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Kronjyllands Jagtforening og Care-4 har indgået en aftale, som giver foreningen et sponsorat, 
alt efter antallet af medlemmer, der vælger Care-4 som deres fremtidige forsikringsudbyder.

Så skift til Care-4 Forsikringsagentur og hjælp Kronjyllands Jagtforening til et større sponsorat.

Hvem Care-4 Forsikringsagentur er, tager vi en snak om, når vi besøger jer til en GRATIS gen-
nemgang af jeres forsikringer og en snak om, I har den rette dækning. Men ganske kort kan 
siges, at vi er et Dansk selskab med mere end 30 års erfaring. Vi er SÆRLIGT gode til bl.a. ulyk-
kesforsikringer, fordi vi ikke har fareklasser! Men er naturligvis også skarpe på resten af pakken.

Kontakt din lokalafdeling, så Kronjyllands Jagtforening kan få et godt sponsorat. 

Care-4 Forsikringsagentur · Strømmen 6 · 9400 Nørresundby · Lokalafdelinger i Randers-Viborg & Nibe

Støt Kronjyllands Jagtforening
og få bedre forsikringer

Anders B. 
Christensen 

abc@care-4.dk

 Mobil 51 25 00 17

NB.: Der kan desværre IKKE tegnes en Jagtfiskal forsikring!

2



Formanden

Det er spændende at være formand i en 
forening, også i en jagtforening. Der er 
altid noget at bruge tiden på, og sådan 
var 2017 også. 

Som det vel kan gættes, så gik der en del 
tid med et nyt klubhus. Det er en sag i 
sig selv, så jeg vil ikke bruge plads på det 
her. Men til gængæld skal der bruges 
lidt plads på ikke at have et klubhus. Det 
er rigtigt træls for en forening som vo-
res at mangle klubhuset. Der er mange 
aktiviteter, der plejer at bruge klubhu-
set, og selvom Finn var så venlig at låne 
os en skurvogn, så er det bare ikke det 
samme. Til vintertræningen manglede 
vi et sted, hvor vi kunne sidde og snakke 
om hunde og hundeopdragelse, jagter-
ne manglede et sted, der manglede et 
sted til møder og generalforsamling, og 
ikke mindst har vores banepassere haft 
et besværligt år, uden toilet og ordent-
lige forhold i dårligt vejr. Tak for tålmo-
digheden, nu er der et klubhus igen, og 
jeg håber at vi kan få endnu mere glæde 
af det, end vi havde af det gamle. Jeg sy-
nes i hvert fald, at det er blevet et godt 
hus, der både er moderne og signalerer 
jagt, ikke mindst med de trofæer som 
Iver Kristensen og Peter Møller har givet 
os. Tak for det.

Men ellers gik året med de mest basale 
aktiviteter, det er ikke i et år med byg-
ning af klubhus, at vi skal have det helt 
store nye, startet op. Generalforsamlin-

gen foregik jo på Randers Naturcenter, 
som heldigvis også har været flinke til at 
stille lokaler til rådighed. Selvsagt blev 
der brugt en del tid på det nye klubhus, 
og det var godt, at der var opbakning 
til den plan, vi havde lagt, og som blev 
gennemført.

Vi fik med stor succes afholdt Vildt & Vin 
aften igen. Det er et rigtigt godt set up, 
som Michael Ramlau har fået etableret 
med Produktionshøjskolen, og de gør 
det bare rigtigt godt. De har lovet os, 
at der i 2018 bliver lidt flere pladser, så 
endnu flere får muligheden. Arrange-
mentet har givet anledning til at arbej-
de lidt videre. Så vi prøver sammen med 
Produktionshøjskolen, at lave et tilsva-
rende arrangement i forbindelse med 
Randers Ugen 2018, hvor vi vil give flere 
mulighed for at smage vildt – men mere 
om det senere.

I bestyrelsen var vi glade for, at så man-
ge valgte at møde op til indvielsen af 
klubhuset. Huset blev lige netop (næ-
sten) færdigt dagen før, så det var en 
smule stressende. Men det lykkedes en 
god dag med Slagterens pølser, fadøl, 
taler og amerikansk lotteri med præmi-
er skænket af forskellige sponsorer. Tak 
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til dem, tak til jer, der deltog, og tak til 
dem, der sørgede for at få det hele or-
ganiseret.

Hvis jeg skal kikke lidt på de større linjer, 
så kan må man vel konstatere, at jagt, 
og det der følger med, er emner, der 
kan få debatten helt op at ringe. Det er, 
hvad enten det er sager, der kun rigtigt 
interesserer jægere, som hjortevildts-
forvaltning, jagttider og hundearbejde, 
eller sager, der interesserer mange, som 
forgiftede fisk, ulve eller døde rovfugle. 
Jeg synes, at vi som jægere bør delta-
ge i debatten, men det er vigtigt, at vi 
gøre det på en ordentlig måde. Det kan 
være fristende nemt lige at slynge en 
kommentar afsted, men det kan være 
svært at overskue konsekvenserne. 
Husk også, når vi kritiserer de tillidsfolk, 
vi har i Jægerforbundet, at de prøver at 
tilgodese mange interesser, ikke bare 
dine. Hvis du mener, de gør det helt 
galt, så stil selv op til nogle af de mange 
poster, der skal fyldes af frivillige, det er 

sådan man får rigtig indflydelse. Jeg vil i 
øvrigt anbefale, at man følger lidt med 
i de nyheder der løbende udsendes fra 
jægerforbundet, på deres hjemmeside, 
ved at tilmelde sig nyhedsbrevene, på 
facebook eller på vores egen hjemmesi-
de. Husk, at det er vores forening.

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 aktiviteter i 
foreningen. Tak til alle de, der bruger 
foreningen og dermed er med til at ska-
be 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 2018 og møde frem 
på generalforsamlingen d. 20. februar I 
VORES NYE KLUBHUS – det kan kun bli-
ve godt. 
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Lidt om nyt Klubhus
Når man nu har et udmærket og velfun-
gerende klubhus, så er det ekstra ær-
gerligt at skulle bruge et år på at få et 
nyt. Men sådan blev det, og her er lidt 
om forløbet.

Det gamle klubhus brændte jo ned nat-
ten til 28. august 2016, og så starter hele 
møllen. Da branden var lidt mistænke-
ligt, så skulle politiet først være færdige. 
Det er ikke som på film, teknikerne står 
ikke på spring – faktisk varer det flere 
dage før de dukker op og et par dage at 
undersøge det hele. Konklusionen blev 
efter lang tid, at det ikke med sikkerhed 
kunne fastslås, hvad branden skyldtes.
Her efter skulle brandtomten fjernes. 
Det kræver såmænd også en tilladelse. 
Væk kom det.

Så er der hele forsikringssagen. Vi skul-
le jo have aftalt forsikringssummen for 
det nye hus med Tryg. Det er lidt som 
med biler, de har en tabel med priser 
på tag, væg, køkken og så videre. Nu var 
det jo et klubhus, så lidt passede ikke 
helt ind, men vi endte med en god nok 
aftale, så der var penge til at bygge nyt. 
Men huset gør det jo ikke alene, der er 
også indbo. Det er ikke nemt at gøre 
op, der var jo ikke lige nogen der havde 
overblikket over det. Men vi fik lavet en 
liste og handlet af med Tryg, så vi me-
ner, at vi blev godt nok dækket. Så er 
det vel det? Nej, vi har også driftstab, så 
det måtte vi også lige omkring.
Som I ved ligger vores skydebane jo ret 
naturskønt ud på landet. Så før man 
kan bygge noget, skal der en landzone-
tilladelse til. Der var lige lidt med place-
ringen, der er åbenbart noget beskyttet 

ved den bakke, vi plejer at parkere på 
– så ved vi det – men i det store og hele 
gik det planmæssigt.

Selve huset skulle jo også designes. 
Vi ville have et hus, der passer til en 
jagtforening. Størrelsen på det gamle 
passede os fint, så der skulle bare lidt 
opvarmet lager til. Den del er jeg selv 
særlig glad for. Nu har vi vores vildt 
frysere indenfor, det er så godt. Vi vil-
le have mindst mulig vedligehold, og et 
byggeri der faldt i med området. Så sort 
eternit i træ-look blev det til.

Men en ting er at have et gammelt klub-
hus, noget andet er at bygge nyt. Det 
er jo ikke bare et hus, det er et slags 
forsamlingshus. Der kræves handicap 
toilet og godkendelse af brandmyndig-
hederne. De ville i første omgang have 3 
brandzoner, vi slap med 2. Heldigvis var 
Tryg klar til at dække den merudgift det 
gav. Man kan heller ikke bygge, uden at 
det hele skal isoleres efter de sidste nye 
regler, selv om vi jo ikke ligefrem bruger 
det mange timer om vinteren. Nu er det 
i hvert fald behageligt at komme der ud, 
så måske vil det blive brugt lidt mere, 
også i den kolde tid.

Da vi fik byggetilladelsen havde vi sam-
men med Thomas Skifter fra Reeholm 
& Bredahl fået lavet udbudsmateriale, 
så ud i licitation med det. Der var 5 der 
bød, og Mellerup Tømrer- og entrepre-
nør var billigst og villige til at levere til 
indvielse i august. Vi måtte godt nok ud 
i en sparerunde for at få beløbet ned til 
det, vi havde til rådighed, men det lyk-
kedes.
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Endelig skete der noget. Byggeriet gik 
i gang og huset begyndte at tage form 
hen over sommeren. Det gik sådan set 
fint, og der blev ydet en god indsats. 
Undervejs dukker der altid lidt op, f.eks. 
havde vi lige glemt strøm til banerne. 
Det er jo lidt kritisk for en skydebane, 
men heldigvis var Tryg igen villige til at 
dække den omkostning, Tryg har vi ikke 
meget skidt at sige om i den her sag. Der 
var også lige nogle vinduer med lang le-
veringstid, et gulv der var for vådt til at 
kunne males, men i det store og hele gik 
det godt. Altså lige indtil sidst. Det kneb 
lidt for håndværkerne at blive færdige. 
Så da vi dagen før åbningen stod og så 
på håndværkere, der myldrede rundt, 
rengøringsfolk, der kom men ikke kun-
ne komme til, og køkken der lige skulle 

afsluttes, så vil jeg godt indrømme, at 
jeg synes, det blev lidt presset. Men det 
gik, og vi fik indviet huset. Så nu har vi et 
nyt hus, måske det flotteste klubhus for 
en jagtforening. Brug det endelig, så alt 
arbejdet ikke har været spildt. 

Peter Kaae Schmidt

Du får nemt fat i os i vores afdelinger 
i og omkring Randers.

Vorup afdeling | Vandværksvej 4, Vorup | telefon 86 43 22 44

Kristrup afdeling | Kristrupvej 59 | telefon 86 43 22 22

Assentoft afdeling | Vandværksvej 2, Assentoft | telefon 86 49 48 11

Randers City afdeling | Middelgade 1 | telefon 89 12 12 12

Nordre afdeling | Mariagervej 47 | telefon 86 43 22 11

Vestre afdeling | Hobrovej 109 | telefon 86 40 59 00

Tid til noget nyt?
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Jagtudvalget

Første aktivitet for Jagtudvalget 2017 var 
januar jagten 14/1, hvor vi på en frost-
klar dag fik skudt 2 fasankokke og 1 ræv. 
Den sene jagt i januar gjorde vi kun fik 2 
uger til auktion til riffeljagt på rådyr. Og 
det lykkedes ikke de 2 højstbydende at få 
nedlagt noget i år.

Så kom tiden til bukkejagten, hvor der i 
år var 6 deltagere, der flere fik lige ved 
og næsten oplevelser. Peter Møller Hav-
de dog både heldet og dygtigheden til at 
få skudt denne fine buk. Stort tillykke til 
Peter, som senere har doneret trofæet til 
vores nye klubhus.

Der vil igen i 2018 også være mulighed 
for at tilmelde sig bukkejagten på e-mail:
jagt@kronjyllandsjagtforening.dk. Der er 
lodtrækning 10. maj kl.19.00 i klubhuset.

Bukketræf
Traditionen tro var der bukketræf ved 
klubhuset, på trods af der sidste år ikke 
kom bukke på paraden, var der et flot 
fremmøde på omkring 50-60 personer. 
Heldigvis kom der 4 fine bukke på para-
den, der blev holdt efter morgenmaden 
kl. 9. Det er en fornøjelse at se det store 
fremmøde der er til bukketræf, jeg håber 
at se jer igen i 2018.

Stort tillykke til Peter som senere 
har doneret trofæet til vores nye 
klubhus Michael Eriksen
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Fællesjagterne
Endelig blev det oktober og det blev tid 
til fællesjagterne, dejligt det nye klubhus 
stod klar til igen at danne rammen om 
vores fællesjagter. Helt som vi plejer star-
ter jagterne med rundstykker og kaffe. 

Inden vi begiver os af sted på jagt der var 
på oktober jagten 23 deltagere. Det lyk-
kedes at få skudt 2 stykker råvildt i 2 skud 
(1 buk & 1 lam) og lammet blev skudt af 
nyjæger Michael Eriksen der nu har ned-
lagt sit første stykke råvildt. Tillykke med 
det og flot skudt.

På November jagten var der 19 deltagere 
som i fællesskab fik skudt 1 fasanhøne.

Så blev det tid til julejagten i december. 
Der var 20 tilmeldte, men desværre duk-
kede kun 13 op. Det blev en rigtig hygge-
lig dag, hvor vi fik 1 rå, 1 fasankok og 1 
sneppe på paraden. Vi sluttede af med 
gule ærter, 1 øl og 1 snaps. Så er jagt sæ-
sonen 2017 slut.

Nedlagt vildt i 2017:
4 rådyr (2 bukke, 1 rå og 1 lam)
1 ræv
4 fasaner (3 kokke og 1 høne)
1 sneppe  

Der er stadig plads til flere på drivjagter-
ne, så jeg vil gerne opfordre til, at man får 
tilmeldt sig. Det er også vigtigt for mig, at 
opfordre de nye jægere vi har i forenin-
gen til at deltage. Håber at se flere i 2018.
Til slut vil jeg sige mange tak til udvalget 
og hjælpere.

Godt nytår på vegne af jagtudvalget
Kenneth Sørensen
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Zoologisk Konservator
O. K. Larsen

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

De fleste af riffeludvalgets skydninger 
foregår jo fra den gamle Randers Kaser-
ne hvor Hjemmeværnet står for deling af 
skydetider og det er ikke en let sag, da 
skydebanen jo ligger meget tæt på Ran-
ders by, så der er strenge miljøkrav som 
skal overholdes. Så i øjeblikket stå det så 
dårligt til, at der kommer hjemmeværns-
folk helt fra Skagen for at få træning på 
en bane. Det er ikke let at være skydeba-
ne og motorbane, for der er naboerne på 
mærkerne og benytter en hver given lej-
lighed til at sende en klage af sted.

Vi havde 3 skydninger i foråret og en i 
august før bukkejagten i Sverige, som jo 
er meget populær blandt Danske jægere, 
så der er en meget stor udvandring af jæ-
gere op til bukkepremiere d. 16-8 i Sveri-
ge. Vi havde desværre en lille tilbagegang 
af skytter til vore skydninger. Vejret viste 
sig heller ikke fra den bedste side, når vi 
havde skydninger. Så det giver vi skylden.

Noget nyt i år var indskydning af solonrif-
fel og luftriffel før rågejagten. Som skulle 
foregå i skytteforeningen på Kærgade i 
Vorup, men der gik noget galt, så det ikke 
kunne lade sig gøre, så det blev i sidste 
øjeblik flyttet til Allingåbro Skydecenter. 
Men med al den flytten rund i sidste øje-
blik, blev det ikke den store succes. Vi 
Instruktører havde så god tid til selv at 
træne vores skydning. Især vores instruk-
tør Hugo som jo er udvalgets alderspræ-
sident tiltrak sig stor opmærksomhed 

med hans riffel som er monteret med et 
mekanisk hulsigte som blev brugt før i ti-
den, men i dag er det jo kun kikkertsigte 
på alle rifler til jagt, så Hugo lånte gerne 
sin riffel ud, så de unge kunne prøve at 
skyde med hulsigte og da vi var færdige 
var der ikke nogen der skød bedre end 
Hugo med hulsigte.

Hjortebanen i Grenå havde vi igen som 
vi plejer lejet banen den første lørdag i 
august og de som var der havde en god 
dag, hvor der skulle prøves træning til lø-
bende vildt og det er jo det perfekte sted 
at prøve det, her hvor det jo bare er en 
papskive der skydes til.

Så var der jo feltskydning i Hevring som 
Ommersyssel Jagtforening står for først i 
juni og ved feltskydning er det jo det nær-
meste man kommer rigtig jagt, hvor det 
er i naturen det foregår og hvor man selv 
skal bedømme afstanden inden skud af-
gives. I 2017 var feltskydningen i Hevring 
udtagelse for Østjylland til DM. 

Bedste skytte i mesterrækken og med 
flest point den dag, var vores riffelin-
struktør Søren Kjeldsen fra riffeludvalget, 
så her skal lyde et stort tillykke til Søren.

Her er riffeludvalgets tidspunkter for 
skydninger på skydebanen ved den 
gamle kaserne. 2018. Er der ingen tids-
punkter der passer, så se efter på hjem-
mesiden om vores samarbejdspartnere 
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Hammershøj jagtforening og Ommersys-
sel jagtforening har nogle tider der pas-
ser dig. Vær opmærksom på der skydes 
på forskellige ugedage og tidspunkter.
Tilmelding til skydning skal senest være 
foretaget en time før lukketid.

Mandag d. 26/3. fra, 15.00 til 19.00. 
(Kun salonriffel - luftriffel og 17hmr. 
På 30 m. bane.)

Tirsdag d. 3/4. fra 15.00 til 20.00.

Tirsdag d. 17/4. fra 15.00 til 20.00.

Lørdag d. 12/5. fra 10.00 til 16.00.    
(De sidste 2 timer fra 14 til 16 er der kun 
skydning på 200 m.)

Onsdag d. 22/8. fra 14.00 til 18.00.

Den sidste skydning 22/8 er jo også et 
godt tidspunkt at få riflens træfpunkt 
kontrolleret inden efterårets trykjagter 
med riffel. Det er heldigvis mere og mere 
udbredt mange steder at der ikke skydes 
råvildt med hagl, men kun med riffel, den 
udvikling er vi også meget glade for i rif-
feludvalget.

Husk det nye tiltag lørdag d. 12/5. kl. 14 
til 16, hvor det kun er 200 m skydning, 
sådan så dem som skyder på længere af-
stand end 100 m også kan få trænet, så 
man ved hvordan kuglens træfpunkt er 
på afstand over 100 m.

Vi vil igen i år have forskellige rifler klar, 
hvis der kommer en som ikke ved om det 
er noget, så kan man nu prøve at skyde 
med en riffel overvåget af en riffelin-
struktør.

Vi prøver igen i 2018 forud for regulering 
af råger, med tidspunkt for indskydning 
af luftriffel -  solonriffel, og 17 hmr riffel, 
som så i år vil komme til at foregå på sky-
debanen gamle kaserne den 26-3 fra 15 
til 19. hvor vi vil skyde på en bane på 30 
m.

Hjortebanen i Grenå er lejet den før-
ste lørdag i august 4-8. kl. 12.00–16.00. 
Håber på at se mange skytter den dag. 
Hvor der er mulighed for at få prøvet sine 
evner af til løbende vildt.

Feltskydning i Hevring bliver i 2018 lør-
dag 9 og søndag den 10. juni. 
Der vil i bagposten i det nye år komme 
mere materiale om skydningen. Vil se 
om vi kan lave et hold fra Kronjyllands 
jagtforening, så dem som har interesse i 
at deltage i feltskydning kan tilmelde sig 
ved Søren Kjeldsen fra riffeludvalget, på 
tlf. 25 33 25 32 

Vil takke mit udvalg for deres indsats på 
skydebanen i 2017.

På riffeludvalgets vegne
Hans Olav Christensen
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Fra venstre riffelinstruktøre: Poul  Erik, Søren, Kokken, Jørgen, Hugo &  Hans Olav. I 
vores nye skydeveste, så vi er lette at kende for vore gæster. 
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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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Aktivitetskalender 2018 – 2019

06/01-18 Fællesjagt 09:00-15:00 Skydebanen Assentoft

21/01-18 Vintertræning 10:00-11:00 Skydebanen Assentoft

28/01-18 Vintertræning 10:00-11:00 Skydebanen Assentoft

30/01-18 Intro Schweiss 19:00-21:00

03/02-18 Flugtskydning 09:00-15:00 Skydebanen Assentoft

04/02-18 Vintertræning 10:00-11:00 Skydebanen Assentoft

10/02-18 Flugtskydning 09:00-15:00 Skydebanen Assentoft

11/02-18 Vintertræning 10:00-11:00 Skydebanen Assentoft

11/02-18 Marktræning 13:00-16:00 Handest

17/02-18 Flugtskydning 09:00-15:00 Skydebanen Assentoft

18/02-18 Vintertræning 10:00-11:00 Skydebanen Assentoft

20/02-18 Generalforsamling 19:00-22:00 Skydebanen Assentoft

23/02-18 Vildt & Vin 18:30-22:00 Engboulevarden 30 Randers SØ

24/02-18 Markprøve 08:30-15:00 Purhus flugtskydebane, Handestvej 9, Fårup

24/02-18 Flugtskydning 09:00-15:00 Skydebanen Assentoft

25/02-18 Vintertræning 10:00-11:00 Skydebanen Assentoft

03/03-18 Flugtskydning 09:00-15:00 Skydebanen Assentoft

10/03-18 Flugtskydning 09:00-15:00 Skydebanen Assentoft

17/03-18 Flugtskydning 09:00-15:00 Skydebanen Assentoft

18/03-18 Skydebanen Ledig 09:00-16:00

24/03-18 Flugtskydning 09:00-15:00 Skydebanen Assentoft

26/03-18 Riffelskydning 
Vært KJF. SALON SKYDNING 15:00-19:00 Randers Gl. Kasserne. Nordre Fælledvej.

31/03-18 Flugtskydning 09:00-15:00 Skydebanen Assentoft

03/04-18 Riffelskydning
Vært Kronjyllands Jagtforening 15:00-20:00 Randers Gl. Kasserne. Nordre Fælledvej.

03/04-18 Hundetræning 19:00-20:30 Nordre Fælled

05/04-18 Riffelskydning. Vært 
Ommmersys/ Galten Vissing 14:00-20:00 Randers Gl. Kasserne. Nordre Fælledvej.

05/04-18 Flugtskydning 17:00-21:00 Skydebanen Assentoft

10/04-18 Hundetræning 19:00-20:30 Nordre Fælled

12/04-18 Riffelskydning
Vært Hammershøj 16:00-20:00 Randers Gl. Kasserne. Nordre Fælledvej.
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Aktivitetskalender 2018 – 2019

12/04-18 Flugtskydning 17:00-21:00 Skydebanen Assentoft

17/04-18 Riffelskydning 
Vært Kronjyllands Jagtforening 15:00-20:00 Randers Gl. Kasserne. Nordre Fælledvej.

17/04-18 Hundetræning 19:00-20:30 Nordre Fælled

19/04-18 Flugtskydning 17:00-21:00 Skydebanen Assentoft

23/04-18 Riffelskydning. Vært 
Ommmersys/ Galten Vissing 14:00-20:00 Randers Gl. Kasserne. Nordre Fælledvej.

24/04-18 Hundetræning 19:00-20:30 Nordre Fælled

26/04-18 Flugtskydning 17:00-21:00 Skydebanen Assentoft

28/04-18 Skydebanen Ledig 09:00-16:00

29/04-18 Kronjyde Gran Prix 09:00-16:00 Skydebanen Assentoft

01/05-18 Hundetræning 19:00-20:30 Nordre Fælled

03/05-18 Flugtskydning 17:00-21:00 Skydebanen Assentoft

07/05-18 Riffelskydning. Vært 
Ommmersys/ Galten Vissing 14:00-22:00 Randers Gl. Kasserne. Nordre Fælledvej.

08/05-18 Hundetræning 19:00-20:30 Nordre Fælled

09/05-18 Riffelskydning
Vært Hammershøj 14:00-18:00 Randers Gl. Kasserne. Nordre Fælledvej.

09/05-18 Flugtskydning 17:00-21:00 Skydebanen Assentoft

10/05-18 Lodtrækning og betaling til 
bukkejagten 19:00-20:00 Kronjydevej, 8930 Randers NØ, Danmark

12/05-18 Haglskydeprøve træning 09:00-15:00 Skydebanen Assentoft

12/05-18 Riffelskydning 
Vært Kronjyllands Jagtforening 10:00-16:00 Randers Gl. Kasserne. Nordre Fælledvej.

14/05-18 Riffelskydning. Vært 
Ommmersys/ Galten Vissing 14:00-18:00 Randers Gl. Kasserne. Nordre Fælledvej.

15/05-18 Hundetræning 19:00-20:30 Nordre Fælled

16/05-18 Bukketræf 09:00-11:00

17/05-18 Flugtskydning 17:00-21:00 Skydebanen Assentoft

22/05-18 Hundetræning 19:00-20:30 Nordre Fælled

24/05-18 Flugtskydning 17:00-21:00 Skydebanen Assentoft

26/05-18 Skydebanen Ledig 09:00-16:00

27/05-18 Skydebanen Ledig 09:00-16:00

29/05-18 Hundetræning 19:00-20:30 Nordre Fælled
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31/05-18 Flugtskydning 17:00-21:00 Skydebanen Assentoft

05/06-18 Hundetræning 19:00-20:30 Nordre Fælled

07/06-18 Flugtskydning 17:00-21:00 Skydebanen Assentoft

09/06-18 Feltskydning Hevring 07:00-08:00 Detaljer tilgår, se www. 

09/06-18 Haglskydeprøve træning 09:00-15:00 Skydebanen Assentoft

10/06-18 Østjyllandsdyst 09:00-14:00 Djurslands Jagthundeklub Grenå

14/06-18 Flugtskydning 17:00-21:00 Skydebanen Assentoft

16/06-18 Skydebanen Ledig 09:00-16:00 Skydebanen Assentoft

17/06-18 Skydebanen Ledig 09:00-16:00 Skydebanen Assentoft

21/06-18 Flugtskydning 17:00-21:00 Skydebanen Assentoft

28/06-18 Flugtskydning 17:00-21:00 Skydebanen Assentoft

02/08-18 Flugtskydning 17:00-21:00 Skydebanen Assentoft

09/08-18 Flugtskydning 17:00-21:00 Skydebanen Assentoft

09/08-18 Lodtrækning og betaling til 
trækjagt 19:00-20:00 Kronjydevej, 8930 Randers NØ, Danmark

11/08-18 Haglskydeprøve træning 09:00-15:00 Skydebanen Assentoft

16/08-18 Flugtskydning 17:00-21:00 Skydebanen Assentoft

18/08-18 Skydebanen Ledig 09:00-16:00 Skydebanen Assentoft

19/08-18 Skydebanen Ledig 09:00-16:00 Skydebanen Assentoft

20/08-18 Riffelskydning. 
Vært Kronjyllands Jagtforening 14:00-18:00 Randers Gl. Kasserne. Nordre Fælledvej.

23/08-18 Flugtskydning 17:00-21:00 Skydebanen Assentoft

30/08-18 Flugtskydning 17:00-21:00 Skydebanen Assentoft

01/09-18 Trækjagt på spulefeltet 05:00-09:00

06/09-18 Flugtskydning 17:00-21:00 Skydebanen Assentoft

08/09-18 Trækjagt på spulefeltet 05:00-09:00

13/09-18 Flugtskydning 17:00-21:00 Skydebanen Assentoft

15/09-18 Trækjagt på spulefeltet 05:00-09:00

15/09-18 Skydebanen Ledig 09:00-16:00 Skydebanen Assentoft

16/09-18 Skydebanen Ledig 09:00-16:00 Skydebanen Assentoft

18/09-18 Hvalpetræning 19:30-20:30 Ballesvej Værum

20/09-18 Flugtskydning 17:00-21:00 Skydebanen Assentoft

Aktivitetskalender 2018 – 2019
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Aktivitetskalender 2018 – 2019

22/09-18 Trækjagt på spulefeltet 05:00-09:00

25/09-18 Hvalpetræning 19:30-20:30 Ballesvej Værum

27/09-18 Flugtskydning 17:00-21:00 Skydebanen Assentoft

02/10-18 Hvalpetræning 19:30-20:30 Ballesvej Værum

06/10-18 Fællesjagt i foreningen 09:00-15:00 Skydebanen Assentoft

09/10-18 Hvalpetræning 19:30-20:30 Ballesvej Værum

13/10-18 Trækjagt på spulefeltet 05:00-09:00

20/10-18 Trækjagt på spulefeltet 05:00-09:00

23/10-18 Hvalpetræning 19:30-20:30 Ballesvej Værum

30/10-18 Hvalpetræning 19:30-20:30 Ballesvej Værum

03/11-18 Fællesjagt 09:00-15:00 Skydebanen Assentoft

06/11-18 Hvalpetræning 19:30-20:30 Ballesvej Værum

10/11-18 Trækjagt på spulefeltet 05:00-09:00

13/11-18 Hvalpetræning 19:30-20:30 Ballesvej Værum

17/11-18 Trækjagt på spulefeltet 05:00-09:00

24/11-18 Nyjæger (Flugtskydning) 10:00-13:00 Skydebanen Assentoft

25/11-18 Nyjæger Jagt 09:00-16:00 Skydebanen Assentoft

01/12-18 Fællesjagt 09:00-15:00 Skydebanen Assentoft

02/12-18 Juleskydning 09:00-15:00 Skydebanen Assentoft

05/01-19 Fællesjagt 09:00-15:00 Skydebanen Assentoft
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Tillykke med det ny klubhus
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Ordinær generalforsamling Kronjyllands Jagtforening

I Klubhuset* 
Tirsdag den 20. februar 2018 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. Valg af Næstformand.  På valg er Holger Ryer.  
8. Valg af Kassere.  På valg er Rene Hjorth. 
9. Valg af formand for Hundeudvalg. På valg er Peter Schmidt.
10. Valg af to revisorer og suppleanter.
 
 På valg er:
 Revisor – Karsten Jakobsen
 Revisor – Jørgen Steffensen
 Suppleant – Jesper Hollingdal
 Suppleant – Henrik Blendstrup

11. Eventuelt.   Der vil blive solgt lotteri under generalforsamlingen.

* Husk det forgår I klubhuset. Kronjydevej, 8960 Randers SØ.
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Hundeudvalget

Hundeudvalget har som sædvanligt træ-
net en masse hundeførere, forhåbentlig 
til glæde for deres firbenede følgesvende.

Vi havde vintertræning lørdage, lidt 
mere primitive forhold bare med en 
skurvogn. Det gik fint, men der er ikke så 
meget hygge bag efter, det bliver bedre 
i 2018. Vi skifter tilbage til søndage, og 
starter den 21. januar 2018 på skydeba-
nen, så vi ikke kommer i karambolage 
med skytterne, nu når tiderne skifter.

Der blev afholdt marktræning og lokal 
markprøve ved Handest og Glenstrup 
sammen med John Erik, Purhus. Også 
i 2017 med både kontinentale og en-
gelske hunde, i alt 24 hunde. 1. vinder 
blev Henning Frandsen med Kajo - Ru-
håret hønsehund og bedste hund blev 
Tue Iversen, Storm - Engelsk Setter, som 
også blev tildelt Emne pokalen.

Schweisskursus blev igen afholdt ved 
Spentrup. Jeg vil igen anbefale kurset, 

selvom du ikke har ambitioner om at 
lave en schweisshund, så er det en su-
per måde at træne med sin hund, helt 
anderledes og meget mere roligt. Der 
var selvfølgelig en afsluttende prøve. 
Den blev vundet af den yngste hund, 
Snubbi, Kleiner Münsterländer ført af 
Karsten Risgaard.

Forårets træning blev vanen tro afholdt 
på Nordre Fælled med afslutning i juni. 
Der var ikke så mange hunde i 2017, 
men det kan svinge en hel del. Heller 
ikke til den afsluttende prøve var der ret 
mange der deltog. Det er en skam, for 
det er både sjovt og hyggeligt, selv om 
præmieoverrækkelsen kom til at foregå 
i regnvejr. I 2017 havde vi helt nye poka-
ler, da en del af vores eksisterende po-
kaler gik til i branden, men heldigvis vil-
le Foder engros sponsere nye – tak for 
det.  Unghunde pokalen gik til Allan Blak 
og ruhåren Monty, åben klasse poka-
len gik til Jens Mortensen og langhåret 
hønsehund Gaijo og vinderklassen blev 

Ordinær generalforsamling Kronjyllands Jagtforening
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vundet af Jørgen Kjærgaard og korthå-
ret hønsehund Dolcetto. Efterfølgende 
deltog vi i Østjyllandsdysten, der blev 
vundet af Jagthundeklubben af 1970. 

Efter at forårstræningen var slut, havde 
vi nogle tirsdage med vand og slæb, så 
kan kursisterne få at se, hvor gode in-
struktørernes egne hunde er.

Gravtræning blev det ikke til i 2017, det 
forhindrer de nye regler. Vi overvejer 
stadigvæk hvad vi skal gøre. Hvalpe-
træningen blev afholdt i samme ridehal 
som året før. God deltagelse og masser 
af hundesnak. 

Igen i år vil jeg sige tak for opbakning til 
de hundeførere, vi har trænet i 2017, og 
ønske alle et godt nytår. 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 hun-
de, jo gladere bliver de, og jo gladere 
bliver I for dem på jagt. Vi ser frem til at 
møde jer og jeres hunde i 2018.

På vegne af hundeudvalget
Peter Kaae Schmidt

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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Kom ud og se det nye klubhus, 
Kronjydevej 8960 Randers SØ

som er åbent ved alle skydninger. 

I perioden februar til og med marts er 
fl ugtskydebanen åben, hver lørdag fra kl. 9 til 15.

Der kan skydes på alle baner, også jagtbanen. 

I perioden april til og med september skydes torsdage 
fra kl. 17 til 21, dog skydes der onsdag før 
Kristi Himmelfart. Juli mdr. sommerlukket. 

Desuden er der reserveret tid til arrangementer 
med skydning på følgende datoer: 

18/3. 28-29/4. 12/5. 26-27/5. 9-10/6. 16-17/6. 11/8. 
18-19/8. 15-16/9. 24/11 og 2/12.

Skydetiderne for de enkelte arrangementer 
fremgår af foreningens hjemmeside.

Kronjyllands Jagtforening

Jagttegns undervisning starter 10. januar 2018, 

pris kun 1.395 kr.
Se www.kronjyllandsjagtforening.dk 

eller ring for info og tilmelding på 42 790 029
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Flugtskydningsudvalget

Vi glæder os i flugtskydningsudvalget. Vi 
glæder os til at have et klubhus, med to-
iletter, varme og plads. Efter et år med 
ombyg-ning af det gamle og et år med 
en skurvogn, så glæder vi os til at byde 
velkommen i vores nye klubhus. Det 
tror jeg alle kan forstå. Vi håber at I også 
glæder jer til at komme ud på banen, 
skyde nogle lerduer og få en kop kaffe, 
en øl og måske en af de gode pølser.

Vi kan godt forstå, hvis det har knebet 
lidt med lysten til at komme ud, med de 
forhold vi har haft at byde på. Men det 
er stadigvæk vigtigt at få trænet lidt på 
lerduer, inden du skyder på noget med 
en puls. Så kom bare, nye som gamle 
skytter, vi er altid klar til at give en hjæl-
pende hånd, og der er altid uddannede 
instruktører på banen. 

Ud over vores ny klubhus, er der også 
andre gode ting. Vi har fået renoveret 
trapbanen, så det akustiske udkald igen 
virker. Egentlig er det en skam at trap-
banen ikke bruges mere end den gør, så 
vi går og tænker på hvordan vi kan gøre 
den mere interessant. Hold øje med 
hjemmesiden og Facebook, der kom-
mer helt sikkert noget.

Vi har også fået ny miljøtilladelse. På 
den ene side er det en skam at vi ikke 
længere må skyde søndag, men på den 
anden side må vi nu bruge jagtbanen 
hele året. Så du kan altså komme til at 

skyde på jagtbanen lørdage i februar og 
marts.

Der er også kommet et par nye i udval-
get. Det er godt, for der skal mange til at 
passe banen i de mange åbningsdage. 
Vi har selvfølgelig haft betydelig færre 
skytter på banen i 2017, og det kan man 
jo godt forstå. Men nu er faciliteterne og 
vores motivation jo i top. Så jeg ser frem 
mod 2018 med positive forventninger, 
og håber at se endnu flere skytter på 
banen.

Vi har også fået lavet vores trailer, så du 
nu kan leje trailer med kastemaskine 
på, hvis du skal have en hyggelig efter-
middag med jagt-kammeraterne eller 
konsortiet. Der kræves ikke nogen sær-
lig tilladelse for at arrangere skydning 
enkelte gange, men det kan da godt 
være en god idé at give politiet besked 
om det inden.

Jeg vil gerne sige tak til alle de skytter, 
der har trodset de dårlige forhold og 
brugt banen i 2017.  Men især vil jeg ger-
ne sige tak til de aktive i udvalget for at 
holde ud, under de rammer vi har haft. 

”Husk at i regn og slud flyver lerduerne 
stadig ud”:-D

Godt nytår.
På vegne af flugtskydningsudvalget

Mikkel Skipper
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Kronjyllands Jagtforening inviterer til Vildt – & Vinaften

Fredag d. 23. februar 2018 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. 350,-
Bindende tilmelding til foreningens kasserer Rene Hjorth på mail: 
kasserer@kronjyllandsjagtforening.dk. Har du spørgsmål, kan du ringe 
til Rene på mobil 4279 0029, eller Michael Ramlau mobil 40151542.  

Først til mølle princippet er gældende. Max deltagerantal 70 personer.
Som noget nyt, har du nu mulighed for at bestille bord, så du kan være 
sikker på at sidde sammen med dem, du tilmelder.  

Vildt- & Vinaften
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Ny jægerudvalget

En hemmelig klub for alle

En nyjæger fortalte mig i år, at det er 
som om, at alle jægere er medlemmer 
af en hemmelig klub, som man først op-
dager findes den dag man får jagttegn, 
og bliver en del af klubben. 

En hemmelig klub tænkte jeg, måske 
har han ret, jeg opdager i hvert fald 
jævnligt at folk jeg kender i forvejen 
viser sig også at være jægere. Når jeg 
tænker over det, så er det også folk fra 
alle samfundslag, det vælger jeg at tolke 
som om, at jagt er for alle!

Netop fordi jagt er for alle, er det så vig-
tigt at vi alle kommer godt i gang. Derfor 
afholdt Nyjægerudvalget i Kronjyllands 
Jagtforening i vanlig stil kursus for nye 
jægere i weekenden 9.-10. december. I 

år deltog 13 håbefulde og spændte nye 
jægere i kurset, det vil sige at vi for før-
ste gang ikke havde ”fuldt hus” (der var 
én ledig plads) dette tilskriver vi de glæ-
deligt vis mange gode tilbud til nyjæge-
re landet over. 
 
Et weekendkursus for nye jægere, kan 
selvfølgelig ikke komme omkring alt 
indenfor jagt, men vi kommer alligevel 
igennem en hel del. En rundtur igen-
nem det jagtbare vildt blandt alle de 
fine udstoppede dyr på Randers Natur-
center, som vi havde været så heldige at 
låne til kurset, så de nye jægere rigtigt 
kunne sætte hoved og hale på det vildt 
de nu har tilladelse til at nedlægge. 

Michael Ramlau stillede for gud ved 
hvilken gang op og fortalte en masse 
spændende om, hvordan det er at være 

Træning på skydebanen
Kasper og onkel fra Vejle var begge 
heldige i Spulefeltet
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Parade med weekendens deltagere
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schweisshundefører i Danmark. Det 
utrolige er at han kan blive ved med at 
komme med nye ”historier”, så det også 
er spændende for os instruktører at 
høre år efter år. Vi takker fordi du altid 
stiller op.

En tur på skydebanen var vi også, her 
faldt snakken på alt fra patron størrelser 
til det forskellige vildt, til det gode skud-
billede og sidst men ikke mindst en god 
omgang træning i skydning efter lerduer.

Lørdag eftermiddag stod den på and-
ejagt i Stevnstrup Enge, som vi havde 
været så heldige at får lov at bruge til 
formålet. Det var en dejlig kold efter-
middag, med en smule vind, og heldigvis 
masser af liv i luften. Det var dog langt 
fra alle ænder og gæs der kom på skud-
hold, men der kom da ild i bøsserne. 

Lørdag eftermiddag fik nyjægerne ned-
lagt én gråand og én krikand. Det er 
især dejligt at se, når en helt ny jæger 
holder sig tilbage, fordi han vurderer, at 
en senere chance sikkert kan blive end-
nu bedre. Kolde og en oplevelse rigere 
afsluttes lørdagen med aftensmad og 
hygge i naturcenteret.
Søndag var dagen hvor ét af Randers 
Kommunes spulefelter skulle inspice-
res, det foregik med klassisk drivjagt. I 
højtidens anledning var jagtterrænet 
blevet pyntet med sne hen over natten, 
så scenen var sat til en smuk vinterjagt 
imellem siv og birketræer. Der kom en 
del fugle på vingerne denne dag, så 
nyjægerne fik deres sag for. Resultatet 
af dagens anstrengelser udmøntede 
sig i én sneppe, én hare, 2 fasaner, én 
gråand samt to krikænder. 

Efter paraden var en dejlig weekend ved 
at være slut, og vi kan se tilbage på en 
dejlig weekend, med en masse gode op-
levelser.

Sidst men ikke mindst skal der lyde en 
kæmpe tak til alle der har hjulpet os, 
med at få sådan et weekendkursus til 
at kunne lade sig gøre, vi kan ikke klare 
den uden jer.

Jagt er ikke for sjov, men det er sjovt at 
gå på jagt! 

På vegne af nyjægerudvalget
Thomas Skifter
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Centerholds-turneringen 2017

En lang sæson med centerhold er over-
stået. Centerholdet flugtskydningens 
stolthed, hvor bukkene bliver skilt fra 
mændene … 

Efter en sæson 2016 med en samlet 
tredjeplads var det tid til at forsvare de 
Kronjyske faner. Fra Ommersyssel til 
Feldballe, fra Langå til Hinnerup – hele 
region blev besøgt og efter 10 fornuf-
tige skydninger måtte vi tage til takke 
med en samlet femteplads i 2017.

På det individuelle plan var der fine 
placeringer til 2 skytter i A-rækken. En 
samlet fjerdeplads til Bertil Wraa og en 
samlet femteplads til Peder Busk. 

Fælles for hele arrangementet er en so-
cial kapital der gør det spændende og 
sjovt at deltage i sådan en turnering. 
Man får besøgt de forskellige skydeba-
ner i området, man får byttet røverhi-
storier, og når den store dyst er over-
stået, hylder man de sejrrige.

Hermed flugtskydnings-udvalgets op-
fordring til at møde op på skydebanen, 
træne og deltage i Centerholdsturnerin-
gen anno 2018.
 
Du er velkommen til at tage kontakt til 
Mikkel Skipper.

Bertil Wraa fra flugtskydning 

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

Totalentreprise · Nybyggeri · Tilbygning
Fritidshuse · Tømrer-/snedkerarbejde
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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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Kronjyllands Jagtforening
v/ Anders B. Christensen
Lervangen 40, 8930 Randers NØ


