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Køb et sæt ZEISS brilleglas 
og få 50% på alle stel.

Køb 1 brille med ZEISS brille
glas og få et sportsabonne
ment på kontaktlinser til 0,

Køb 1 brille med ZEISS brille
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brille eller solbrille til 0,
Tilbuddet gælder ved køb af stel eller solbrille.
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86 41 40 00, nytsyn.dk/randersc
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Som foreningens formand, kan jeg egent-
lig bedst lide at kigge fremad, men det er 
nu også en fornøjelse at kigge tilbage på 
året der er gået. Vi har nemlig mange ting 
vi kan være stolte af i Kronjyllands jagt-
forening.

For anden gang var vi i puljen da der skul-
le findes egnede flugtskydningsbaner til 
haglskydeprøverne – En vigtig opgave, 
som vi både ligger en stor ære i at løse, 
men også rigtig mange kræfter, især op til 
haglskydeprøven kommer der ekstra tryk 
på vores skydebane – Kæmpe tak til flugt-
skydningsholdet, det er simpelthen godt 
arbejde. 

Personligt synes jeg det er vigtigt, at vi 
hjælper hvor vi kan, især når det handler 
om uddannelsen af vores nye jagtkamme-
rater, de kommende jægere, og det er en 
fornøjelse at høre hvor glade de er for at 
komme og træne på vores anlæg. Jeg hå-
ber i alle vil tage godt imod dem, på jagt, 
på skydebanen og hvor i ellers møder 
dem, hvis vi vil bevare jagten i generatio-
ner, så er vi nødt til at hjælpe de nye godt 
i gang. I den forbindelse er det selvfølge-
lig også dejligt at se, at vi igen i år havde 
fuldt hold på vores jagttegnshold.
Kigger man i vores aktivitetskalender, så 
kan man også se, at her er en forening der 
lever og ånder for at dele ud af oplevel-
ser inden for jagtens verden, af både den 
ene og den anden art. Eksempelvis ser vi i 
en fin tilslutning til vores mekaniske grav-
træningsanlæg, selvom der mange andres 
steder i landet er begrænset tilslutning 
hos andre anlæg – Jeg ser det som, at 
vi er gode til de ting vi gør, og det gør 

mig stolt af at være en del af det, samti-
dig sender jeg et stort klap på skulderen 
til vores mange frivillige i de forskellige 
udvalg der gang efter gang knokler for at 
andre kan få oplevelser, i er guld hver, hver 
eneste gang.

Et andet aktiv vi har i foreningen, er Vin 
og Vildt aftenerne, dem vil jeg gerne slå 
et slag for. Dels for den lækre mad og de 
gode vine, men her har du også en chance 
for at komme ud og få en anden oplevelse 
med vildt, og du kan tilmed tage konen, 
manden, kæresten eller vennerne med – 
Det er med andre ord en både sjov og vel-
smagende aften i godt selvskab – og så 
kan det være med til at sende et budskab 
ud til ikke jægere om hvorfor det er vores 
livsstil er så fed – så husk at bakke op når 
vi afholder det igen i år.

Kigger vi udenfor vores egen lille forening, 
så har nogle af de ting der det seneste år 
har fyldt hos jægerne været; langsomme-
lige våbentilladelser, debat om hjortejagt, 
blyfri riffelammunition og arter hvor jag-
ten pludselig begrænses på – Med andre 
ord, så er jagten noget vi i fremtiden sam-
men skal kæmpe for at få lov at have som 
livsstil, derfor er det også vigtigt at vi bi-
drager til jagtens sag der hvor vi kan.

Formand
Thomas Skifter

FORMANDEN
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v/ Poul Henning Eriksen

Cederlunden 17, 8900 Randers

Tlf. 8643 6141 / mobil 2014 6141

Totalentreprise · Nybyggeri · Tilbygning

Fritidshuse · Tømrer-/snedkerarbejde
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ORDINÆR GENERALFORSAMLING
KRONJYLLANDS JAGTFORENING

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 Thomas Skifter.   
8. Valg af sekretær.  På valg er Anders B. Christensen.
9. Valg af formand for jagtudvalg.  På valg er Kenneth. 
10. Valg af formand for riffeludvalg. På valg er Per Wissendorf.
11. Valg af formand for flugtskydningsudvalg. På valg er Jan Madsen. 
12. Valg af to revisorer og suppleanter.
 
På valg er:
 Revisor – Henrik Blendstrup
 Revisor – Henrik Thorhauge
 Suppleant – Søren Veng
 Suppleant – Holger Ryer

13. Eventuelt. 

Der vil blive solgt lotteri under generalforsamlingen.

I KLUBHUSET 
Tirsdag den 21. 
februar 2023 

kl. 19.00
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BESØG HOS ESKYDNING

En helt almindelig tirsdag aften havde 10 
jægere sat hinanden i stævne hos Tor-
ben lige uden for Harridslev – Noget nyt 
skulle prøves eSkydnings skydesimulator. 
eSkydning, hvad er så det? Det er en in-
dendørs skydebane, hvor du skyder imod 
et lærred med 3D baggrundsgrafik – Du 
kan bruge dit eget våben, haglgevær el-
ler riffel og du kan træne jagtsituationer, 
så som vildsvin i løb, eller en græssende 
hjort med riflen. Du kan også øve dig i at 
skyde lerduer, eller måske grouse, fasa-
ner, ænder eller meget andet – Det første 
du tænker er måske, hvad kan jeg bruge 
det til? For det første er det god og lære-
rig træning, fordi det er så realistisk som 
det er, for det andet, så fordi det er tæ-
ske sjovt. Der blev i hvert fald grinet og 
hygget til den store guldmedalje – og så 
gav det ømme arme, ikke fordi vi skød 
med rigtig ammunition, men fordi man får 
skudt så meget at dit gevær går hen og 
bliver ret tungt. 

Så skal du finpudse formen til en tur til 
Tyskland på riffeljagt efter vildsvin, eller 
vil du være bedre til at skyde lerduer eller 

ænder – så kunne eSkydning måske være 
et fint tillæg til traditionel træning med 
både riffel og haglgevær.

Omgivelserne hos eSkydning er helt i top, 
alt er nyt og lækkert, og der er endda fle-
re simulatorer på vej derude, derudover 
også et hygge/festlokale, så rammerne 
for rigtig mange gode timer er bestemt til 
stede derude.

Vi håber fremover at kunne lave en for-
eningstur derud i ny og næ, som der er 
efterspørgsel til, vi der var ude og prøve 
det kan i hvert fald varmt anbefale en tur 
derud.
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Vi støtter Jægernes naturfond med 10 øre pr. patron

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

*Tilbuddet kan IKKE kombineres med andre rabatter og 
gælder KUN i Land & Fritids butik i Randers i hele 2023.

Land og Fritid tager sit miljøansvar alvorligt. Med 
sin nye haglpatron er vi med til at sikre, at afskud-
te 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
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JAGTUDVALGET

2022 vil blive husket som året hvor der har 
været en rigtig flot opbakning til jagtud-
valgets aktiviteter, startende med bukke-
jagt i maj til foreningsjagterne i efteråret.

Igennem hele 2022 har der været arbej-
det på digerne da det er tid til ind spuling 
igen. og efter der var brud på diget sidst 
har der været lagt meget arbejde i at få 
disse styrket. 1/9 startede ind spulingen 
så, men allerede efter en lille uge måtte 
arbejdet udsættes og resten af jagtsæ-
sonen. Det har betydet vi i år stadig har 
kunne drive vores siv område igennem. 
Hvordan vores sæson 2023 bliver påvirket 
må vi følge men jeg forventer desværre 
der vil være færre pladser på Bukkejagten 
i år. Men følg hjemmesiden og Facebook 
for info herom.

Som følge af ind spulingen har vi sat vo-
res mårhunde plads på standby. Vi fik i 
slutningen af 2021 etableret en baitplads 
i sivene (Tak for hjælpen Kristian Dahl) 
Som hovedsaligt er blevet passet af Kurt 
og Erik. Efter 7 måneder uden mårhund 
flyttede vi så i juni over på den anden side 
af diget til vores skovstykke, hvor den har 
lagt frem til August, Vi har ikke set Mår-
hund på pladserne men næsten alt andet. 
Desværre også rigtig mange løse hunde. 
Jeg har været i dialog med kommunen og 
Randers Havn om mulighed for skiltning 
om at hunde skal holdes i snor og fået ok 
til at sætte et lille skilt op. Jeg forventer 
vi starter en ny baitplads op så snart ind 
spulingen er overstået.

Her i udgangen af 2022 har vi igen været 
heldig og fået en bevilling fra friluftsrå-
det så der nu er trailere på vej til vores 
skydepramme så det bliver lettere at leje 
disse og komme ud og prøve kræfter med 

pramjagt. Trailerne er klar til levering i lø-
bet af december så kontakt jagtudvalget 
hvis du er interesseret i at leje foreningens 
pramme. 

Bukketræf 16 maj. Havde 4 bukke på pa-
raden og vinderen blev denne flotte buk 
som blev skudt af Kurt om morgenen på 
foreningens arealer, Det er altid spænde-
ne og gå og vente på hvor mange der har 
været heldige og dygtige på premiere da-
gen og igen i år vil der være rundstykker 
og kaffe 16/5 til bukketræf.

På bukkejagten Var der i år 9 tilmeldte 
som fik fordelt jagtdagene imellem sig. 
Det lykkedes igen i år at få skudt 2 buk-
ke på spulefeltet. Den første på premiere 
dagen af Kurt og den anden i Juni af Ivan 
stort tillykke til begge 2.

Stort tillykke med bukken Kurt.
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Det vil i 2023 også være mulighed for at 
tilmelde sig bukkejagten på  e-mail:
jagt@kronjyllandsjagtforening.dk 

Der er lodtrækning onsdag den 10. maj kl. 
19.00 i klubhuset.

FÆLLESJAGTERNE
På fællesjagterne har opbakningen i år 
været helt fantastisk vi har på de 3 fælles-
jagter i efteråret været mellem 25-30 del-
tagere som giver os de optimale mulighe-
der når vi skal sætte på post og dække 
områderne bedst muligt. Det har fra ud-
valgets side været nogle super-hyggelige 
og fantastiske dage mange tak for det. 
Vi har på de 3 fællesjagter fået nedkæm-
pet: 2 dyr 4 kokke og 4 høner dertil 2 buk-
ke i bukkejagten samt 1 ræv og 2 fasaner 
i januar.  Så alt i alt et rigtig fornuftigt år.

LIDT BILLEDER FRA EFTERÅRET                                                                              

STATUS PÅ ÅRET 
Det har været en fornøjelse at se den sto-
re opbakning der har været til vores ar-
rangementer i år, Tusind tak til alle jer der 
har deltaget og bidraget til nogle super 
hyggelige foreningsjagter.

En stor tak til udvalget og hjælpere for 
det gode arbejde i 2022.

Godt nytår.
På vegne af jagtudvalget

Kenneth Sørensen

Stort tillykke med bukken Ivan.
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RESERVE THE DATE

ER DU PÅ JAGT 
efter sikker og praktisk 
 opbevaring af alle jeres 
værdigenstande?

SG SAFE - EN SERIE AF GODKENDTE SIKRINGSSKABE 
  Fleksibel indretning med f.eks. hylder, mobilkasser, strømskinner og lys
  Mulighed for opladning af it-udstyr med CE-godkendte strømskinner
  Mulighed for smarte laptophylder og ledningsophæng til it-udstyr
  Adgang via jeres eget nøglesystem, elektronisk kodelås eller adgangskontrol
  Godkendt efter den svenske standard SSF 3492.

· safegroup.dk · 86 27 37 44

VIN & VILDT DEN 10. MARTS 2023
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PRAMJAGT I KRONJYLLANDS
JAGTFORENING

Foreningen råder over 4 skydepramme som medlemmer kan leje for 
100,00 pr. dag inkl. trailer og lokke ænder.

Hvis du skal på farten en weekend eller mere så kontakt os og vi finder 
en pris. 

Godt nytår.
Kenneth Sørensen.

2 stk. LS pramme. 2 stk. Randers bobler. 2. stk. bådtrailer til 1 pram.
1 stk. stor trailer til 2 pramme.

SUNDHED 
TIL DIN HUND 
Få en SUND HUND pakke med
forebyggelse & rabatter

randersdyrehospital.dk/sundhedspakker

RANDERS
DYREHOSPITAL

Kavalerivej 1, 8930 Randers Tlf. 86 42 15 13
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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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AKTIVITET DATO TID MØDESTED

FÆLLESJAGT I FORENINGEN 07-01-23 09:00 Skydebanen, Assentoft

FLUGTSKYDNINGSBANEN KAN LEJES 14-01-23 00:00 Skydebanen, Assentoft

VINTERTRÆNING 22-01-23 10:00 Skydebanen, Assentoft

FLUGTSKYDNINGSBANEN KAN LEJES 28-01-23 00:00 Skydebanen, Assentoft

ARB. DAG PÅ FLUGTSKYDNINGSBANEN OG OML. AREAL 28-01-23 09:00

VINTERTRÆNING 29-01-23 10:00 Skydebanen, Assentoft

SCHWEISS INTRO 31-01-23 19:00 Skydebanen, Assentoft

FLUGTSKYDNING 04-02-23 09:00 Skydebanen, Assentoft

SCHWEISS TRÆNING 04-02-23 10:00

VINTERTRÆNING 05-02-23 10:00 Skydebanen, Assentoft

MARKTRÆNING 11-02-23 09:00 Se hjemmesiden

FLUGTSKYDNING 11-02-23 09:00 Skydebanen, Assentoft

SCHWEISS TRÆNING 11-02-23 10:00

VINTERTRÆNING 12-02-23 10:00 Skydebanen, Assentoft

FLUGTSKYDNING 18-02-23 09:00 Skydebanen, Assentoft

SCHWEISS TRÆNING 18-02-23 10:00

VINTERTRÆNING 19-02-23 10:00 Skydebanen, Assentoft

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2023 21-02-23 19:00 Skydebanen, Assentoft

MARKTRÆNING 25-02-23 09:00 Se hjemmesiden

FLUGTSKYDNING 25-02-23 09:00 Skydebanen, Assentoft

SCHWEISS TRÆNING 25-02-23 10:00

VINTERTRÆNING 26-02-23 10:00 Skydebanen, Assentoft

FLUGTSKYDNING 04-03-23 09:00 Skydebanen, Assentoft

VIN & VILDT 10-03-23 18:00 Se hjemmesiden

FLUGTSKYDNING 11-03-23 09:00 Skydebanen, Assentoft

FLUGTSKYDNING 18-03-23 09:00 Skydebanen, Assentoft

FLUGTSKYDNING 25-03-23 09:00 Skydebanen, Assentoft

INTRODUKTION TIL HUNDETRÆNING 28-03-23 19:00 Skydebanen, Assentoft

HUNDETRÆNING 04-04-23 19:00 Nordre fælled, Mariagervej

AKTIVITETSKALENDER 2023–2024
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AKTIVITETSKALENDER 2023–2024

AKTIVITET DATO TID MØDESTED

FLUGTSKYDNING 05-04-23 17:00 Skydebanen, Assentoft

HUNDETRÆNING 11-04-23 19:00 Nordre fælled, Mariagervej

FLUGTSKYDNING 13-04-23 17:00 Skydebanen, Assentoft

FLUGTSKYDNINGSBANEN KAN LEJES 15-04-23 09:00 Skydebanen, Assentoft

FLUGTSKYDNINGSBANEN KAN LEJES 16-04-23 09:00 Skydebanen, Assentoft

HUNDETRÆNING 18-04-23 19:00 Nordre fælled, Mariagervej

FLUGTSKYDNING 20-04-23 17:00 Skydebanen, Assentoft

FÆLLES ARBEJDSDAG VED KLUBHUSET 23-04-23 09:00 Skydebanen, Assentoft

HUNDETRÆNING 25-04-23 19:00 Nordre fælled, Mariagervej

FLUGTSKYDNING 27-04-23 17:00 Skydebanen, Assentoft

KRONJYDE GRANDPRIX 29-04-23 09:00 Skydebanen, Assentoft

HUNDETRÆNING 02-05-23 19:00 Nordre fælled, Mariagervej

FLUGTSKYDNING 04-05-23 17:00 Skydebanen, Assentoft

HUNDETRÆNING 09-05-23 19:00 Nordre fælled, Mariagervej

LODTRÆKNING OG BETALING TIL BUKKEJAGTEN 2023 10-05-23 19:00 Skydebanen, Assentoft

FLUGTSKYDNING 11-05-23 17:00 Skydebanen, Assentoft

CENTERSKYDNING I FLUGTSKYDNING 13-05-23 09:00 Skydebanen, Assentoft

FLUGTSKYDNINGSBANEN KAN LEJES 14-05-23 09:00 Skydebanen, Assentoft

BUKKETRÆF, PARADEN GRATIS KAFFE OG MORGENMAD 16-05-23 09:30 Skydebanen, Assentoft

HUNDETRÆNING 16-05-23 19:00 Nordre fælled, Mariagervej

FLUGTSKYDNING 17-05-23 17:00 Skydebanen, Assentoft

HUNDETRÆNING 23-05-23 19:00 Nordre fælled, Mariagervej

FLUGTSKYDNING 25-05-23 17:00 Skydebanen, Assentoft

FLUGTSKYDNINGSBANEN KAN LEJES 27-05-23 00:00 Skydebanen, Assentoft

HUNDETRÆNING 30-05-23 19:00 Nordre fælled, Mariagervej

FLUGTSKYDNING 01-06-23 17:00 Skydebanen, Assentoft

HUNDETRÆNING 06-06-23 19:00 Nordre fælled, Mariagervej

FLUGTSKYDNING 08-06-23 17:00 Skydebanen, Assentoft

FLUGTSKYDNING 15-06-23 17:00 Skydebanen, Assentoft
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AKTIVITET DATO TID MØDESTED

FLUGTSKYDNING 22-06-23 17:00 Skydebanen, Assentoft

FLUGTSKYDNINGSBANEN KAN LEJES 24-06-23 00:00 Skydebanen, Assentoft

FLUGTSKYDNING 29-06-23 17:00 Skydebanen, Assentoft

SOMMERFERIE 01-07-23 00:00

FLUGTSKYDNING 03-08-23 17:00 Skydebanen, Assentoft

FLUGTSKYDNING 10-08-23 17:00 Skydebanen, Assentoft

LODTRÆKNING OG BETALING TIL TRÆKJAGTEN 16-08-23 19:00 Skydebanen, Assentoft

FLUGTSKYDNING 17-08-23 17:00 Skydebanen, Assentoft

FLUGTSKYDNINGSBANEN KAN LEJES 19-08-23 00:00 Skydebanen, Assentoft

INTRO MARKTRÆNING 21-08-23 19:00 Skydebanen, Assentoft

HUNDETRÆNING 22-08-23 19:00 Tebbestrup

FLUGTSKYDNING 24-08-23 17:00 Skydebanen, Assentoft

FLUGTSKYDNINGSBANEN KAN LEJES 26-08-23 00:00 Skydebanen, Assentoft

HUNDETRÆNING 29-08-23 19:00 Tebbestrup

FLUGTSKYDNING 31-08-23 17:00 Skydebanen, Assentoft

FLUGTSKYDNINGSBANEN KAN LEJES 02-09-23 00:00 Skydebanen, Assentoft

TRÆKJAGT PÅ SPULEFELTET 02-09-23 00:00

HUNDETRÆNING 05-09-23 19:00 Tebbestrup

FLUGTSKYDNING 07-09-23 17:00 Skydebanen, Assentoft

TRÆKJAGT PÅ SPULEFELTET 09-09-23 00:00

DJ. HAGLSKYDEPRØVE 09-09-23 09:00 Skydebanen, Assentoft

HUNDETRÆNING 12-09-23 19:00 Tebbestrup

FLUGTSKYDNING 14-09-23 17:00 Skydebanen, Assentoft

TRÆKJAGT PÅ SPULEFELTET 16-09-23 00:00

HVALPETRÆNING 19-09-23 19:00 Haslund

FLUGTSKYDNING 21-09-23 17:00 Skydebanen, Assentoft

TRÆKJAGT PÅ SPULEFELTET 23-09-23 00:00

HVALPETRÆNING 26-09-23 19:00 Haslund

FLUGTSKYDNING 28-09-23 17:00 Skydebanen, Assentoft

AKTIVITETSKALENDER 2023–2024
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AKTIVITET DATO TID MØDESTED

HVALPETRÆNING 03-10-23 19:00 Haslund

FLUGTSKYDNINGSBANEN KAN LEJES 07-10-23 09:00 Skydebanen, Assentoft

1. FÆLLESJAGT I FORENINGEN, MØDESTED ER KLUBHUSET 07-10-23 09:00 Skydebanen, Assentoft

RIFFELJAGT, KUN FOR TILMELDTE 09-10-23 00:00

HVALPETRÆNING 10-10-23 19:00 Haslund

TRÆKJAGT PÅ SPULEFELTET 14-10-23 00:00

TRÆKJAGT PÅ SPULEFELTET 21-10-23 00:00

HVALPETRÆNING 24-10-23 19:00 Haslund

HVALPETRÆNING 31-10-23 19:00 Haslund

2. FÆLLESJAGT I FORENINGEN, MØDESTED ER KLUBHUSET 04-11-23 09:00 Skydebanen, Assentoft

HVALPETRÆNING 07-11-23 19:00 Haslund

TRÆKJAGT PÅ SPULEFELTET 11-11-23 00:00

RIFFELJAGT, KUN FOR TILMELDTE 13-11-23 00:00

HVALPETRÆNING 14-11-23 19:00 Haslund

NYJÆGERWEEKEND. TILMELDING ER NØDVENDIG 25-11-23 00:00 Skydebanen, Assentoft

FLUGTSKYDNINGSBANEN KAN LEJES 25-11-23 00:00 Skydebanen, Assentoft

TRÆKJAGT PÅ SPULEFELTET 25-11-23 00:00

3. FÆLLESJAGT I FORENINGEN, MØDESTED ER KLUBHUSET 02-12-23 09:00 Skydebanen, Assentoft

JULESKYDNING I FLUGTSKYDNING 03-12-23 09:00 Skydebanen, Assentoft

4. FÆLLESJAGT I FORENINGEN, MØDESTED ER KLUBHUSET 06-01-24 09:00 Skydebanen, Assentoft

RIFFELJAGT, KUN FOR TILMELDTE 08-01-24 00:00

AKTIVITETSKALENDER 2023–2024
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Kvalitet i generationer

• Om-/tilbygning
• Renovering
• Badeværelser
• Flisearbejde
• Totalentrepriser

• El-installationer
• Netværk
• Belysning
• Intelligente El-installationer
• Køl og Varmepumper
• Industri Installationer
• Overvågning

Tolbodgade 48 | 8930 Randers NØ | Tlf. +45 8642 3690 | demming.nu
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HUNDEUDVALGET

Efter et lidt coronaramt 2021, blev der 
fuldt program i 2022. Ikke alene med de 
aktiviteter vi plejer at have, men også 
med gravtræning, og med mange delta-
gere til træning.

Vi fik afholdt vintertræning, skønt der ikke 
er meget vinter over det. Det foregår fra 
midten af januar, og det giver måske lidt 
udfordringer, nu hvor der er en del jagt i 
januar. Men vi er fleksible, og det er muligt 
at støde til når man kan, vintertræningen 
er helt uformel.

Der blev afholdt schweisskursus, hvor vi 
igen fik lov til at låne Allestrupgård sko-
ven. Det er nogle rigtigt fine rammer for 
træningen.

Det blev ikke muligt at få arrangeret en 
lokal markprøve i 2022, men det regner vi 
da med lykkes igen i 2023. Lidt marktræ-
ning blev det dog til.

2022 blev året hvor vi rigtigt fik gang i vo-
res gravtræning. Gravtræningen har væ-
ret godt besøgt, så vi er meget tilfredse 
– det håber vi også hundeførerne er. Der 
er plads til lidt flere, så husk at fortælle 
dem du kender med gravgående hunde, 
at de kan prøve træning på mekanisk ræv 
hos os. Tiderne annonceres på hjemmesi-
den og facebook. Vi afholdt også en lokal 
gravprøve. Det var et – vellykket – forsøg 
på at lave en form for test. Der er ikke rig-
tigt nogen retningslinjer, så vi har kunne 
gøre det vi mente var rigtigt, og en god 
dag blev det.

Vi har også i 2022 afholdt vores sædvan-
lige forårstræning, apporteringstræning i 
august og hvalpehold fra september. Alt 
var godt besøgt, vi håber at deltagerne 

lærte noget og har lyst til fortsat at arbej-
de med deres hunde. Vi glæder os i hvert 
fald til at se mange af dem igen i 2023.

Vi har mange aktiviteter og vi er en del 
instruktører. Heldigvis er der nye som ger-
ne vil være frivillige instruktører, så vi får 
nye folk ind med den sidste nye uddan-
nelse indenfor hundetræning. Vi tilstræ-
ber nemlig at alle vore instruktører får 
jægerforbundets instruktøruddannelse, 
så vi kan give en kompetent instruktion til 
vores kursister.

Igen i år vil jeg sige tak for opbakning til 
de hundeførere, vi har trænet i 2022, og 
ønske alle et godt nytår. Som sædvanlig 
kan det jo kun gennemføres med nogle 
engagerede instruktører - også en stor 
tak til dem.

Husk stadigvæk, 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 2023, 
vi er klar.

På vegne af hundeudvalget
Peter Kaae Schmidt
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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 uden-
dørs 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
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RIFFELUDVALGET

Året der gik fra riffeludvalget 

Det var året hvor vi kom i gang igen efter 
mange aflysninger i 2021

Lidt om skydningen mv. 

Der er blevet skudt godt og vel 1400 skud 
i årets løb og i snit er det ca. 19 skud pr. 
mand og ikke at glemme kvinde, men de 
fleste skyder omkring 8 skud eller færre 
og de fleste er fra liggende skyde stilling 
eller fra skydebænk, jeg tro næppe at det 
er liggende man skyder ens vildt fra, så en 
opfordring er, prøv at vælge den skyde-
stilling som man oftest bruger når man er 
på riffel jagt. 

Uanset hvor mange skud I har skudt på 
vores skydninger, har alle som er kommet 
på skydebane været glade og i højt hu-
mør, der er blevet fortalt jagthistorier, delt 
ud af erfaringer, kommet nye venskaber 
samt kontakter, det er også rigtig vigtigt 
for os i riffeludvalget at opleve, at det er 
sådan når I kommer til vores skydninger. 

Vi har et godt samarbejde med de 2 an-
dre jagtforeninger, som vi deler skydetider 
med og ser frem til et godt samarbejde i 
den nye sæson. Efter lang tids pause og 
opfordringer var der planlagt en tur på 
hjortebanden i Grenå i august. Her tilbud 
vi som noget nyt mulighed for tysk skyde-
bevis (Schiessnachweis), som er påkræves 
mange steder ved jagt i Tyskland, det blev 
en rigtig god tur med gode tilbagemeldin-
ger, fra at der kun var 1 deltager for ca. 5 år 
siden til at der var 11 deltager i år, må siges 
at være en succes, men der er plads til fle-
re. Vi prøve at gentage succesen i den nye 
sæson, følg med på vores FB. side samt 
hjemmesiden, her vil det blive slået op.       

En mørkeskydning var aflyst i 2022 da 
der ikke var nok tilmeldt, hvis der ikke er 
interesse, vil mørkeskydningen ikke blive 
afholdt, og det er en skam, for selv om det 
er regulering på mårhund eller vildsvins 
jagt når der er mørkt er det lige så vigtig 
at man rammer med et perfekt skud, så 
dyret ligger forendt på stedet. 

Det kræver et stort sæt op at afholde 
mørkeskydning, så opfordringen er at få 
tilmeldt sig når vi udsender dato og tid på 
vores FB. side samt vores hjemmeside så 
vi undgår at det bliver aflyst. 

Det nye obligatorisk riffelskydeforløb, her 
har vi desværre ikke kunne tilbyde alle 
dem som har kontaktet os. De kursister 
som skulle igennem det obligatorisk riffel-
skydeforløb, som vi ikke har kunne hjæl-
pe, er blevet sendt andre steder hen. Så til 
sæson 2023 vil vi hver gang vi er på sky-
debanen prøve, at gøre plads til dem, som 
måtte komme. Vi arbejder på at finde en 
løsning med flere skydninger til det obli-
gatorisk riffelskydeforløb andre steder. 

I 2022 har vi haft 2 mand på kursus, en 
som er blevet riffelinstruktører og en som 
har været på kursus til løbende vildt.  

2023 skydetider var desværre ikke for-
delt, da vi skulle aflevere materiale til lo-
kalbladet, så disse er ikke her i bladet. I 
må holde ekstra godt øje med kalenderen 
på www. og på FB. 

Vi ses i sæson 2023.

På riffeludvalgets vegne.
Per Wissendorff 
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FLUGTSKYDNINGSUDVALGET

2022 sæsonen startede som den plejer 
i februar med opstart af vores jagttegn-
selever og lørdagsskydning – Da kalende-
ren rullede om på april måned, startede 
torsdagsskydningerne – Generelt set så 
var besøgstallet til den lave side i det me-
ste af foråret, men vejret var heller ikke 
altid med os. 

Hen over sommeren steg besøgstallet, og 
efter sommerferien kom der rigtig mange 
forbi banen når vi havde åben. 

De sidste sæsoner har vi kæmpet med 
corona-restriktioner i år var det en krig 
i Ukraine der kom på tværs, den gjorde 
det nemlig ofte svært at skaffe flugtskyd-
ningspatroner i løbet af sæsonen – Hel-
digvis var især vores venner fra MB jagt 
meget behjælpelige så vi aldrig løb helt 
tør, en stor tak skal lyde herfra.

KRONJYDE GRAND PRIX
Traditionen tro afholdt vi endnu engang 
Kronjyde Grand Prix. På dagen havde vi 
rigtig mange glade skytter på besøg, og 
vi fik kåret vores 2 nye klubmestre Jens 
Anton og Per Dalby, stor tillykke til dem, 
og tak til alle jer der deltog, i var med til at 
gøre det til en god dag.

HAGLSKYDEPRØVE
Igen i år var foreningen vært for en hagl-
skydeprøve, og med stor succes – I år var 
det knap så nyt for os, og vi var bedre for-
beredt på hvad det vil sige at afholde en 
haglskydeprøve, og det der følger med. 
Efter at have prøvet at være med sidste år, 
kunne vi også bedre se hvor vi kunne sæt-
te ind, for at få dem klar til prøven. Vi nød 

at møde alle jer nye, og I var med til at 
gøre en god sæson på skydebanen rigtig 
god, tak for det – og nåeh ja, tillykke med 
bestået skydeprøve til jer derude, vi glæ-
der os til at se jer igen i den nye sæson.

JULESKYDNING
Årets juleskydning, hvor du som traditio-
nen byder kunne skyde dig til juleanden 
eller lidt god vin – Vi havde en super god 
dag, selvom der ikke var så mange der 
deltog i selve juleskydningen, så var der 
mange på skydebanen – Nogle kom for at 
træne andre for at hygge, alt i alt gav det 
en rigtig dejlig dag på skydebanen.
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FLUGTSKYDNINGSUDVALGET
Til den nye sæson er der også kommet 
nogle nye ansigter til, som I kan glæde jer 
til at møde på skydebanen når vi slår dø-
rene op igen – Eller det vil sige i har nok 
mødt dem før, for flere af dem trænende 
og trænede for at blive klar til haglskyde-
prøven i den forgangne sæson, vi håber i 
vil hjælpe os ved at tage rigtig godt imod 
dem.

På flugtskydningsudvalgets vegne
Jan Madsen

Zoologisk Konservator
O. K. Larsen

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

Er du interesseret i at forbedre din skydning med haglgevær 
eller riffel, så er muligheden her. 

E-skydning er en sport og en øvelse med våben, hvor der sky-
des med infarød lys i dit eget våben, alt dette 
kan du prøve i vores nyindrettede lokaler.

Se vores hjemmeside www.eskydning.dk og kontakt os, hvis 
dette har vagt din interesse.

NYHED

E-skydning Aps · Amtsvejen 1 Lindbjerg ·  8930 Randers NØ 
Tlf.: 28 40 58 89 · Mail: eskydning@gmail.com
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NYJÆGERUDVALGET

En jæger gik at jage, men hvordan kom 
han i gang?

Hvor jagten ”i gamle dage” var noget der 
gik i arv fra far til søn, er det i dag lidt 
et andet scenarie, i dag går jagten nem-
lig ikke så ofte på samme måde i arv, det 
gør det bare endnu mere vigtigt at hjælpe 
vores nye jægere godt i gang med deres 
nye livsstil. 

I forbindelse med jagtprøven, er der na-
turligvis en masse dyrearter, man skal 
kunne genkende og have baggrundsviden 
om, derfor starter vores nyjægerweekend 
altid med en kort gennemgang af netop 
vildtet – Vi er altid heldige at kunne låne 
udstoppede dyr på Randers Naturcenter, 
det giver altså noget andet at se et dyr i 
sin naturlige størrelse i modsætning til et 
billede i en bog. Vi hører ofte et, ”ej er den 
så lille”, eller ”den er meget større end vi 
troede”.

En nyjægerweekend hos os kaster for det 
meste en oplevelse eller to af sig for jæge-
re der ikke har prøvet at nedlægge et styk-
ke vildt endnu, og denne gang var ingen 
undtagelse. I kanten af et lille skovstykke 
ved Brusgård lige uden for Randers, var 
der i såten blevet set en hare, som flere 
gange havde ladet sig trykke frem i såten 
af drevet, hen imod slutningen af såten 
blev det haren for meget, den ville væk. 
Til harens uheld stod to meget klare nyjæ-
gere for hvor den valgte at tage flugten, 
haren klarede ikke frisag, og på billedet 
herunder kan du se et par meget stolte 
nyjægere, der sammen delte oplevelsen 
om at få nedlagt sin første hare. Som man 
måske kan fornemme på billedet, så fyld-
te oplevelsen rigtig meget hos dem beg-
ge, den slags smitter til hele selskabet.

Det første andetræk var for mange af 
deltagerne en stor oplevelse, da vi blev 
velsignet med et godt udvalg af især 
krikænder – Samtidig lærte mange, at 
krikænder er både hurtige og adrætte, og 
ikke mindst svære at få ram på. En del æn-
der klarede frisag, men der blev alligevel 
nedkæmpet ikke mindre end tre krikæn-
der – Igen her var der en ”første” vores 
nye jagtkammerat Andreas var nemlig så 
heldig at nedlægge ikke blot én, men hele 
to krikænder – Flot og stort tillykke herfra.
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I foreningen har vi en dedikeret schweis-
shundefører i Michael Ramlau, han finder 
altid tid til en tur forbi vores nyjægere, til 
en snak om ”efter skuddet” der er nemlig 
mange ting der er vigtige at tænke over 
når man går på jagt, både for det ikke går 
galt, men også når man fra tid til anden får 
brug for Michael eller en af hans kollegaer. 
Michael endnu engang en stor tak til dig.
En god weekend i godt vejr og med høj 
stemning endte med en flot parade der 
talte 30 ben – 2 snepper, 1 rådyr, 2 harer, 3 
fasaner og 3 krikænder, alt i alt en week-
end fuld af oplevelser og indtryk – lige 
nøjagtig som en nyjægerweekend bør 
være.

På vegne af udvalget
Thomas

BERETNING FRA EN 
NY JÆGER

I 2022 tog jeg jagttegn gennem Kronjyl-
lands Jagtforening hvor jeg også trænede 
op til haglskydeprøven, som jeg var oppe 
til på hjemmebane i foreningen. Under 
selve jagttegnskurset i foråret mødte jeg 
vores underviser, Jens Peder, der med 
stor dedikation og personlige jagthistori-
er gjorde pensum levende og spændende. 
Det var undervisning præget af mulighed 
for at stille alle de spørgsmål, man havde 
brug for, og når man er helt ny indenfor 
jagt, er det guld værd. 

Da jagttegnsprøven var bestået, og jeg 
skulle træne op til haglskydeprøven, mod-
tog jeg skydeundervisning af nogle dygtige 
og erfarne instruktører på foreningens ba-
ner. De formåede at gøre mig klar til hagl-
skydeprøven, så jeg bestod i første forsøg.

Min oplevelse af jagttegnsundervisning 
og skydetræning i foreningen har væ-
ret supergode og har overgået alle mine 
forventninger. Jeg er blevet en del af et 
fællesskab i en yderst dedikeret jagtfor-
ening og har mødt jagtkammerater, som 
jeg glæder mig til at få masser af gode 
oplevelser sammen med fremover.

Jeanette Jensen
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BESTYRELSEN & 
FORRETNINGSUDVALGET

FORMAND
Thomas Skifter
Rugvænget 11, Mejlby
8930 Randers NØ                  
Tlf. 2860 9333
Email: Formand@kronjyllandsjagtforening.dk

NÆSTFORMAND
Peter Juul Vestergaard Møller
Klejnsmedevej 12                    
8920 Randers NV              
Tlf. 2980 6930
Email: n-formand@kronjyllandsjagtforening.dk

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

SEKRETÆR/
LOKALBLADSREDAKTØR/WEB-
MASTER
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
Jan Madsen
Amtsvejen 2                     
8981 Spentrup                  
Tlf. 4266 1411
Email: flugtskydning@kronjyllandsjagtforening.dk

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

RIFFELUDVALGSFORMAND
Per Wissendorff
Clausholmvej 21             
8960 Randers SØ                                                
Tlf. 2015 5667
Email: riffel@kronjyllandsjagtforening.dk
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Gardiner
Persienner
Rullegardiner
Plissegardiner
Lamelgardiner
Mørklægning

PRIVAT & ERHVERV • TLF. 70 60 24 25

www.skippersgardiner.dk
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