skiven af de afgivne skud er 
det ikke det store problem at gå vide-
re, men er der ikke det, må vi på arbej-
de og starte med en skydestilling som 
passer til skytten, for den er meget vig-
tig, er man anspændt i sin skydestilling 
kommer man let til at rykke skuddet 
af og sådan et skud rammer sjældent 
hvor det skal. Så er der vejrtrækningen 
og skudafgivelsen som også er meget 
vigtig.

Vi instruktører har haft en god dag, når 
vore besøgende forlader skydebanen 
med en positiv oplevelse af at besøge 
os og føler at de råd og vejledning vi 
kom med har virket, så de har fået en 
bedre skydning. 

Hos os er bukken jo bare af pap og der 
sker jo ikke noget ved den ikke bliver 
ramt i de vitale dele.

Men når man står over for et levende 
dyr, skal det jo helst være sådan, at 
man efter besøget hos os, har styr på 
sin skydning og kun lader kuglen gå, 
når man ved den er dræbende. 

Noget nyt i år er at vi har flere forskel-
lige rifler af de gængse kaliber til rå-
dighed for nye riffeljægere, så de på 
skydebanen under vejledning af en 
instruktør kan prøve skydning med for-
skellige rifler og kaliber. Det vil kunne 
lade sig gøre ved alle vore skydninger.

Igen i år har vi skydning på Hjortebanen 
i Grenå den første lørdag i august d. 5 
– 8. kl. 12 til 16. Det er en dag hvor man 
kan få afgivet mange skud og blive dus 
med sin riffel og kende sine begræns-
ninger til løbende vildt, for det kræver 
mere end en gang på hjortebane, for at 
mestre denne skydeform. 

For tilmelding og nærmere information 
kontakt Ib Kock på 2371 5523 eller
ib-koch@live.dk.

Vi er blevet enige med vores sam-
arbejdspartnere på skydebanen. 
Ørum,Hammershøj – Ommersyssel og 
Galten Vissing om at stoppe for tilmel-
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ding til skydninger en time før skydnin-
gen er forbi. Vi har flere gange set at 
der kommer skytter 15 min. før lukke-
tid og tror de lige kan nå det, men hvis 
der så er problemer undervejs bliver 
man så stresset pga. tidspres og under 
de forhold får man ikke noget positivt 
ud af sin skydning. 

Den sidste nyhed vi er klar med, er ind-
skydning af salonriffel for rågejægere 
før sæsonen starter. Vi har lejet baner 
hos Randers Skyttekreds Kærgade 117 
c. Så man kan komme ordentlig i gang 
med råge reguleringen. 

Dato er: Onsdag d. 3-5. kl. 19 til 21.00
 
Det bliver på 15m bane. 
Vel mødt til alle råge jægere.

Ommersyssel Jagtforening har igen i 
år Jagtfeltskydning i Hevring. Nærmere 
informationer kommer i Jæger Bagpo-
sten først i 2017 eller kontakt Aksel Sø-
rensen på tlf. 2174 7597.

Datoer for riffeludvalgets skydninger 
på den gamle kasernes område.

*Salonriffel indskydning 15m. bane. 
Kærgade 117 c.

Der er i alt 10 skydninger i foråret så 
hold øje med aktivitetskalenderen, hvor-
når de andre foreninger har skydning.

Tak til udvalgets medlemmer for deres 
hjælp i årets løb.

På Riffeludvalgets vegne 
Hans Olav Christensen.

Mandag 10. April 14.00-20.00

Tirsdag 25. April 14.00-20.00

Mandag 8. Maj 14.00-18.00

Torsdag 10. aug. 14.00-18.00

*Onsdag 3. Maj 19.00-21.00
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Aktivitetskalender 2017 – 2018

Lør. 4. feb. 09:00 - 16:00 Flugtskydning Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 Randers SØ

Søn. 5. feb. 10:00 - 11:00 Hundetræning Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 Randers SØ

Søn. 5. feb. 10:00 - 11:00 Schweiss Allestrup

Lør. 11. feb. 09:00 - 16:00 Flugtskydning Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 Randers SØ

Lør. 11. feb. 13:00 - 16:00 Marktræning Handest, P-pladsen

Søn. 12. feb. 10:00 - 11:00 Hundetræning Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 Randers SØ

Søn. 12. feb. 10:00 - 11:00 Schweiss Allestrup

Lør. 18. feb. 09:00 - 16:00 Flugtskydning Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 Randers SØ

Søn. 19. feb. 10:00 - 11:00 Hundetræning Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 Randers SØ

Søn. 19. feb. 10:00 - 11:00 Schweiss Allestrup

Ons. 22. feb. 19:00 - 22:00  
Generalforsamling Randers Naturcenter, Gudenåvej 20, 8920 Randers NV

Lør. 25. feb. 08:30 - 15:00 Markprøve Purhus flugtskydebane, Handestvej 9, Fårup

Lør. 25. feb. 09:00 - 16:00 Flugtskydning Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 Randers SØ

Søn. 26. feb. 10:00 - 11:00 Hundetræning Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 Randers SØ

Søn. 26. feb. 10:00 - 11:00 Schweiss Allestrup

Fre. 3. mar. 18:30 - 21:30 Vildt og Vin Engboulevarden 30 i Kristrup, 8960 Randers SØ

Lør. 4. mar. 09:00 - 16:00 Flugtskydning Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 Randers SØ

Lør. 11. mar. 09:00 - 16:00 Flugtskydning Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 Randers SØ

Søn. 12. mar. 10:00 - 11:00 Schweissprøve

Lør. 18. mar. 09:00 - 16:00 Flugtskydning Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 Randers SØ

Søn. 19. mar. 09:00 - 20:00 Arrangement, Flugt-
skydning Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 Randers SØ

Lør. 25. mar. 09:00 - 16:00 Flugtskydning Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 Randers SØ

Tir. 28. mar. 14:00 - 20:00 Riffelskydning,
vært Ommersyssel Galten vis. Randers Gl. Kasserne. Nordre Fælledvej, 8930 Randers

Tor. 30. mar. 14:00 - 22:00 Riffelskydning,
vært Hammershøj Ørum. Randers Gl. Kasserne. Nordre Fælledvej, 8930 Randers

Lør. 1. apr. 09:00 - 16:00 Flugtskydning Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 Randers SØ

Tir. 4. apr. 19:00 - 20:00 Hundetræning Nordre Fælledvej, 8930 Randers

Tor. 6. apr. 17:00 - 21:00 Flugtskydning Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 Randers SØ

13



Aktivitetskalender 2017 – 2018

Man. 10. apr. 14:00 - 20:00 Riffelskydning, 
vært Kronjyllands Jagtforening Randers Gl. Kasserne. Nordre Fælledvej, 8930 Randers

Tir. 11. apr. 19:00 - 20:00 Hundetræning Nordre Fælledvej, 8930 Randers

Tir. 11. apr. 14:00 - 20:00 Riffelskydning,
vært Ommersyssel Galten vis. Randers Gl. Kasserne. Nordre Fælledvej, 8930 Randers

Ons. 12. apr. 17:00 - 21:00 Flugtskydning Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 Randers SØ

Tir. 18. apr. 19:00 - 20:00 Hundetræning Nordre Fælledvej, 8930 Randers

Tor. 20. apr. 14:00 - 20:00 Riffelskydning, vært 
Hammershøj Ørum Randers Gl. Kasserne. Nordre Fælledvej, 8930 Randers

Tor. 20. apr. 17:00 - 21:00 Flugtskydning Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 Randers SØ

Tir. 25. apr. 14:00 - 20:00 Riffelskydning,
vært Kronjyllands Jagtforening Randers Gl. Kasserne. Nordre Fælledvej, 8930 Randers

Tir. 25. apr. 19:00 - 20:00 Hundetræning Nordre Fælledvej, 8930 Randers

Tor. 27. apr. 17:00 - 21:00 Flugtskydning Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 Randers SØ

Lør. 29. apr. 09:00 - 20:00 Arr. Flugtskydning Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 Randers SØ

Søn. 30. apr. 09:00 - 18:00 Kronjyde Gran Prix Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 Randers SØ

Tir. 2. maj 19:00 - 20:00 Hundetræning Nordre Fælledvej, 8930 Randers

Ons. 3. maj 19.00-21.00. Salonriffel indskydning 
15m. bane. Kærgade 117 c.

Tor. 4. maj 14:00 - 18:00 Riffelskydning,
vært Ommersyssel Galten vis. Randers Gl. Kasserne. Nordre Fælledvej, 8930 Randers

Tor. 4. maj 17:00 - 21:00 Flugtskydning Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 Randers SØ

Lør. 6. maj 09.00 – Riffelprøve Randers Gl. Kasserne. Nordre Fælledvej, 8930 Randers

Søn. 7. maj 9:00 - 16:00 Riffelskydning,
vært Hammershøj Ørum Randers Gl. Kasserne. Nordre Fælledvej, 8930 Randers

Man. 8. maj 14:00 - 18:00 Riffelskydning,
vært Kronjyllands Jagtforening Randers Gl. Kasserne. Nordre Fælledvej, 8930 Randers

Tir. 9. maj 19:00 - 20:00 Hundetræning Nordre Fælledvej, 8930 Randers

Tir. 9. maj 19:00 - 20:00 Lodtrækning & betaling til bukkejagt

Tor. 11. maj 17:00 - 21:00 Flugtskydning Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 Randers SØ

Lør. 13. maj 09:00 - 20:00 Arr. Flugtskydning Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 Randers SØ

Søn. 14. maj 09:00 - 18:00 Arr. Flugtskydning Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 Randers SØ

Man. 15. maj 14:00 - 18:00 Riffelskydning,
vært Ommersyssel Galten vis. Randers Gl. Kasserne. Nordre Fælledvej, 8930 Randers

Tir. 16. maj 9.00 – 11.00 Bukketræf, parade kl. 
9.30. Gratis kaffe og brød Kronjydevej, 8960 Randers SØ

Tir. 16. maj 19:00 - 20:00 Hundetræning Nordre Fælledvej, 8930 Randers
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Tor. 18. maj 17:00 - 21:00 Flugtskydning Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 Randers SØ

Tir. 23. maj 19:00 - 20:00 Hundetræning Nordre Fælledvej, 8930 Randers

Ons. 24. maj 17:00 - 21:00 Flugtskydning Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 Randers SØ

Lør. 27. maj 09:00 - 20:00 Haglskydeprøve 
Træning Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 Randers SØ

Tir. 30. maj 19:00 - 20:00 Hundetræning Nordre Fælledvej, 8930 Randers

Tor. 1. juni 17:00 - 21:00 Flugtskydning Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 Randers SØ

Tir. 6. juni 19:00 - 20:00 Hundetræning Nordre Fælledvej, 8930 Randers

Tor. 8. juni 17:00 - 21:00 Flugtskydning Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 Randers SØ

Lør. 10. juni 9:00 – Jagtfeltskydning Hevring Hevring

Lør. 10. juni 09:00 - 20:00 Arr. Flugtskydning Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 Randers SØ

Søn. 11. juni 09:00 - 18:00 Arr. Flugtskydning Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 Randers SØ

Søn. 11. juni 9:00 – Jagtfeltskydning Hevring Hevring

Tor. 15. juni 17:00 - 21:00 Flugtskydning Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 Randers SØ

Tor. 22. juni 17:00 - 21:00 Flugtskydning Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 Randers SØ

Lør. 24. juni 09:00 - 20:00 Arr. Flugtskydning Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 Randers SØ

Tor. 29. juni 17:00 - 21:00 Flugtskydning Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 Randers SØ

Tor. 3. aug. 17:00 - 21:00 Flugtskydning Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 Randers SØ

Lør. 5. aug. 09:00 - 20:00 Haglskydeprøve 
Træning Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 Randers SØ

Ons. 9. aug. 19:00 - 21:00 Lodtrækning & betaling 
til trækjagt Kronjydevej, 8960 Randers SØ

Tor. 10. aug. 14:00 - 18:00 Riffelskydning, 
vært Kronjyllands Jagtforening Randers Gl. Kasserne. Nordre Fælledvej, 8930 Randers

Tor. 10. aug. 17:00 - 21:00 Flugtskydning Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 Randers SØ

Tor. 17. aug. 17:00 - 21:00 Flugtskydning Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 Randers SØ

Lør. 19. aug. 09:00 - 20:00 Arr. Flugtskydning Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 Randers SØ

Søn. 20. aug. 09:00 - 18:00 Arr. Flugtskydning Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 Randers SØ

Tor. 24. aug. 17:00 - 21:00 Flugtskydning Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 Randers SØ

Tor. 31. aug. 17:00 - 21:00 Flugtskydning Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 Randers SØ

Lør. 2. sep. 04.55 - Trækjagt Spulefeltet

Tor. 7. sep. 17:00 - 21:00 Flugtskydning Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 Randers SØ

Lør. 9. sep. 05.09 - Trækjagt Spulefeltet

Aktivitetskalender 2017 – 2018
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Aktivitetskalender 2017 – 2018

Lør. 9. sep. 09:00 - 20:00 Arr. Flugtskydning Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 Randers SØ

Søn. 10. sep. 09:00 - 18:00 Arr. Flugtskydning Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 Randers SØ

Tor. 14. sep. 17:00 - 21:00 Flugtskydning Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 Randers SØ

Lør. 16. sep. 05.23 - Trækjagt Spulefeltet

Tir. 19. sep. 19:00 - 20:00 Hvalpetræning Haslund, 8940 Haslund

Tor. 21. sep. 17:00 - 21:00 Flugtskydning Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 Randers SØ

Lør. 23. sep. 05.37 - Trækjagt Spulefeltet

Lør. 23. sep. 09:00 - 20:00 Arr. Flugtskydning Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 Randers SØ

Tir. 26. sep. 19:00 - 20:00 Hvalpetræning Haslund, 8940 Haslund

Tor. 28. sep. 17:00 - 21:00 Flugtskydning Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 Randers SØ

Tir. 3. okt. 19:00 - 20:00 Hvalpetræning Haslund, 8940 Haslund

Lør. 7. okt. 09.00 – Fællesjagt i foreningen Kronjydevej, 8960 Randers SØ

Tir. 10. okt. 19:00 - 20:00 Hvalpetræning Haslund, 8940 Haslund

Lør. 14. okt. 06.20 - Trækjagt Spulefeltet

Lør. 21. okt. 06.35 - Trækjagt Spulefeltet

Tir. 24. okt. 19:00 - 20:00 Hvalpetræning Haslund, 8940 Haslund

Lør. 28. okt. 09:00 - 20:00 Nyjæger, Flugtskydning Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 Randers SØ

Søn. 29. okt. 09:00 - 18:00 Arr. Flugtskydning Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 Randers SØ

Tir. 31. okt. 19:00 - 20:00 Hvalpetræning Haslund, 8940 Haslund

Lør. 4. nov. 09.00 – Fællesjagt i foreningen Kronjydevej, 8960 Randers SØ

Tir. 7. nov. 19:00 - 20:00 Hvalpetræning Haslund, 8940 Haslund

Lør. 11. nov. 06.20 - Trækjagt Spulefeltet

Tir. 14. nov. 19:00 - 20:00 Hvalpetræning Haslund, 8940 Haslund

Lør. 18. nov. 06.35 - Trækjagt Spulefeltet

Lør. 25. nov. 09:00 - 20:00 Nyjæger, Flugtskydning Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 Randers SØ

Søn. 26. nov. 09:00 - 18:00 Arr. Flugtskydning Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 Randers SØ

Lør. 2. dec. 09.00 – Fællesjagt i foreningen Kronjydevej, 8960 Randers SØ

Lør. 2. dec. 09:00 - 20:00 Arr. Flugtskydning Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 Randers SØ

Søn. 3. dec. 09:00 - 18:00 Juleskydning Skydebanen Assentoft, Kronjydevej, 8960 Randers SØ

Lør. 6. jan. 18 09.00 – Fællesjagt i foreningen Kronjydevej, 8960 Randers SØ
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Zoologisk Konservator
O. K. Larsen

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

Hundeudvalget har haft et helt sædvan-
ligt år med masser af hundetræning.

Vi havde vintertræning lørdage, så vi 
ikke kom i karambolage med skytter-
ne. Det gik fint, selvom der godt kun-
ne have været lidt flere hunde til træ-
ningen. Vi fortsætter med lørdage, og 
starter den 21. januar 2017 på skyde-
banen, så må vi se, om vi kan klare os 
uden klubhuset.

Der blev afholdt den sædvanlige mark-
træning og markprøve ved Handest 
sammen med John Erik. Igen i 2016 
med både kontinentale og engelske 
hunde, i alt 23 hunde. De to dommere 
fandt frem til en samlet vinder, Beto-
nen Ceruth, ført af Allan Andersen. En 
virkelig fin dag i godt vejr.

Schweisskursus blev det også til i 2016 
i et godt område ved Spentrup. Mange 
flere burde prøve at arbejde på spor 
med deres hund, det giver rigtigt me-
get. Vinderen af kastestangen i 2016 
blev ruhåret hønsehund Bob, ført af 
Finn Kirkegaard.

Som vi plejer blev der også i 2016 af-
holdt hundetræning på Nordre Fælled 
med afslutning i juni. Der var rigtig god 
deltagelse, og til vores glæde fortsatte 
langt de fleste igennem hele forløbet, 
og selv til den afsluttende prøve var 

der stor deltagelse. Vi tillader os at 
tro, at det betyder, at vi gør noget rig-
tigt som instruktører. Til afslutningen, 
som var begunstiget af fint vejr, blev 
unghundeklasse vundet af Tessa ført 
af Tina Frausing, åben klasse af Chili 
ført af Peter Glavind og vinderklassen 
af Aslan ført af Brian Rou

Det var os, der stod for Østjyllands-
dysten i 2016. Vi valgte at dele de tre 
klasser ud på 3 forskellige terræner i 
et forsøg på at afvikle det bedst mu-
ligt. Og det synes vi selv lykkedes ret 
godt. Så selvom vi kom til at mangle 
ræve (ræve til hundetræning skal ikke 
være skudt med riffel, det bliver nemt 
noget griseri) var der forbavsende lidt 
brok – og det er ellers noget hundefolk 
er ret gode til. Tak for lån af terræner, 
og tillykke til Djurslands Jagthundeklub 
med den smalle sejr og pokalen.

Djurslands Jagthundeklub skal også 
have tak for hjælp med at skaffe os 
vildt, både da det kneb til dysten, og 
nu hvor alt vores vildt gik til i branden 
ved klubhuset.

Vi havde gravtræning i 2016, men 
da der jo træder nye regler i kraft, er 
det tvivlsomt, om der kan blive noget 
i 2017. Det er en stor skam, at vi ikke 
kan træne de gravgående hunde, for-
håbentlig får politikerne tænkt sig om.
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Vi prøvede et nyt sted til hvalpekurset i 
2016. Helt ny ridehal, helt ny rytterstue 
– ret fine forhold. Der var et fuldt hold, 
og jeg fik selv lov til at deltage med min 
hvalp. Det er sundt at prøve at være på 
den anden side.

Endelig havde vi i sommeren besøg af 
jægerforbundets jagthundekonsulent, 
som fortalte om de nye metoder til 
træne jagthunde. Et rigtigt interessant 
foredrag og et moderne syn på beløn-
ning frem for straf, som vi helt støtter i 
vores hundearbejde.

Igen i år vil jeg sige tak for opbakning til 
de hundeførere, vi har trænet i 2016, 
og ønske alle et godt nytår. Som sæd-
vanlig 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 glade-
re bliver I for dem på jagt. Vi ser frem til 
at møde jer og jeres hunde i 2017.

På vegne af hundeudvalget
Peter Kaae Schmidt

Hornbæk Dyrehospital ApS · Normansvej 10 · 8920 Randers NV
Tlf. 86 43 39 33 · Dyrehospitalet@hotmail.com · www.hornbækdyrehospital.dk

Dyrlæge Helle Markwardt, Pil Julie Jakobsen & Jette Hermansen
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Flugtskydningsudvalget

Vi har i 2016 haft travlt på banen, og 
det er jo positivt. Vi har haft mange 
kursister igen i år, som kræver lidt 
mere arbejde, men vi hjælper dem 
gerne. Vi har igen i år haft tilbud til 
kursisterne med at købe et skydekort 
også få sat 150kr på til lerduer gratis. 
Ikke så mange som forventet har brugt 
dette tilbud, men det kan være det skal 
formidles lidt bedre.

I løbet af sommer månederne fik vi 
desværre stjålet ca. hvad der svare til 
en kvart palle lerduer fra jagtbanen. Vi 
har efterfølgende gjort noget mere for 
at aflåse og sikre vores lerdue lager, og 
det har hjulpet. Så hvis der er nogen 
der har undret sig over at der har lagt 
lerduer rundt omkring i lokalområdet, 
så er svaret her.

På skydebanen er det i år sket det at 
vi har fået lavet en dør i Jagtbunkeren, 
det er super praktisk når vi skal have 
duer ind, og meget nemmere når vi 
skal åbne og lukke banen. Vi mangler 
blot lige den sidste finish og så en fast 
trappe af en art, men det kommer i 
2017.

Klubhuset fik også den store tur, nyt 
køkken, nye lofter, nyt gulv. Desvær-
re kan vi ikke vise det frem. ØV ØV 
ØV. Men en stor tak til alle dem som 
har lagt rigtig rigtig mange timer i re-

noveringen og det ekstra arbejde og 
bøvl som det har givet at holde banen 
åben. Vi holder banen åben, men for-
holdene er lidt mere primitive. Så kom 
bare der ud.

Støjvæggene har vi i 2016 fået kigget 
lidt på igen. Vi har fået monteret net 
på væggene, og det skulle gerne gøre 
at vi ikke får problemer med batts fal-
der ud. Det virker i hvert tilfælde efter 
hensigten indtil nu.

Vores 2 trailere med kastemaskiner 
på, er blevet lavet i 2016, og har selv-
følgelig været lejet ud flere gange. Stor 
tak til Jan Madsen og de andre der har 
lagt en masse tid i maskinen. Det var 
lidt mere omstændigt end vi først hav-
de troet. Så en opfordring til jer alle 
sammen; få lejet maskinen i 2017, og 
få nogle hyggelige timer f.eks. i jeres 
jagtkonsortie og sammen med jagt 
venner. Du må bruge maskinen på en 
mark eller lignende op til 5 gange om 
året. Du skal bare anmelde at I skyder 
der, så politiet ved det, hvis naboerne 
bliver bange.

Centerholdsskydning 2016 var en 
kæmpe succes selvom vi ikke kunne 
lave en decideret jagtskydnings hold. 
Det endte med en flot placering som 
nr. 3 af 12. Der var én due imellem 
anden og tredjepladsen efter sidste 
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skydning. Og dette var faktisk efter 
omskydning da vi stod lige med en an-
den forening. Det skal nævnes at vi har 
skudt til 1920 duer totalt pr. hold på en 
sæson. 

Desværre fik vi d. 28 november den 
triste information, at HP, manden der 
har stået for centerskydning gennem 
mange år gik bort. Blot 59 år gammel. 
Tak for indsatsen HP. Æret være dit 
minde.

I udvalget 2017 regner vi med at være 
9-11 mand og det er rigtig godt. Jeg fø-
ler at vi i 2017 kommer til at have det 
bedste udvalg vi har haft meget længe, 
og jeg ser frem til året 2017 på vores 

bane, og vores ny opførte klubhus en-
gang i sommeren.

Tak for den kæmpe indsats, som ud-
valget laver. Også tak til dem, som ind 
imellem giver en hånd med, uden at 
være faste i udvalget. Det er en kæmpe 
hjælp, vi har ikke en skydebane uden 
den hjælp. Jeg ser frem til næste sæ-
son, både med udvalget og skytterne 
der kommer. Husk øvelse gør mester 
– eller måske, i hvert fald kan de fleste 
altid blive lidt bedre skydende både på 
banen og på jagt. Kom bare, vi er klar 
til at hjælpe jer.

På vegne af flugtskydningsudvalget
Mikkel Skipper

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

Totalentreprise
Nybyggeri
Tilbygning
Fritidshuse

Tømrer-/snedkerarbejde
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Ny jægerudvalget

”Dengang morfar lærte 
mig at gå på jagt” 

Er ikke en sætning man hører så tit mere. 

I dag er jagt noget ung som gammel 
går og samler sig længsel til, inden 
jagttegnet erhverves. En hobby som vi 
er mange der nyder og slapper af med. 
Derfor er det også vigtigt at hjælpe de 
nye i gang med denne dejlige hobby. I 
Kronjyllands Jagtforening er netop de 
nye jægere noget vi med stor glæde ta-
ger under vore vinger. 

Hvert år holder Kronjyllands jagtfor-
ening nyjæger-kurser, hvor det at 
være ny jæger er i fokus; Hvordan skal 
jeg opføre mig, hvad gør jeg, hvordan 
kommer jeg afsted, hvordan foregår 
jagt, spørgsmålene er mange, og i lø-
bet af en hel weekend forsøgte vi i 
weekenden i uge 47 at besvare, så 
mange som muligt af netop den type 
spørgsmål. 

I lighed med tidligere prøvede 14 gode 
nyjægere kræfter med deres nye hob-
by, vi kom igennem prøvelser som 
vildtkending, flugtskydning og prak-
tisk jagt. Det viste sig hurtigt i løbet af 
weekenden, at skydning efter vildt var 
om end muligt endnu sværere end ler-
dueskydningen i starten af kurset. 

I år var vi på andetræk på Fussingø og 
på drivjagt i et af kommunens spule-
felter. 

Årets parade var muligvis en smule 
mindre end vi vanligt ser på vore kur-
ser, men tilgengæld var hyggen helt i 
top i hele weekenden, og er det ikke 
derfor vi alle gladelig tilbringer en hel 
dag i silende regn, bidende kulde eller 
stride siv? 

Nyjægerudvalget sender en stor tak til 
den store hjælp vi modtog i forbindel-
se med afholdelsen især til dem der 
troligt gang på gang stiller op med de-
res hunde for at hjælpe os med kurser-
ne, i kan ikke undværes.

Weekendkurserne for nye jægere ka-
ster en masse fantastiske oplevelser af 
sig, og det er en ren fornøjelse at være 
med til at afholde dem.
 
Nyjægerudvalget v. Thomas Skifter.

Et lille hvil skal der til 
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Vi venter spændt på ænderne
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Paraden fra kurset

Slagter Lind
Østervold 28 · 8900 Randers C

86 42 14 40 · slagterlind@webspeed.dk · www.slagter-lind.dk

Spansk og italiensk pålægsbord
• 3 slags skinke f.eks. parma, serrano, spegeskinke, 

røget oksefilet og røget krondyr
• 5 slags italienske eller spanske pølser
• 2 slags hjemmelavet paté
• Anrettet med soltørret tomater, svampe, artiskok-

ker og oliven
• Rucolasalat og friskskåret melon.

Minimum 10 personer.

Pr. person...............................kr. 100,00

Dansk luksus pålægsbord
•  Stegt hamburgerryg med italiensk salat
•  Hjemmelavet leverpostej med bacon
•  Hjemmelavet paté med peberfrugt
•  Glaseret skinke med røræg
•  Røget skinkefilet med røræg
•  Hjemmelavet rullepølse med løg og sky
•  Hjemmelavet krydderfedt
•  Roastbeef med remoulade og ristet løg
•  Røget mørbrad med røræg
•  Hjemmelavet løgpølse med løg og sky
•  Gravad skinke med dilddressing
•  Fyldt ribbenssteg med rødkål

Minimum 10 personer.

Pr. person...........................kr. 95,00

Brød og smør m.m.
Brød og aioli..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kr. 18.00
Brød og smøri..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kr. 18.00

mad med mere
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Kronjyllands Jagtforening inviterer til Vildt – & Vinaften

Fredag d. 3. marts 2017 kl. 18.30
Arrangementet forgår på Engboulevarden 30 i Kristrup

8960 Randers SØ. (Det tidligere Krifa)

Alle gæve jægere ved, hvad man kan få ud af det vildt, 
der bliver nedlagt på en jagt. Men ved andre det?

Tag familien, de gode venner, eller slet og ret dine naboer 
med til en aften med vildt på tallerkenen. Igen i år har 
vi lavet en aftale med Randers Produktionshøjskole, 
som får lov til at trylle med de råvarer som jagten har 
indbragt. 

Vinen levers af Best Selection, Randers, og er sammensat i for-
hold til menuen. Vinen som vi bliver præsenteret for, kan des-
uden købes til favorable priser under selve arrangementet.

Kurvertpris pr. person kr. 375,-
Bindende tilmelding til foreningens kasserer Rene Hjorth på mail: 
kasserer@kronjyllandsjagtforening.dk. Har du spørgsmål, kan du rin-
ge til Rene på mobil 4279 0029, eller Michael Ramlau mobil 40151542.  

Først til mølle princippet er gældende. Max deltagerantal 50 personer.

Vildt- & Vinaften
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Bestyrelsen & Forretningsudvalget

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

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

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

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

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

Flugtskydningsformand:
Mikkel Skipper
Rønne Alle 3, Assentoft 
8960 Randers SØ                  
Tlf. 6017 7741
Email: flugtskydning@kronjyllandsjagtforening.dk

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

Riffeludvalgsformand
Hans Olav Christensen
Langåvej 22, Væth            
8870 Langå                            
Tlf. 3020 7797
Email: riffel@kronjyllandsjagtforening.dk
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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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Kronjyllands Jagtforening
v/ Anders B. Christensen
Lervangen 40, 8930 Randers NØ


