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Formanden

Endnu en gang er det tid til at samle op på 
året, der er gået i jagtforeningen. Et på man-
ge måder lidt stille år, og så alligevel med et 
par markante ting.

Men først noget helt andet. Det er 8 år si-
den, jeg første gang blev valgt til formand i 
foreningen efter Jens Ove. Det har været 8 
gode og spændende år med meget forskel-
lige udfordringer. Der er stadigvæk udfor-
dringer, der kræver, at man både kan finde 
løsningerne og har energien til at få dem 
gennemført. Så jeg har besluttet, at det må 
være på tide, at der kommer friske kræfter 
på formandsposten, én med nye ideer og 
fuldt opladede batterier. Jeg stiller altså ikke 
op til genvalg på generalforsamlingen. Des-
værre er der i skrivende stund ikke en anden 
kandidat fra bestyrelsen, så hvis du tænker, 
at du gerne vil arbejde med foreningen og 
gerne vil vide mere om, hvad formandspo-
sten indebærer, kan du kontakte mig.

Tilbage til fortiden. 2018 har været et relativt 
roligt år i foreningen, og faktisk har aktivite-
ten nok været under middel. Det kan vi også 
se på vores økonomi og medlemstal. Ikke 
at vi falder meget - vi er 475 medlemmer - 
men der kommer for få af de nye jagttegn-
sløsere til. Vi er nok også ramt af, at der var 
dårlige forhold for flugtskydning i 2017, og 
skytterne er ikke helt kommet tilbage. Så jeg 
vil da opfordre jer til at fortælle om jagtfor-
eningen og opfordre jeres jagtkammerater 
til at melde sig ind. Ikke bare for at støtte 
lokalforeningen, men også for at støtte ar-
bejdet for jagten. Uanset hvad man måtte 
mene, er Danmarks Jægerforbund jagtens 
væsentligste talerør i forhold til politikere og 
medier, og jo flere vi er, jo bedre står vi.

Højdepunkterne i 2018 var efter min me-
ning vin og vildt arrangementerne. Nu kan 
man jo godt se på mig, at god mad falder 
ind under højdepunkter i min bog, men jeg 
tror nu, at alle, der deltog i arrangementer-
ne, fik gode oplevelser. Først på året testede 
vi sammen med produktionshøjskolen me-
nuen for de to arrangementer i Randersu-
gen. Jeg deltog selv, og ingen var vist i tvivl 
om, at det var en virkelig vellykket menu. 
At de unge mennesker også gjorde et fan-
tastisk godt arbejde, fuldendte aftenen. De 
fik også fuldt fortjent et kæmpe bifald. Med 
Michael Ramlau som primus motor og Kiss 
Jönssons kreative indsats blev der stablet en 
pop-up restaurant på benene. Egentlig ville 
vi gerne have haft den inde i byen, men af 
praktiske årsager blev den også gennem-
ført på produktionshøjskolen. Det blev 2 
fantastiske arrangementer, med eget logo, 
super flot pyntede lokaler (Se billede side 4), 
egen øl, gourmet mad og rigtig god vin. 125 
gæster kom igennem. Stor tak til produkti-
onshøjskolen for den lækre mad og til de 
medlemmer, der var tjenere og jagthorns-
blæsere. Ingen havde vist forestillet sig, 
hvor meget arbejde der skulle lægges i at 
lave arrangementet, heller ikke Michael og 
Kiss, så der skal lyde en særlig og stor tak til 
de to, og til deres ægtefæller, som støttede 
det hele vejen.

Et andet markant indslag i formandens ar-
bejde i 2018, var selvfølgelig ulvesagen. Ikke 
at der skal trædes mere rundt i det, men 
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sådan lidt på afstand, var det noget af en 
oplevelse at være midt i det stormvejr. Lige 
der var jeg glad for, at der er nogle professi-
onelle folk i forbundet, for man kan godt få 
brug for lidt vejledning inden man snakker 
med pressen. Noget af det jeg oplevede, var 
selvfølgelig en hel masse mail og sms’er fra 
vrede mennesker. En del fra medlemmer, 
der bare ikke ville tages til indtægt for de 
synspunkter og rigtig mange fra folk, der var 
vældigt ophidsede, grænsende til hævnger-
rige, på jægere i almindelighed og Søren i 
særdeleshed. Det bekræfter vel bare, at det 
er nemt at skælde ud på andre, bare det er 
på skrift og afstand. Jeg valgte at svare gan-
ske kort på langt de fleste, sådan lidt ”tak 
for din mail, vi behandler sagen snarest”. 
Så skete der det lidt sjove, at en del skrev 
igen, men nu meget mere afdæmpet – end-
da ”tak for svaret”, det var måske gået op 
for dem, at der var en person i den anden 
ende. Som de fleste vel ved, blev sagen luk-
ket med at Søren meldte sig ud af forbundet 
og foreningen - en god løsning for alle. Vi 
havde ikke haft noget ud af at skulle træk-
kes med den sag og en eventuel debat om 
eksklusion på generalforsamlingen. Brug 
det til at lære 2 ting; 
1: Tænk over, hvad du skriver på Facebook 
og 2: Hvis du har skrevet noget dumt, så lad 
være med at bekræfte over for en journalist, 
at du mener det.

I bestyrelsen har vi valgt at lave en alkohol-
politik for foreningen. Vi tror at det er et 
vigtigt signal om ansvarlighed, og noget der 
er fokus på. Det er svært at komme uden 
om, at våben og alkohol kan være en risi-
kabel blanding, men vi mener at have lagt 
et niveau, hvor traditioner og respekten for 
at vi er voksne mennesker går hånd i hånd 
med sikkerheden, så vi stadig kan tage en 
øl eller en morgenbitter. Hjælp os med at 
holde justits, og tag også gerne en snak i 
konsortierne med udgangspunkt i vores al-
koholpolitik.

I Danmarks Jægerforbund er der meget fo-
kus på, hvordan forbundet skal udvikles, så 
det bedst understøtter det lokale arbejde i 
foreningerne. Til det har der været nedsat 
et strukturudvalg med medlemmer fra alle 
kredse. Dette udvalg har til opgave at for-
mulere et oplæg til en mere moderne or-
ganisering. Det håber jeg, de får held med, 
og at forbundet tager det til sig. Det er helt 
afgørende, at vi løbende bliver bedre til at 
lave aktiviteter for medlemmerne. Aktivite-
ter som er relevante og interessante nok til, 
at medlemmerne deltager og har lyst til at 
invitere flere med ind i foreningen. Hermed 
også en opfordring: du er altid velkommen 
med et forslag til en ny aktivitet.

Jeg vil som sædvanlig sige tak for indsatsen 
til de aktive i udvalgene. Der er ikke en for-
ening 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 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. Jeg håber, at I vil benytte foreningens 
tilbud i 2019 og møde frem på generalfor-
samlingen d. 19. februar. Til både lotteri og 
valg af ny formand. 

Peter Kaae Schmidt

Ordinær generalforsamling Kronjyllands Jagtforening

I Klubhuset* 
Tirsdag den 19. februar 2019 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 formand.  På valg er Peter Schmidt.  
8. Valg af sekreter.  På valg er Anders B. Christensen. 
9. Valg af formand for jagtudvalg. På valg er Kenneth Sørensen
10. Valg af formand for riffeludvalg. På valg er Hans Olav Christensen
11. Valg af to revisorer og suppleanter
 
 På valg er:
 Revisor – Karsten Jakobsen
 Revisor – Jørgen Steffensen
 Suppleant – Jesper Hollingdal
 Suppleant – Henrik Blendstrup

12. Eventuelt.   

Der vil blive solgt lotteri under generalforsamlingen.

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

Jagtudvalget

2018 starter for vores vedkommende 
med  januar jagten 6/1-2018 der var et 
rigtig godt fremmøde på den gode side af 
20 personer. Der blev skudt et dyr og en 
fasankok. 

Så var 2018 året hvor der igen skulle spu-
les ind på vores spulefeldt, Det starter i 
februar/marts med lidt beskæring af træ-
er så de kan komme til, klargøring af rør 
samt sikring af digerne så de kan holde.

Fra juni til september blev der så spulet 
ind, og det gør jo så at vi har haft lidt min-
dre jagt i år. Helt som vi plejer hver 5. år.

Så kom tiden til bukkejagten, hvor der i år 
desværre kun var 4 deltagere, Det lykke-
des desværre ikke nogen i år at få nedlagt 
en Buk på foreningens arealer.

Vi havde traditionen tro bukketræf 16. maj 
et altid velbesøgt arrangement med om-
kring 50 deltagere, Så dejligt at der kom 
et par rigtig fine bukke på paraden. Stort 
tillykke til de dygtige. 

Der vil i 2019 også være mulighed for at 
tilmelde sig bukkejagten på e-mail: 

jagt@kronjyllandsjagtforening.dk 

Der er lodtrækning torsdag den 9. maj 
kl.19.00 i klubhuset.

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

Totalentreprise · Nybyggeri · Tilbygning
Fritidshuse · Tømrer-/snedkerarbejde
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Zoologisk Konservator
O. K. Larsen

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

Fællesjagterne
Så blev det Oktober og tid til fælles jagt 12 
tilmeldte sig, men vi havde desværre ikke 
heldet til at få noget på paraden.

Så gik det noget bedre på november jag-
ten hvor der var 14 tilmeldte og det lykke-
des at nedlægge :
1 Hare.
2 Fasan høner.

Lørdag d. 1 /12 var tiden kommet til vores 
årlige julejagt / fællesjagt sammen med 
Randers kommune. Der var 16 tilmeldte 
til dagens program som lød på morgen-
mad kl. 9.00 efterfulgt af en parole så var 
tiden kommet til jagt på 5 såter fordelt på 
2 forskellige spule felter. Efter jagten kørte 
vi retur til klubhuset og holdt parade. På 
paraden havde vi:
1 Ræv, 1 Krikand og 1 Fasan kok.

Efter den altid retfærdige jagtfiskarl har 
haft ordet, var tiden kommet til de gule 
ærter som efterhånden er blevet en jule-
tradition.

Status på året
Der er ingen tvivl om at vi havde håbet at 
flere nye som ”gamle” ville have deltaget 
på jagterne, selv om vi selvfølgelig havde 
mindre jagtterræn på grund af der skulle 
spules ind i år. 

Håber at se flere af jer lørdag d. 5/1-2019 
til årets første Fællesjagt på begge spule-
felter.

En stor tak til udvalget og hjælpere for det 
gode arbejde i 2018.

Godt nytår
Kenneth Sørensen
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Hundeudvalget tilbyder træning af hun-
de og fører, tilrettelagt med det formål 
at frembringe glade og effektive jagt-
hunde, der forstår at samarbejde med 
deres fører. 

Vore kurser er åbne for ikke medlem-
mer, og kurserne kan udmærket følges, 
selvom hunden ikke skal bruges på 
praktisk jagt, men bare have brugt sine 
jagthunde instinkter.

Vore kurser omfatter blandt andet: 
Dressurkurser i vinter og forår, hvor 
der arbejdes med dressur og lydigheds-
træning for unghunde, grundlæggende 
apportering for de større hunde og ud-
videt apportering for de øvede hunde. 
Til apporteringen anvender vi både 
dummyer og vildt, så hundene kan blive 
fortrolige med fjer og hår.

Schweisstræning i foråret, hvor hunde-
ne trænes til at følge spor efter såret 
hjortevildt i naturen. Denne træning 
bygger på førerens evne til at samarbej-
de med sin hund. Det kan være virkelig 
god træning for en aktiv hund, der vil 
opleve at blive træt i hovedet før bene-
ne.

Markprøvetræning i februar samt i ef-
teråret, hvor stående hunde trænes 
i kontrolleret at afsøge en mark for at 
finde fugle og tage stand for dem. Vo-
res træning er en introduktion til arbej-

det på marken, og desuden afholder vi 
hvert år en lille lokal konkurrence, hvor 
både nybegyndere og de virkelig dedi-
kerede kan deltage.

I efterårsperioden afholdes der inden-
dørs hvalpekursus for unge hunde. Kur-
set er specielt velegnet til årets hvalpe, 
men også hunde der aldrig har trænet 
lydighed før kan deltage.

Jagtforeningens hunde instruktører er 
uddannede hos Danmarks Jægerfor-
bund, og anvender moderne trænings-
metoder baseret på positiv indlæring. 
Selvom vi for længst har forladt de hård-
hændede metoder fra den gammeldags 
hundetræning, er det stadigvæk sådan, 
at vi lærer hundene at respektere et 
nej. Netop fordi vi slipper vore hunde 
løs ude i naturen, og aktiverer jagtdrif-
ten i dem, er det helt nødvendigt at vi 
kan stoppe hunden, det er det, der kan 
redde dens liv; stop i stedet for at løbe 
efter en hare på tværs af hovedvejen. I 
vil også opleve at vi ikke lader hundene 
lege frit, dels er det ikke noget vi ønsker 
på jagt og dels har vi hunde af meget 
forskellig størrelse og sind, og selv de 
mindste og blødeste hunde skal have 
en god oplevelse. Vi har altså mange 
muligheder for hundetræning, og vi vil 
så gerne hjælpe jer.

Hundeudvalget

Hundetræning i Jagtforeningen
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Aktivitetskalender 2019 – 2020

Aktivitet Dato Fra Til Sted

Fællesjagt 05.01.2019 09:00 15:00 Skydebanen Assentoft

Hundetræning 20.01.2019 10:00 11:00 Skydebanen Assentoft

Hundetræning 27.01.2019 10:00 11:00 Skydebanen Assentoft

Schweiss Intro 30.01.2019 19:00 21:00 Skydebanen Assentoft

Flugtskydning 02.02.2019 09:00 15:00 Skydebanen Assentoft

Schweiss træning 02.02.2019 10:00 12:00 Allestrup skoven

Hundetræning 03.02.2019 10:00 11:00 Skydebanen Assentoft

Flugtskydning 09.02.2019 09:00 15:00 Skydebanen Assentoft

Schweiss træning 09.02.2019 10:00 12:00 Mødested Allestrup skoven 

Marktræning 09.02.2019 13:00 16:00 Handest, Skolebakken 4

Hundetræning 10.02.2019 10:00 11:00 Skydebanen Assentoft

Flugtskydning 16.02.2019 09:00 15:00 Skydebanen Assentoft

Schweiss træning 16.02.2019 10:00 12:00 Allestrup skoven

Hundetræning 17.02.2019 10:00 11:00 Skydebanen Assentoft

Generalforsamling 19.02.2019 19:00 21:00 Skydebanen Assentoft

Lokal Markprøve 23.02.2019 08:30 15:00 Purhus flugtskydebane

Flugtskydning 23.02.2019 09:00 15:00 Skydebanen Assentoft

Schweiss træning 23.02.2019 10:00 12:00 Allestrup skoven

Hundetræning 24.02.2019 10:00 11:00 Skydebanen Assentoft

Mark træning 26.02.2019 13:00 14:00 Kronjydevej 10, 8960 Randers

Flugtskydning 02.03.2019 09:00 15:00 Skydebanen Assentoft

Flugtskydning 09.03.2019 09:00 15:00 Skydebanen Assentoft

Lokal Schweiss prøve 09.03.2019 10:30 12:30 Allestrup skoven

Flugtskydning 16.03.2019 09:00 15:00 Skydebanen Assentoft

Skydebanen ledig 17.03.2019 09:00 16:00 Skydebanen Assentoft

Flugtskydning 23.03.2019 09:00 15:00 Skydebanen Assentoft

Riffelskydning Vært. Omm. 28.03.2019 14:00 20:00 Nordre Fælled, Randers

Flugtskydning 30.03.2019 09:00 15:00 Skydebanen Assentoft

Hundetræning 02.04.2019 19:00 20:30 P Plads, Nordre Fælled

Flugtskydning 04.04.2019 17:00 21:00 Skydebanen Assentoft

AUTOFOKUS DRASTRUP APS
Ebeltoftvej 1, Drastrup

8960 Randers SØ

WWW.AUTOFOKUS.DKTLF. 87 95 98 99
BILSALG, DÆK OG FÆLGE, VÆRKSTED

DIT LOKALE 360o BILHUS

A_Ann_KronjyllandsJagtforening_128x64.indd   1 30/03/2017   09.09
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Aktivitetskalender 2019 – 2020 Aktivitetskalender 2019 – 2020

Aktivitet Dato Fra Til Sted

Arbejds weekend 06.04.2019 09:00 16:00 Skydebanen Assentoft

Arbejds weekend 07.04.2019 09:00 16:00 Skydebanen Assentoft

Riffelskydning. Vært. HH. 09.04.2019 15:00 22:00 Nordre Fælled, Randers

Hundetræning 09.04.2019 19:00 20:30 P Plads, Nordre Fælled

Riffelskydning. Vært 
Kronjyllands Jagtforening 11.04.2019 15:00 22:00 Nordre Fælled, Randers

Flugtskydning 11.04.2019 17:00 21:00 Skydebanen Assentoft

Riffelskydning. Vært. Omm. 15.04.2019 14:00 20:00 Nordre Fælled, Randers

Hundetræning 16.04.2019 19:00 20:30 P Plads, Nordre Fælled

Flugtskydning 17.04.2019 17:00 21:00 Skydebanen Assentoft

Hundetræning 23.04.2019 19:00 20:30 P Plads, Nordre Fælled

Riffelskydning. Vært. HH. 24.04.2019 15:00 20:00 Nordre Fælled, Randers

Flugtskydning 25.04.2019 17:00 21:00 Skydebanen Assentoft

Skydebanen ledig 27.04.2019 09:00 16:00 Skydebanen Assentoft

Kronjyde Gran Prix 28.04.2019 09:00 16:00 Skydebanen Assentoft

Riffelskydning. Vært 
Kronjyllands Jagtforening 30.04.2019 15:00 20:00 Nordre Fælled

Hundetræning 30.04.2019 19:00 20:30 P Plads, Nordre Fælled

Riffelskydning. Vært Omm. 02.05.2019 14:00 22:00 Nordre Fælled, Randers

Flugtskydning 02.05.2019 17:00 21:00 Skydebanen Assentoft

Skydebanen ledig 04.05.2019 09:00 16:00 Skydebanen Assentoft

Riffelskydning. Vært HH. 05.05.2019 09:00 13:00 Nordre Fælled, Randers

Skydebanen ledig 05.05.2019 09:00 16:00 Skydebanen Assentoft

Riffelprøve 07.05.2019 00:00 00:00

Hundetræning 07.05.2019 19:00 20:30 P Plads, Nordre Fælled

Flugtskydning 09.05.2019 17:00 21:00 Skydebanen Assentoft

Lodtrækning til bukkejagt 09.05.2019 19:00 20:30 Skydebanen Assentoft

Haglskyde træning 11.05.2019 09:00 15:00 Skydebanen Assentoft

Riffelskydning. Vært 
Kronjyllands Jagtforening 13.05.2019 15:00 18:00 Nordre Fælled, Randers

Hundetræning 14.05.2019 19:00 20:30 P Plads, Nordre Fælled

Bukketræf 16.05.2019 09:00 10:00 Skydebanen Assentoft

Aktivitet Dato Fra Til Sted

Flugtskydning 16.05.2019 17:00 21:00 Skydebanen Assentoft

Hundetræning 21.05.2019 19:00 20:30 P Plads, Nordre Fælled

Flugtskydning 23.05.2019 17:00 21:00 Skydebanen Assentoft

Hundetræning 28.05.2019 19:00 20:30 P Plads, Nordre Fælled

Flugtskydning 29.05.2019 17:00 21:00 Skydebanen Assentoft

Hundetræning 04.06.2019 19:00 20:30 P Plads, Nordre Fælled

Flugtskydning 06.06.2019 17:00 21:00 Skydebanen Assentoft

Flugtskydning 13.06.2019 17:00 21:00 Skydebanen Assentoft

Feltskydning Hevring 15.06.2019 00:00 00:00

Skydebanen ledig 15.06.2019 09:00 16:00 Skydebanen Assentoft

Skydebanen ledig 16.06.2019 09:00 16:00 Skydebanen Assentoft

Flugtskydning 20.06.2019 17:00 21:00 Skydebanen Assentoft

Flugtskydning 27.06.2019 17:00 21:00 Skydebanen Assentoft

Foreningen holder en 
velfortjent sommerferie 01.07.2019 00:00 00:00

Flugtskydning 01.08.2019 15:00 21:00 Skydebanen Assentoft

Riffel tur til Hjortebanen 03.08.2019 12:00 14:00 Grenå

Riffelskydning. Vært Omm. 08.08.2019 14:00 22:00 Nordre Fælled, Randers

Flugtskydning 08.08.2019 15:00 21:00 Skydebanen Assentoft

Haglskyde træning 10.08.2019 09:00 15:00

Flugtskydning 15.08.2019 15:00 21:00 Skydebanen Assentoft

Skydebanen ledig 17.08.2019 09:00 16:00 Skydebanen Assentoft

Skydebanen ledig 18.08.2019 09:00 16:00 Skydebanen Assentoft

Flugtskydning 22.08.2019 15:00 21:00 Skydebanen Assentoft

Flugtskydning 29.08.2019 15:00 21:00 Skydebanen Assentoft

Lodtrækning til trækjagt 29.08.2019 19:00 20:30 Skydebanen Assentoft

Flugtskydning 05.09.2019 15:00 21:00 Skydebanen Assentoft

Trækjagt på spulefeltet 07.09.2019 05:00 08:00

Flugtskydning 12.09.2019 15:00 21:00 Skydebanen Assentoft

Trækjagt på spulefeltet 14.09.2019 05:00 08:00

Skydebanen ledig 14.09.2019 09:00 16:00 Skydebanen Assentoft
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Aktivitetskalender 2019 – 2020

Vi støtter Jægernes naturfond med 10 øre pr. patron

Land og Fritid tager sit miljøansvar alvorligt. Med sin nye haglpa-
tron er vi med til at sikre, at afskudte haglskåle fra haglpatroner 
ikke ligger som en miljøbelastning i naturen. Alle komponenterne i 
haglskålen er 100% bionedbrydelige og helt uskadelig for naturen. 
Der vil ikke være materiale tilbage efter ganske få dage, i vand er 
haglskålen opløst efter ca. 24 timer.

Læs mere om Green Shot patronen her
https://www.landogfritid.dk/greenshot

Land & Fritid · Lorentzgade 19 · 8900 Randers · Tlf.: 33 68 60 67 · www.landogfritid.dk

FÅR 15 % PÅ 
FØRSTE KØB AF 

VORES GREENSHOT 
PATRON MED 

BIONEDBRYDELIG 
HAGLSKÅL

Aktivitet Dato Fra Til Sted

Skydebanen ledig 15.09.2019 09:00 16:00 Skydebanen Assentoft

Hvalpetræning 17.09.2019 19:00 20:00 Fredenshøj, Ballesvej, Værum

Flugtskydning 19.09.2019 15:00 21:00 Skydebanen Assentoft

Trækjagt på spulefeltet 21.09.2019 05:00 08:00

Hvalpetræning 24.09.2019 19:00 20:00 Fredenshøj, Ballesvej, Værum

Flugtskydning 26.09.2019 15:00 21:00 Skydebanen Assentoft

Trækjagt på spulefeltet 28.09.2019 05:00 08:00

Hvalpetræning 01.10.2019 19:00 20:00 Fredenshøj, Ballesvej, Værum

1. Fællesjagt. 05.10.2019 09:00 15:00 Skydebanen Assentoft

Hvalpetræning 08.10.2019 19:00 20:00 Fredenshøj, Ballesvej, Værum

Trækjagt på spulefeltet 12.10.2019 05:00 08:00

Trækjagt på spulefeltet 19.10.2019 05:00 08:00

Hvalpetræning 22.10.2019 19:00 20:00 Fredenshøj, Ballesvej, Værum

Hvalpetræning 29.10.2019 19:00 20:00 Fredenshøj, Ballesvej, Værum

2. Fællesjagt 02.11.2019 09:00 15:00 Skydebanen Assentoft

Hvalpetræning 05.11.2019 19:00 20:00 Fredenshøj, Ballesvej, Værum

Trækjagt på spulefeltet 10.11.2019 05:00 08:00

Hvalpetræning 12.11.2019 19:00 20:00 Fredenshøj, Ballesvej, Værum

Trækjagt på spulefeltet 17.11.2019 05:00 08:00

Nyjæger skydning 23.11.2019 00:00 00:00

Juleskydning 01.12.2019 09:00 15:00 Skydebanen Assentoft

3. Fællesjagt 07.12.2019 09:00 15:00 Skydebanen Assentoft

4. Fællesjagt 04.01.2020 09:00 15:00 Skydebanen Assentoft

*Tilbuddet kan IKKE kombineres 
med andre rabatter og gælder KUN 
i Land & Fritids butik i Randers i 
hele 2019.
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Riffeludvalget

Et tilbageblik på hvordan sæsonen gik i 
udvalget, vi havde fået tildelt 4 skydning-
er på skydebanen, på den gamle kaserne 
i foråret og en i august, vi har ikke meget 
indflydelse på hvordan det bliver tildelt, vi 
har fra de fire jagtforeninger som er fælles 
om afviklingen af skydninger på banen. 
Aksel fra Ommersyssel Jagtforening med 
og han gør hvad der er muligt for ham 
ang. tildeling af skydetider, det er ikke let. 
Hjemmeværnet tager de bedste, da det jo 
er dem som står for tildelingen.

Vi startede sæsonen med en skydning 26-
3. Hvor der var indskydning af 17 hmr – 
22lr salon og luftgevær på 50 m bane, hvor 
de 3 andre foreninger vi samarbejder med 
også havde gjort reklame for skydningen, 
så dem som skal ud og regulere råge un-
ger, når den tid kommer er klar.

Vi havde 3 skydninger i foråret to i april 
og en i maj, hvor vi prøvede de forskelli-
ge vejrtyper med regn - blæst og solskin, 
der er stor forskel på hvor mange der 
kommer, da det jo er udendørs skydning. 
Der bliver indskudt på 100 m. det er den 
afstand man her i Danmark indskyder sin 
riffel på. Vi havde lavet en skydning lørdag 
d. 12/5, hvor vi havde skydning på 200 m. 
Vi troede der var stor interesse for det, 
vores samarbejdspartnere havde også 
her reklameret for det. Der var ikke det 
store fremmøde, så vi kan konstatere at 
jægerne i og omkring Randers tager ikke 
chancer og skyder ikke på noget over 100 
m. det er jo også på afstande over 100 m. 
det begynder at blive svært og kræver en 
god skytte.

Skydningen i august før jagten går ind 
i Sverige, var i år placeret efter starten i 
Sverige og det kunne vi mærke, da der kun 
kom en skytte den dag, vi havde håbet på 
der var nogle som skulle have prøveskudt 
riflen inden efterårets trykjagter på hjor-
tevildt.

Hjortebanen i Grenå var igen i år, den før-
ste lørdag i august, der var det desværre 
en meget fin sommerdag og det var må-
ske årsagen til der ikke var kø for at kom-
me til at skyde, det er et godt sted og få 
afprøvet sine evner som skytte til løbende 
vildt på 100 m. og der var i år en ny mulig-
hed, da der er lavet en 50 m. bane til svin.  

Vi havde i foråret en meget kedelig sag, vi 
gerne ville have undværet. Det var vores 
medlem i riffeludvalget Søren Kjeldsen 
som havde været inde på en hjemmeside, 
hvor man ikke ønsker ulve i Danmark og 
fortalt hvordan man skulle skyde en ulv 
i maven, så den ville gå langt inden den 
langsomt ville dø, og man blev derfor ikke 
opdaget.  Det var der jo så forskellige me-
dier som havde fået fat i, det var jo en hi-
storie der bragte sindene i kog. Da jeg fik 
en sms om det, kontaktede jeg straks de 
andre medlemmer i riffeludvalget og der 
var en klar holdning, vi kunne ikke have 
Søren mere i udvalget. Efterfølgende valg-
te Søren så at udmelde sig af Kronjyllands 
Jagtforening.

2019 Sæsonen for skydning på den gamle 
kaserne er desværre reduceret for vores 
vedkomne til 3 skydninger.

Tors. d.11/4 fra 15.00 til 20.00
Tirs. d. 30/4 fra 15.00 til 20.00
Man. d.13/5 fra 15.00 til 18.00

Der er i alt tildelt jagtforeningerne 10 
skydninger, så hold øje med kalenderen 
for skydninger på andre tidspunkter.

Ommersyssel Jagtforening har igen i 2019 
feltskydning i Hevring d. 15 & 16 juni

HUSK 
Hjortebanen i Grenå
Lør. d. 3/8 fra 12.00 til 14.00 

Vi tager som tidligere en tur til Grenå og 
træner på bevægeligt mål. Det er en rigtig 
sjov dag, og for de fleste MEGET lærerig.  

Vil til sidst takke udvalget for deres arbej-
de igennem året.

På riffeludvalgets vegne
Hans Olav Christensen 

Det var en varm sommerdag da vi havde skydning

Der er langt til skiven, når man skyder 
på 200 m.
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Hundeudvalget

Hundeudvalget har som i 2017 ikke haft så 
mange hunde til træningen i 2018. Det er 
en skam, for der må være mange, der skal 
have trænet deres hunde. Vi vil prøve at 
gøre mere opmærksom på vores træning 
i 2019, du må også gerne fortælle dem, du 
kender, at vi træner jagthunde, også de der 
er en jagthund, som ikke skal på jagt. Det 
er godt for hunden at bruge sine instinkter, 
også selvom det blot er til træning.

Vi havde vintertræning på skydebanen 
søndage i januar og februar, som vi har 
hvert år. Det er rart, at vi igen kan komme 
indenfor til snak efter træningen. Vinter-
træningen er meget uformel, kom bare 
med din hund, og få arbejdet lidt med at 
fjerne unoderne fra jagtsæsonen.

Vi havde lidt marktræning og en lokal 
markprøve med både kontinentale og en-
gelske hunde ved Handest og Glenstrup 
sammen med John Erik, Purhus. Jørgen 
Kjærgaard og tysk korthår Dolcetto fik 1. 
præmie åben klasse - kontinentale hunde. 
Peter Jensen og Gordon setter Tytingens 
Merlin fik 1. præmie unghund - engelske 
racer. Flemming Ransborg og ruhåret høn-
sehund Jasper fik Emnepokal. 

Schweisskursus måtte aflyses på grund af 
for få tilmeldte. Det er en skam. Det er god 
træning for føreren i at forstå og læse sin 
hund. Vi prøver igen i 2019, så ser vi om 
ikke, der er interesserede nok.

Forårets træning blev vanen tro afholdt på 
Nordre Fælled med afslutning i juni. Som i 
2017 var der heller ikke ret mange hunde 

i 2018. Hundeudvalget lægger det samme 
arbejde i det, så det er skam med få hunde. 
Vi går i tænkeboks for at finde ud af, hvad 
vi skal gøre. Træningen er god nok og med 
helt moderne metoder. Jeg gentager; for-
tæl dem du kender, der kunne bruge lidt 
hjælp til træningen, at de er velkomne når 
vi starter 1. tirsdag i april.

Østjyllandsdysten blev afholdt i Grenå. Da 
vi var få hunde, kunne vi ikke sætte fuldt 
hold, og resultatet blev derefter. Men en 
hyggelig dag var det. I 2019 er det os, der 
skal stå for dysten. Vi deltog også i arran-
gementet ”Hund forbi”, der arrangeres af 
Randers Dyrehospital, med det formål at 
samle penge ind til at betale for behand-
ling af hjemløses hunde. Næste gang er 16. 
juni, hvor man igen kan komme forbi ka-
sernen og se på hundeopvisning.

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

Vi havde hvalpetræningen indendørs i en 
ridehal i efteråret. Her var antallet af hun-
de mere på niveau, og vi synes at hundene 
gør gode fremskridt i løbet af kurset. 

Som noget nyt havde vi en aften med be-
søg af nogle Fysiologiske hundemassører. 
Samarbejdet med Anne Poulsen er kom-
met i stand i forbindelse med vores spon-
sor, Foderbutikken Ribevej 4. Lidt skeptisk 
har man da lov at være, men de fleste hun-
de så ud til at nyde at få løsnet musklerne, 
og det hele virkede meget professionelt. 

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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Det prøver vi igen i 2019. Vi har også talt 
med en af de lokale dyrlæger om at lave et 
aftenarrangement i foråret – hold øje med 
hjemmesiden og Facebook.

Igen i år vil jeg sige tak for opbakning til de 
hundeførere, vi har trænet i 2018, og øn-
ske alle et godt nytår. Som sædvanlig kan 
det jo kun gennemføres med nogle enga-
gerede instruktører - også en stor 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 2019.

På vegne af hundeudvalget
Peter Kaae Schmidt

Randers Hundepension er en kvalitetsbevidst og centralt beliggende pension 2 km 
fra E45 afkørsel 39 Randers Nord. Pensionen har i flere år været det gode valg for 
hunde i Østjylland, ja hele Jylland.

Vi lægger stor vægt på, at pensionsopholdet bliver en positiv og rar oplevelse for 
jeres hund.

Derfor har vi indrettet pensionen i helt nye lokaler med gulvvarme overalt, store 
lyse bokse med masser af plads indendørs og alle med adgang til egen udendørs 
løbegård, udsigt over åbne marker og skov. Herudover giver indhegnede luftefolde 
og mulighed for gåture på egne arealer optimale forhold for jeres hund.

Vi søger at fastholde de positive erfaringer, samtidig med at vi udvikler os i takt med 
den nyeste forskning i hundeadfærd og hundepsykologi.

Læs mere på http://randershundepension.dk

Randers 
Hundepension

Kontakt: Randers Hundepension · Mastruphøjvej 36 · 8920 Randers
Mail: randershundepension@gmail.com · Tlf: +45 30 30 56 01

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
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Flugtskydningsudvalget

Årets gang
2018 har været et udmærket år på skydeba-
nen. Der har været mange nye ansigter, og 
selvfølgelig mange kendte. Vi kan dog sta-
dig mærke at vi ikke er helt på samme antal 
som vi har været, men jeg er sikker på at det 
kommer igen. Vi gør hvad vi kan for at hjæl-
pe nye skytter/jægere, og som vanligt står vi 
altid klar med instruktører. Jeg er sikker på 
at det nok skal skabe en positiv omtale om 
vores bane, og at der så vil komme endnu 
flere for at benytte vores faciliteter. 

Skyde trailer
Vores 2 trailere med kastemaskiner på, har 
været lejet ud flere gange. Der har været god 
respons fra dem som har lejet dem, og de 
har virkelig haft nogle gode timer siger de. 
Så en opfordring til jer alle sammen; få lejet 
maskinerne i 2019, og få nogle hyggelige ti-
mer f.eks. i jeres konsortier og sammen med 
jagtvennerne. Du må bruge maskinen på en 
mark eller lignende op til 5 gange om året. 
Du skal bare anmelde at I skyder der, så po-
litiet ved det, hvis naboerne bliver bange.

Centerhold skydning
Igen i år deltog vi med et hold til Center-
skydnings turneringen. Vi har i år haft flere 
nye skytter med rundt, og det er super fedt 
at der begynder at være en interesse for at 
komme med rundt. Det er en turnering hvor 
alle kan være med, og som vi altid siger, så 
gør øvelse mester. Vi endte i år på en 10 
plads. og jeg er sikker på at det bliver bedre 
i næste sæson. Så hvis du kunne tænke dig 
at hører mere om turneringen, så spørg en-
delig. Vi ønsker så mange med som muligt.

Peder Busk
I 2018 mistede vi en meget elsket skytte. 
Peder Busk sov ind sidst i november må-
ned efter længere tids sygdom. Peder var 
en meget elsket person blandt alle skytter 
i landet. Han vil blive husket for sin positi-
ve person og hurtige skydestil. Han var ikke 
bleg for at tage nogle nye skytter med rundt 
på banen, og hjælpe dem hvis de havde 
problemer med at ramme de satans lerdu-
er som Peder altid sagde. Han vil blive sav-
net. Æret være Peders minde.

Det kommende år.
2019 bliver året hvor jeg takker af for den-
ne gang, og overlader styret til en anden. Jeg 
har nu været aktiv i foreningen i 6 år, heraf 
formand i 4 år, og har nydt at komme på ba-
nen. Tiderne ændrer sig i privaten, og tiden 
bliver prioriteret anderledes fremover, jeg 
er sikker på at det nye team kommer til at 
lave endnu flere forbedringer og tiltag, og er 
sikker på at de nye kræfter giver den gas her 
på banen. Jeg glæder mig til at se, hvad der 
kommer til at ske. 

Tak for den kæmpe indsats, som udvalget la-
ver. Også tak til dem, som indimellem giver 
en hånd med, uden at være faste i udvalget. 
Det er en kæmpe hjælp, vi har ikke en sky-
debane uden den hjælp. Jeg ser frem til næ-
ste sæson, både med udvalget og skytterne 
der kommer. Husk øvelse gør mester –  Kom 
bare, vi er klar til at hjælpe jer.

På flugtskydningsudvalgets vegne. 
Mikkel Skipper

Ny jægerudvalget

Ny jægere søges
I år har vi i Nyjægerudvalget været på jagt, 
men ikke som vi plejer! Vi har i år med lys 
og lygte søgt efter nye jægere der ville 
deltage i vores sædvanlige nyjægerarran-
gement, bare uden held desværre. Derfor 
blev vi grundet manglende tilmeldinger i 
år nødt til at aflyse. Det ærgrer os selvføl-
gelig rigtig meget, ikke at kunne afholde 
årets arrangement, men der var simpelt-
hen for få tilmeldte til at det kunne løbe 
af stablen.

Man kan vælge at ærgrer sig længe, eller 
man kan se det som en mulighed for, at få 
nye ideer! Vi går derfor her hen over vin-
teren i tænkeboks, og vil til næste sæson 
forsøge os med nye tiltag, for igen at få de 
nye jægeres opmærksomhed. Derfor vil vi 
bede alle nye jægere i foreningen holde 
øje med hvad vi har gang i, vi vil dog selv 
forsøge at gøre et ekstra stykke arbejde 
for igen at få jeres opmærksomhed, så vi 
ikke bliver overset igen. Vi vil ikke endnu 
løfte sløret for vores ideer for næste sæ-
son, men vi håber at kunne til at se nogen 
af jer til vores kommende arrangementer 
og tiltag.

Knæk og bræk derude

På vegne af nyjægerudvalget 
Thomas Skifter
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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

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. Skift til Care-4 Forsik-
ringsagentur og hjælp Kronjyllands Jagtforening til 
et større sponsorat.
 
Hvad kan Care-4 Forsikringsagentur? Det samme 
som alle andre selskaber! Vi tror blot på at ekstra 
nærvær og service over for kunderne gør en forskel.

Men ganske kort kan siges, at vi er SÆRLIGT gode til 
bl.a. dyre-, nedlagt landbrug- og ulykkesforsikringer 
UDEN fareklasser samt erhvervsforsikring til små 
og mellemstore virksomheder. Vi er naturligvis også 
skarpe på resten af forsikringspakken.

Kontakt din lokalafdeling så Kronjyllands Jagtfor-
ening kan få et godt sponsorat. 

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

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

Den stor pakke til din hund 
indeholder bl.a. 
• FAST selvrisiko uden yderligere 

egenbetaling  
• Høj sygeforsikring sum  

(kr. 37.167 pr. år)
• Inkl. livsforsikring samt dækning af 

receptpligtig medicin
• Ingen nedskrivning pga. alder samt 

livsvarig dækning
• Indtegning af hunde op til 9 år
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Kronjyllands Jagtforening
v/ Anders B. Christensen
Lervangen 40, 8930 Randers NØ


