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Et bill. Fra blærerøvsaften. 
Masser af opsatser og masser af ”løgn- historier”  

 

Vi havde besøg af Per fra Århus 
jægerne. Her får vi det store 
PowerPoint show om deres tur 
til Tyskland på tryk jagt.. 

En heldig bukkejæger. 
(ham med skæget) 
Han skud denne fine buk d.
�8. maj 07 om aften.

Skytten er Kim Petterson.
Buk er en fin 6´ender. 
Som blev leveret fra vores spulefelt. 

Det er dejligt og se at han er begyndt at
”præge” sønnen til jagtens glæder. 

Side 3:   Formanden
Side 6:   Jagtudvalget
Side 8:   Riffeludvalget
Side 10: Flugtskydningsudvalget
Side 12: Hundeudvalget
Side 17: Foreningsudflugt
Side 21: Aktivitetskalender
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Det er i dag �. pinsedag og denne morgen har regnen 
silet ned siden daggry. Det har betydet, at en planlagt 
bukkejagt denne morgen er blevet udskudt til en anden 
god gang. Men Anders mindede mig forleden dag 
om, at bladet snart skal i trykken, så da jeg nu var stået 
op alligevel, kunne jeg jo i stedet sætte mig tilrette ved 
tastaturet foran pc´en. 

Generalforsamlingen
Der blev afholdt generalforsamling tirsdag den 30. januar. Samme aften spillede 
det Danske Landshold i Herrehåndbold VM- kvartfinale i Tyskland - som de 
i øvrigt vandt. Dette VM optog en stor del af befolkningen i disse dage sidst 
i januar og naturligvis også medlemmerne i vores jagtforening. Det betød, at 
fremmødet denne aften ikke var så stort som de tidligere år – i alt mødte 3� 
medlemmer + bestyrelsen op. De bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, blev 
alle genvalgt. Vores hidtidige revisorer mente, at tiden var inde til skifte. Det 
betød, at der var nyvalg til Karsten Jacobsen og Søren Veng. Som tidligere år 
var aftenen præget af en god og positiv stemning. Det skal nævnes at ræve- og 
kragepokalerne gik til samme medlem nemlig Steen Børsting Jensen - med 
henholdsvis 19 ræve og 96 kragefugle. Det er imponerende, hvad den mand 
bedriver på det område. Det kunne vi andre tage ved lære af. Et grundigt 
og fyldestgørende referat af generalforsamlingen kan i øvrigt ses på vores 
hjemmeside, hvor også resultatet af et andet højdepunkt fremgår, nemlig 
resultatet af vores lotteri.

Jægerforbundet og kredsen
Ved det årlige regionsmøde på restaurant Skovbakken i Randers var det første 
gang, at undertegnede skulle til møde med forbundsformand Ole Roed Jacobsen. 
Jeg skal da gerne indrømme, at jeg var lidt spændt på, hvad han har at byde ind 
med. Det bliver hurtigt bekræftet for én, at han har en fortid inden for politik, 
for snakketøjet, ja det kører nærmest som et maskingevær. Så han var særdeles 
hurtig til at aflægge sin beretning, hvilket jo også kan være en fordel, ment på 
den måde, at man undgår, at tilhørerne går kolde og i værste fald falder i søvn 
– hvilket skete for flere mødedeltagere året forinden. Formanden har desuden 
også taget den nye teknologi til sig og støttede sig under sin fremlæggelse til 
Power Point – hvilket også er med til at øge hastigheden.
Der var et emne, som jeg og en stor del af de øvrige mødedeltagere især 
gerne ville have hans svar på nemlig, 
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hvorfor duejagten i september var blevet solgt så forholdsvis let. Svaret var, at 
det desværre var en ting, der var blevet kørt igennem Vildtforvaltningsrådet i 
den periode, hvor vi ikke havde nogen formand. Han sagde også, at han ikke var 
i stand til at redde det, for toget var kørt for denne gang. Han gav dog samtidig 
udtryk for, at hvis han stadig var vores formand ved den næste forhandling af 
jagttiderne, så ville han gøre alt for at vinde det tabte tilbage samt forsøge at 
få indført jagttid på vildtarter, som vi ikke har i dag. Han mente nemlig, at vi 
stod med gode kort på hånden og velbegrundede argumenter. Jeg håber, at min 
skepsis med hensyn ti,l om vi har fået den rette formand, med tiden vil blive 
gjort til skamme – kun tiden fremover kan afgøre det. 

Kredsarbejdet, som vi hidtidig har kendt, lever på lånt tid. I den forbindelse tog 
vores kredsformand Søren Skovbo initiativ til at indkalde de jagtforeninger, 
som er hjemmehørende i den nye Randers Kommune til et møde i Langå i det 
tidlige forår. Ved den lejlighed var knap halvdelen af de inviterede foreninger 
repræsenteret. Et af formålene med mødet var at få afklaret, om der i fremtiden 
kan blive tale om noget samarbejde foreningerne imellem. Mødet havde også 
et andet formål nemlig, at der skulle sammensættes et udvalg bestående af 
bestyrelsesmedlemmer fra de forskellige foreninger. Vores repræsentant blev 
ABC, som samtidig blev valgt til formand for udvalget. Som formand skal han 
desuden repræsentere foreningerne i Det Grønne Råd – et råd, der på et tidspunkt 
skal etableres i kommunalt regi. 
Nu nævnte jeg, at kredsarbejdet kører på lånt tid. Ved det nært forestående 
repræsentantskabsmøde er det sandsynligt, at det bliver afklaret, hvordan kreds- 
og regionsarbejdet i fremtiden kommer til at foregå på landsplan.

Lokalforeningen
I april måned afviklede vi et nyt arrangement nemlig en bustur til Jægersborg 
Dyrehave efterfulgt af et besøg på Jagt- og Skovbrugsmuseet i Hørsholm. Jeg 
deltog selv i turen og lad mig sige det kort : ”Det var en rigtig god dag”. Ved 
ankomsten til Dyrehaven blev vi modtaget af en naturvejleder fra det lokale 
statsskovsvæsen. Han startede med at byde os indenfor til en kop kaffe, hvor han 
samtidig fortalte om Dyrehavens daglige drift. Efter kaffen viste han os rundt i 
en del af Dyrehaven, hvilket ca. tog halvanden time. Det skal nævnes, at vi var 
særdeles heldige med vejret. Solen skinnede hele dagen fra en skyfri himmel. 
Efter besøget i Dyrehaven gik turen videre til Jagt- og Skovbrugsmuseet i 
Hørsholm, hvor vi startede med at spise frokost. Derefter brugte vi ca. � ½ time 
på at gå rundt og kigge på alle de spændende ting, der er udstillet på museet. 
Herefter gik turen tilbage mod det kronjydske. Alt i alt en rigtig spændende dag. 
Dog var det lidt en skam, at vi kun var �0, der deltog i turen. 
Ved det årlige bukketræf var der i år mødt ca. �0 interesserede bukkejægere  
 op. Der lå 5 bukke på paraden, hvilket på siges at være ganske flot  
 vejret taget i betragtning. Det var klart men også koldt denne morgen, 
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og ved solopgang var mosekonen godt i gang med at brygge hvilket betød, at 
mange lavtliggende områder en stor del af morgenen var indhyllet i tåge. De 
fremmødte blev, som traditionen byder, budt på rundstykker, kaffe og en lille en 
til halsen. Det var Brian Adamsen, der mødte op med den største buk – en stor 
flot seksender. Herfra skal lyde et tillykke til alle heldige bukkejægere.

I fremtiden vil vores forening tage initiativ til at arrangere nogle jagtture 
til udlandet. I den forbindelse kan jeg nævne, at vi i år har koblet os på 
Århusjægerne. Det betyder, at der først i november vil være en jagttur til 
Tyskland nærmere bestemt en bevægelsesjagt i Brandenburger-distriktet. Det er 
planlagt, at vi kører i en minibus fra Randers til distriktet – denne bus er primært 
for medlemmer af Kronjyllands Jagtforening. Skulle man have lyst til at deltage i 
turen, kan man henvende sig til formanden for jagtudvalgtet Steen Jacobsen eller 
til undertegnede. Prisen for turen er efter min mening overkommelig.

Afslutningsvis vil jeg opfordre alle, der læser dette, til at komme ud på vores 
flugtskydningsbane og få ”haglgevær-formen” pudset af, inden jagtsæsonen 
starter til efteråret. Man skal huske på, at det er lerduer, man dygtiggør sig på og 
ikke vildtet – det skylder vi det. Vi har banen og faciliteterne til det samme. 

Med disse ord vil jeg ønske alle foreningens medlemmer en god sommer samt en 
god jagtsæson.

Jens Ove Pedersen.

Den sidste Jagt efter nytår, gik fint med godt humør over 
hele linien.
   Det blev til to kokke og et dyr. Der blev set flere 
fasanhøns 
end kokke, så der er jo basis for en ny tilvækst næste sæson. 
Igennem hele dagen så vi også ræv og råvildt.
Den sidste såt bød på en overraskelse af de gode, ikke 
mindre en fjorten stykker råvildt, opholdt sig inde i sivsåten. 

Det var jo en god måde at slutte jagtåret på, med et så fantastiks syn, jeg tror 
at alle mand fik set vildt den dag.
Det næste på programmet i jagtudvalget var blæreaftenen. Randers jagt & fiskeri 
havde en udstilling med diverse artikler, så der var nogle der kunne gøre en god 
handel. Af trofæer, var der både buk, då og kronhjorte, der blev vist frem.
Et lille minus var at der ikke var så mange der kom, en hyggelig aften havde vi, 
med en masse gode historier.
Per fra Århusjægerne kom med PowerPoint for at vise, bevægelse jagt i 
Tyskland. Vi har fået lovning på nogle pladser til efteråret, er der nogle der vil 
med på sådan en tur kan i kontakte mig. Der hænger også opslag på skydebanen.
Næste punkt var lodtrækning til bukkejagt med bue eller riffel.
�1 var skrevet op til lodtrækning til riffeljagt, 17 mødte op, der er 8 pladser, vi 
var nogle der så må vente til næste år.
6 buejægere er på jagt dernede i år.
Den 17. maj blev der nedlagt en ulige seksender af Jacob Møller med riffel.
Den �8. maj blev der nedlagt en seksender af kim Petterson med riffel.
Tillykke til jer to.
Buejæger Anders B. skød en spidsbuk den �1. maj. 
Desværre med et waidskud, efterfølgende blev bukken eftersøgt med 
schweisshund, med negativt resultat, dagen efter med to schweisshunde, stadig 
negativt.
Sporet endte ude ved gangstien alle tre gange, måske er den blevet samlet op af 
en tredje person, der så har fået nemt kød til fryseren, hundeførerne fortalte at 
bukken ikke har kunnet overleve med det skud, max. i nogle få timer. Jeg vil her 
sige tak for den store hjælp, de to schweisshundeførrer og deres hunde har ydet 
os. TAK.
Vi har også i dagene efter været opmærksom på, om der har været krager der har 
slået på områder i sivende eller i skoven. Men vi har ikke fundet noget.
Vi har gjort alt hvad vi kunne, Anders også, efter han har sluppet pilen, har kørt 
alt lige efter bogen.
Husk sidste tilmelding til trækjagterne er d. 1/8. Lodtrækningen er d. 7/8 kl. 
1900 på skydebanen. Det lover godt for jagten dernede, der står meget vand 
langs digerne.
Pakkeløsningen skal også betales d. 7/8. Dem der vælger pakkeløsning er fri for 
lodtrækning til træk og fællesjagterne.
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Fællesjagterne løber af staben. D. 13/10. – 10/11. – 1�/1�. – 1�/1.
Alle tilmeldinger foregår på opslag i huset på skydebanen eller til undertegnet på 
�019 3390.
Alle fællesjagterne er der tilmelding senest fredagen før jagtdagen.
Husk der er bindene tilmelding. Skal du melde fra skal det også gøres i så god tid 
at vi kan få folk fra ventelisten med.
Bindene tilmelding vil sig at har du skrevet dig på, og ikke kommer, får du en 
bon på �00,00 kr.

På jagtudvalgets vegne

Steen.

HUSK AT KONTROLLER VORES HJEMMESIDE HER ER ALTID DE 
NYESTE TILTAGE & ARRANGERMENTER.

WWW.KRONJYLLANDSJAGTFORENING.DK
 

Kr. O. Skov.
Strædet 2.

7441 Bording.
Tlf.: 8686 1117
www.koskov.dk

Udvalgets arbejde er her om foråre, hvor vores fornemmeste 
opgave er, at gøre skytterne bedre ved træning, så 
man er dus med sin riffel og klar til bukkejagten, så 
vi kan være med til at formindske anskydningerne.                                                                                     

                  Vores skydninger er på det gamle kaserneområde, vi havde �  
på 100 m. som er den mest brugte og den, som man indskyder sin riffel på.
En enkelt på �00 m. og det var en aften der var stor interesse for, der kom bla. 

skytter helt fra Viborg. På �00 m. får man nemlig afprøvet sine begrænsninger, 
og det er jo en god ting at få gjort før man gør på jagt.
Antallet af skytter der har besøgt os har været tilfredsstillende.

Pokalskydningen 1-�.
Efter første skydning �0 m fritstående uden remstøtte er Henrik i spidsen.
Næste er 100 m. knælende, hvor Henrik forsvarer sin første plads.
Sidste er �00 m. liggende, og her må Henrik overlade første pladsen til Rolf, som 
så var vinder af pokalskydningen 07. Og det var ikke noget nyt, det var nemlig 
hans syvende sejr.

Præmierne til skydningen var skænket af  Jagt og Fiskemagasinet Torvegade.--- 
Randers Jagt og Fiskeri Brødregade--- Metal Randers. 

På udvalgets vegne

Hans Olav Christensen.
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Nr. 2  vinderne fra pokalskydning, fra 
venstre Søren  i midten vinderen Rolf 
og til højre nr. 2 Henrik

Nr. 1    Gruppebillede fra 
pokalskydningen

Nr. 3  Der  er en god stemning mellem 
skydningerne og snakken går livligt, med 
instruktørerne Ib og Hugo i forgrunden. 

Nr. 4 Koncentrationen er stor under 
skydningen, her overvåget af skydeleder 
Poul Erik.

Jeg vil starte med takke alle der har hjulpet til i udvalget det 
første halve år, da jeg ikke selv har kunne være tilstede på 
grund af min uddannelse, stor tak til jer alle.
Efter en måneds sommerferie er vi igen klar at tage imod 
vore nye og gamle medlemmer på skydebanen. Vi starter 

torsdag d.0�-08-07 kl.18. 
Der kan skydes i jagt, N. trap og skeet, alle torsdag i august og september. 
Jagtformen skulle jo gerne pudses af til den kommende jagtsæson. Jeg vil også i 
samme omgang minde nye og gamle medlemmer om ofte at holde øje med vores 
hjemmeside og aviser, da vi løbende annoncerer kommende arrangementer og 
ændringer på flugtskydningsbanen. 

Klubhold.

 I år har vi to hold der deltager i jagt og N. trap. Vores jagthold er med i 
centerskydning, som vi forventer afslutte engang i september. Ligeledes gælder 
det vores trap hold, som deltager i den årlige bydyst . Vi krydser fingre, og venter 
spændt på resultaterne.   
Vi ønsker jer alle knæk og bræk .

Juleskydning.  

Søndag den �. december afholder vi juleskydning fra kl. 10-1�, hvor der skydes om 
rødvin og ænder. Skydningen vil foregå i femmands hold, hvor der vil være præmier 
til nr. 1 og �. Alle er velkommende, til en hyggelig dag i gode omgivelser.

På udvalgets vegne

Jack Thrue
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Kronjyde grandprix

I år afviklede vi vores årlige klubmesterskab søndag 
d. 29-04-07.  Placeringerne blev fordelt således: 

  Jagtskydning.
  A- rækken  B-rækken
  1. Jørn A.  1. Jens Anton P*
  �. Per Dalby*  �. Brian A.
  3. Jan Thorup  3. Mathias

  Skeet.
  A-rækken.  B-rækken.
  1. Jan Thorup*     1. Jens Anton P.*
  �. Jacob schou  �. Ole
  3. Mathias  3. Mads

  Trap.
  A-rækken  B-rækken.
  1. Jan Thorup*              1. Mathias
  �. Jacob Schou              �. Mads
  3. Søren S.P.  3. Jens Anton P.*

  * = klubmester

Hundeudvalget startede traditionen tro sæsonen �007op en 
”hunde” kold søndag formiddag lige inde i det nye år.

Det blev en god start på sæsonen med 16 hunde og deres fører, der trodsede 
kulden og tog imod vores tilbud om lidt frisk luft og muligheden for at komme i 
gang med hundetræningen.

Efter træning hygges der i det lune klubhus, hvor vi alle deler rundhåndet ud 
af vores jagtoplevelser i den forgangne jagtsæson. Det er også her at vi deler 
guldkorn og fif ud, fra mere erfarne hundefører til de måske mindre erfarne. 

Februar tilbyder hundeudvalget markprøvetræning � lørdage i træk, i samarbejde 
med Ole og John fra Purhus Jagtforening. Vi havde i år inviteret de to erfarne 
markprøvedommere Ole Andersen og Jørn Kristensen, der på de to dage gik med 
unghundene, for at besvare alle de spørgsmål man måtte have, samtidig med 
at de bragte lys over markprøvens mange og forunderlige finesser. Hvad er det 
dommeren gerne vil se, hvordan bevæger man sig i terrænet, hvordan takler man 
vind og makkerhund, samt en masse andre guldkorn. Jeg vil gerne på udvalget 
vegne takke de � herlige mennesker for deres frivillige indsats, som viste sig som 
en stor succes, som vi med sikkerhed vil gentage. Og jeg vil også gerne opfordre 
alle der går med Stående hund, til at deltage i disse arrangementer, da det er her 
man har muligheden for at få svar på alle de spørgsmål, man ellers vil stå med på 
prøvedagen. Desværre måtte vi aflyse vores traditionelle markprøve, men håber 
på at vi kan genoptage den hyggelige dag til næste år, jeg kan oplyse at vi pt. 
Allerede er i gang med planlægningen.
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Vi startede årets dressurtræning op tirsdag d. 3 april, og her mødte ikke mindre 
end 30 hunde op. Og her hvor det lakker mod enden af de 10 tirsdage, kan jeg 
konstatere at vi har næsten alle de fremmødte fra første gang med til den sidste 
dag, og der er jo her vi kan måle vores succes som instruktører. 

Afslutningen tirsdag, d. � juni. Løb af stabelen i dejligt sommervejr, en del 
hunde og deres fører var mødt frem for at få testet formen. Jeg vil dog gerne 
lige benytte lejligheden til at opfordre hundeførerne, om at møde frem til denne 
aften, da det er en rigtig hyggelig aften, hvor formanden griller lidt pølser, og det 
hele forgår i en yderste afslappet stemning. Det er desværre lidt svært at lokke 
deltagere frem til disse afslutninger. 

Resultatet af afslutningen blev som følger.

Unghunde klassen. 

1. Elmer Lassen og Zita             �8 point    Pokal                                
�. Henning Vestergaard og Fie   �1 point
3. Gitte Kastrup og Lazy            �8 point

Åben Klasse.

      1. Hans Larsen og Aksel                7� point    Pokal
      2. Anders Mikkelsen og Niki         61 point
      3. Alice Wærnstrøm og Joeye        �8 point
             
                                                         
Vinderklassen.

1. Maria Vonsyld og Ziggo          ��7 point  Pokal
�. Rune Kjær og Taus                  �1� point
3. Peter Smidt og Chablis.           �07 point
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Maria og Hans med pokalerne, desværre var Elmer kørt hjem da fotografen 
endelig havde tid til at tage billeder.

Trekantsdysten skulle i år afholdes hos Djurslands jagthundeklub, og prøven 
var henlagt til områderne omkring Grenaa, og denne dag var også velsignet med 
et herligt solskinsvejr, men desværre var det næsten umuligt at få hunde med 
til prøven, så det var et noget amputeret hold der drog af sted, og det var med 
nød og næppe at vi i det hel taget kunne stille hold. Så det var kun fordi at vi fik 
hjælp i sidste øjeblik fra Peter Lykkemark med hans labrador, og fra Jacob Schou 
der påtog sig rollen som dommer, således at formanden kunne hive den gamle 
klud ud af hundeburet og deltage også. Men desværre var det umuligt at skaffe 
en hund til åbenklassen, så det var meget svære odds vi var oppe imod, og det 
viste sig da også at være en umulig opgave, vi tabte bravt men jeg tror at vi alle 
havde en god dag trods varmen. 

Resultatet blev således at Jagthundeklubben af 1970 løb af med sejren, 
Djurslands Jaghundklub blev nummer � og sidst kom repræsentanterne fra 
Kronjyllands  jagtforening.

På udvalget vegne vil jeg gerne takke alle der har deltaget i vores kurser, alle 
der har hjulpet på den ene eller anden måde, jeg vil også gerne personligt takke 
instruktører, dommere og alle der har været med til at dette års hundetræning 
har forløbet så godt som det har. Når vi har afsluttet vand og slæb træningen i 
juli måned går udvalget på en meget velfortjent sommerferie, og dermed vil jeg 
gerne sige tak for denne gang og på gensyn første søndag i januar ved klubhuset. 

På udvalgets vegne

Henrik Blendstrup.
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Foreningsudflugt d. 14 april 2007.

Vækkeuret sagde 0�.�0…. Føj at skulle op på denne tid af dagen, det er aldrig 
sjovt, og slet ikke når det er uden for jagtsæsonen. Nå, ud af posen, under 
bruseren og i tøjet. Så var det knægtens tur. Med meget små øjne kiggede han på 
mig, men med et lille smil, ”det er i dag far, det er i dag”. Der var ingen tvivl om, 
at han også havde glædet sig til at skulle med på tur.
Vi skulle på foreningens årlige udflugt, og dette år gik den til Jægersborg 
Dyrehave og til Jagt- & Skovbrugsmuseum i Hørsholm. Klokken 06.00 skulle 
vi være ved Randers Hallen, her holdt en flot nyvasket bus med plads til hele 47 
mand, desværre kunne vi kun mønstre �0 mand til vores tur!
Så ruller bussen. Først til et lille pit stop ved Odense og så videre igen til første 
destination, Dyrehaven. Her ventede, Naturvejleder i Dyrehaven, Karsten Ryberg 
Larsen med kaffe. Karsten havde indvilliget i at guide os igennem dyrehaven 
samt fortælle lidt om driften og jagten på stedet.
Vi fik bl.a. at vide, at bestanden i Dyrehaven består af ca. 2200 dyr. Der bliver, 
pr. år, skudt ca. 700 dyr væk, som bl.a. bliver solgt i Sverige og lidt til private 
folk. Ligeledes fik vi en rigtig god fortælling om, hvordan de kan lave så store 
hjorte i Dyrehaven som de gør. Et synligt bevis på dette, var de store opsatser der 
lå. Det sidste sæt kastestænger fra tøffe, verdens største kronhjort, skudt af Hans 
Kongelig Højhed Kronprins Henrik for et par år siden (den heldige nimrod). 
I et par garager, ved siden af det rum vi sad i, havde de en større samling af 
kastestænger, heriblandt samtlige af Tøffes imponerende opsatser. 
Efter en god kop kaffe, et godt foredrag, om stedet, samt lidt om et andet hegn 
Dyrehaven ejer på Amager (hvor Karsten bruger det meste af sin dagligdag) 
snørede vi støvlerne til en god travetur i parken, i det kanon lækre forårsvejr, som 
vi var blevet forkælet med denne herlige dag.
Med Eremitageslottet liggende badet i forårets lys, gik vi i samlet flok ud 
igennem parken, til et fodrested bag slottet, hvor der ofte, midt på dagen, ligger 
nogle af de helt store hjorte. På vej derud gik vi bl.a. forbi en ”lille” rudel, på et 
par hundrede stk. hjortevildt, som lå og nød solen denne dejlige dag. 
En god gåtur senere i rask tempo, vi havde jo Jens Ove med, var vi tilbage ved 
bussen og måtte sige farvel og tak til Karsten. Personligt kunne jeg nu godt have 
brugt en traktor med vogn og vores guide bag på og et par ekstra timer inde i 
parken. De timer vi havde, var virkelig gode, men vi var kun lige begyndt, da vi 
skulle af sted igen….

Men op i bussen og videre til Hørsholm, til Jagt & Skovbrugsmuseum. Efter en 
lille frokost, på Restaurant Skovsneppen, var vi klar til at udforske museet for 
alle dens hemmeligheder. Her var alt hvad man kunne forstille sig, inden for 
skovbrug, i form af maskiner og redskaber mange årtier tilbage. Det var meget 
spændende at se, men jagtudstillingerne trak nu lidt mere i os. 
Man kan roligt sige, der var rigeligt at udforske. Fangstredskaber fra mange år 
tilbage, både, skydepramme, fælder i alle mulige udformninger, kastemaskiner 
til lerduebanerne (fra dengang det tog tid til start). Vi så bl.a. en fransk 
kastemaskine som sendte fine blå glaskugler afsted, det har nok været de færreste 
forundt, at skyde en serie eller to fra en sådan maskine. 
Jagt- og Skovbrugsmuseet havde også en større samling af udstoppede fugle. 
Der var alle jagtbare arter, men også en stor samling af de fredede arter. Blandt 
de lidt mere særprægede var en samling af bastards, altså hvor vildtet krydser 
artsgrænserne, gråand vs. moskusand gjorde stort indtryk på de fleste. En gråand 
lidt større end en edderfugl - hvem kunne ikke have lyst til at levere sådan en. 
En kæmpe afdeling af gamle våben. Bue og pil, kastespyd, forlade gevær, 
rifler i alle mulige afskygninger. Det er noget af en innovation vores våben har 
taget siden vores tip oldefædre gik på jagt, fordi han var nød til det, til de fine 
”kunststykker” vi tager ud af skabet, for at skyde en lille and eller to.
3-3½ time senere var vi igennem udstillingen og godt fyldt op med indtryk og det 
var blevet tid til at se, om vores bus ville rulle os tilbage til Randers. Stemningen 
i bussen var lidt mere afdæmpet, end da vi tog af sted fra Randers, der var lige en 
enkelt eller to som tog sig en stille morfar for at få fordøjet alle dagens indtryk.
Aftensmaden indtog vi i cafeteriet ved Storebæltsbroen. Så var batterierne ladet 
op til den sidste del af turen og snakken begyndte igen at summe ”kan du huske 
den der…”, ” så i også den der…”, dejligt at høre. Alle kunne berette om en 
dejlig dag, selv om den forgik på sjælland. Bussen nåede Randers og vi fik sagt 
farvel til hinanden ved �1.30 tiden, en dejlig lang dag var nu slut. En meget træt 
dreng med små øjne, men fyldt op med mange ny oplevelser, kunne lægges i 
seng. Det sidste han nåede at få sagt var ”tak for en dejlig dag far”. Hvis de andre 
deltagere blot har haft halv så god en dag som ham, så har de haft en fantastisk 
dag...

Mvh.

ABC. 
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SÅ er der afgang, ” teflon klubben” indtog de første pladser i bussen

                                           

Tømmergaarden Vorbeck
Ydervangen �, 8900 Randers

Tlf. 87 11 07 77 - Fax 87 11 07 ��
www.stark.dk/randers

Under nyt fælles navn, STARK, begiver vores 7� lokale
trælastforretninger sig ud på en ny mission. 

Målet står klart: At gøre livet endnu lettere for
håndværkere og selv- byggere!

                                                   

Vores vært Karsten Ryberg Larsen i fuld
aktion, med sit foredrag om stedets store hjorte.   

Det er en af tøffes stænger han stå med. 

Den berømte Tøffes 
sidste sæt kastestænger.

Vel ankommet til Dyrehaven.
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AKTIVITETS KALENDER 2007.

 

Juli.    Alle udvalg holder en fortjent S. ferie. 
     
August.    
01/08-�007 Sidste frist for tilmelding til trækjagterne. 
0�/08-�007 Kl. 18-�1.00 Trænings aften på Flugtskydningsbanen.
08/08-�007 Kl. 19.00 Lodtrækning til trækjagterne
09/08-2007 Kl. 16-22.00 Riffelskydning på kasernen, vært Tvede-Linde.
  
09/08-�007 Kl. 18-�1.00 Trænings aften på Flugtskydningsbanen.
16/08-2007 kl. 18-21.00 Trænings aften på Flugtskydningsbanen.
�3/08-�007 Kl. 18-�1.00 Trænings aften på Flugtskydningsbanen.
26/08-2007 Kl. 10-15.00 Nye & uøvede dag. Alle er velkommende. 
30/08-�007 Kl. 18-�1.00 Trænings aften på Flugtskydningsbanen.
     
     
September     
06/09-2007 kl. 18-21.00 Trænings aften på Flugtskydningsbanen.
13/09-�007 kl. 18-�1.00 Trænings aften på Flugtskydningsbanen.
�0/09-�007 Kl. 18-�1.00 Trænings aften på Flugtskydningsbanen.
�7/09-�007 kl. 18-�1.00 Trænings aften på Flugtskydningsbanen.
    
    
Oktober    
13/10-�007 Kl. 9.00 Fællesjagt, mødested klubhuset.
     
November    
10/11-�007 Kl.9.00  Fællesjagt, mødested klubhuset.
     
December    
02/12-2007 Kl. 10-15.00 Juleskydning 2006. Flugtskydning
1�/1�-�007 Kl.9.00   Fællesjagt, mødested klubhuset.
    
2008    
     
Januar    
1�/01-�007 Kl. 9.00- Fællesjagt, mødested klubhuset.

Formand:
Jens Ove Pedersen
Symfonivej 13 
8900 Randers
Tlf: 8640 3142
Mobil: �0�3 01��
Email:j.o.pedersen@privat.dk
Næstformand:
Jim Damholt
Sognevej 6, Kousted          
8900 Randers
Tlf: 8668 4445
Mobil: �019 3781
Email: jim.damholt@mobilix-
net.dk
Kasserer:
Jesper G. Hollingdal
Bramstrupvej 13, Bramstrup
8370 Hadsten
Tlf: 8644 8005
Email: j.g.hollingdal@mail.dk
Sekretær:
Bo Ørum-Nielsen
Gyvelvej �,                        
8900 Randers
Tlf: 8643 5854
Mobil: 2066 3498
Email: bo-oerum@tdcadsl.dk
Flugtskydningsfomand:
Jack Thrue
Park Vej 13
8900 Randers
Tlf: �97� 0�77
Email:jackthrue@hotmail.com

Hundeudvalgsformand:
Henrik Blendstrup
Hvalpsundvej 
29610 Nørager                     
Mobil: �9�8 ��9�
Email: Henrik@blendstrup.dk
Jagtudvalgsformand:
Steen Jakobsen
Park Alle 1�, Assentoft      
8900 Randers
Tlf: 8649 5390                     
Mobil: �019 3390
Email: sdjakobsen@teliamail.
dk
Riffeludvalgsformand:
Hans Olav Christensen
Langåvej��, Væth              
8870 Langå                         
Tlf: 8641 5670
Mobil: 30�0 7797
Email: hoc@sport.dk
Lokalbladsredaktør:
Anders B. Christensen
Lervangen �0                  
8900 Randers
Tlf: 8643 2501                 
Mobil: 2960 4793
Email: abc@ipos.dk
Infomationsudvalgsformand:
Anders B. Christensen
Lervangen �0                  
8900 Randers
Tlf: 8643 2501                  
Mobil: 2960 4793
Email: abc@ipos.dk

Bestyrelsen
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Storegade 12, Assentoft.
8900 Randers
Tlf.: 8649 4229
Fax.: 86495807

Vi kan tilbyde flg.   Åbningstider.:
Automat  Bilvask  Hverdage. 07-��.00
Kaffe  Pølser   Lørdage.: 07- ��.00
Værksted Hurtigpumper             Søndage.: 07- ��.00

Besøg os på hj.siden.

www.kronjyllandsjagtforening.dk

Produktion: Ebbe Møller/Kim Houlberg Nielsen
Forside: Ebbe Møller. Tryk: www. ranpro.dk

 

 

www.rms-truck.dk

Afsender
Kronjyllands Jagtforening.
v./ Anders B. Christensen
Lervangen �0, 8900 Randers


