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                 Formanden.

Når jul og nytår er vel overstået og dag-
ligdagen igen har holdt sit indtog, ledes 
mine tanker rent foreningsmæssigt hen 
på den kommende generalforsamling 
med dertil hørende forberedelser. I år var 
starten af året desuden hårdt booket op 
med diverse møder i Jægerforbundets 
regi, idet der skulle tages afsked med de 
gamle kredse og regioner til fordel for de 
nye Jagt Kommunale Fællesråd og de 8 
nye storkredse. 

Generalforsamlingen

Der blev afholdt generalforsamling 
tirsdag den 22. januar, hvor 35 af for-
eningens ca. 450 medlemmer mødte op 
– et medlemstal, der gennem de seneste 
år har ligget temmelig stabilt dog med en 
svagt stigende tendens i den første 
halvdel af året. 
De blev vidner til en generalforsamling 
med en god og munter stemning. 

De fremmødte kunne bl.a. konstatere, at 
foreningen har en ganske fornuftig øko-
nomi, og der kunne samtidig fremlægges 
det bedste økonomiske resultat i forenin-

gens historie. I den forbindelse vil jeg 
gerne fremhæve, at det bestemt ikke er 
bestyrelsens målsætning, at vi skal være 
en forening af pengepugere, idet der 
bliver voldsomt brug for økonomiske 
midler i fremtiden, når vi skal have bragt 
forholdene i vores klubhus op på et mere 
acceptabelt niveau. 

På valg var næstformand Jim Damholt, 
kasserer Jesper Hollingdal, hundeud-
valgsformand Henrik Blendstrup, flugt-
skydningsformand Jack True.  Henrik 
og Jack blev begge genvalgt, mens Jim 
og Jesper ikke ønskede genvalg. Som ny 
næstformand blev valgt en god bekendt 
af mange af foreningens medlemmer 
nemlig Holger Ryer, og som ny kasserer 
valgtes Søren Veng. 
Desuden blev der oprettet et nyt under-
udvalg - et ”Nyjæger / Jagtsti Udvalg, 
som Ole Rygaard blev formand for.  Jeg 
vil gerne benytte lejligheden til at takke 
Jim og Jesper for deres indsats i besty-
relsen og samtidig byde velkommen til 
Søren og Ole og sige velkommen tilbage 
til Holger. 

Desuden skal det nævnes, at Thomas 
Hjort, Ole Rygaard og Peter Ryer blev 
de heldige vindere af en kaninjagt på En-
delave, og at Steen Bøstrup blev vinder 
af såvel ræve- som kragepokalen - det er 
imponerende, hvad den mand præsterer 
på det område.

Jeg vil også gerne benytte lejligheden til 
at takke Jørgen Kjærgaard, som varetog 
dirigentrollen på en rolig og kompetent 
måde. 
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Kreds og JKF

Onsdag den 30. januar var der indkaldt 
til stiftende generalforsamling i det nye 
JKF i Randers Kommune. Selve 
generalforsamlingen blev afholdt i vores 
egen ”hule”, og næsten alle foreninger 
i den nye Randers Kommune var godt 
repræsenteret. Vores egen ABC havde 
indtil da fungeret som udpeget formand 
for dette råd, men Anders var ikke 
interesseret i at stille op som formands-
kandidat ved det endelige valg, da han 
rent arbejdsmæssigt ikke kunne afse tid 
til denne tillidspost. 
Det viste sig derfor, at der kun var et 
emne til formandsposten, nemlig Claus 
Hindbo fra Langå Jagtforening, som 
blev valgt uden modkandidat. ABC 
kunne dog godt afse tid til arbejdet som 
menigt bestyrelsesmedlem, og han blev 
derfor valgt som vores repræsentant i 
rådet. Han er efterfølgende samtidig 
blevet rådets repræsentant i Randers 
Kommunes Grønne Råd. 

En måned senere - nærmere bestemt den 
5. marts - var der så indkaldt til stiftende 
generalforsamling i den nye Storkreds 
3, hvilket vil sige Midt- og Østjylland. 
Generalforsamlingen blev holdt på 
restaurant Skanderborghus med 
deltagelse af bl.a. forbundsformand Ole 
Roed Jacobsen, der bød velkommen og 
herefter berettede om forbundets virke 
det sidste år. Så var det blevet tid til en 
præsentation af kandidaterne til posten 
som kredsens hovedbestyrelsesmedlem. 

Det viste sig, at der var 2 kandidater 
nemlig Lars Kolding – daværende 
hovedbestyrelsesmedlem som repræ-
sentant for Region 4 – samt Jens Bjørn 
Andersen - formand for en lokal jagtfor-
ening på Mols. Deres præsentation viste 
mig, at det blev et valg mellem pest eller 
kolera. De var – undskyld jeg siger det 
- lige ringe begge to. Efter jeg havde 
sundet mig lidt, drukket en ekstra kop 
kaffe, kastet et nyt blik på stemmesedlen 
og diskuteret kandidaterne lidt med 
vores forenings øvrige bestyrelsesmed-
lemmer, kom jeg frem til, at jeg havde 2 
muligheder : 
”Enten stemmer du på Jens Bjørn eller 
også stemmer du blankt.”. Jeg valgte 
den første mulighed og stemte på Jens 
Bjørn. Til manges overraskelse - og ikke 
mindst hans egen - blev Jens Bjørn da 
også valgt med en rimelig stor margen. 
Og hvorfor kunne jeg så ikke stemme på 
Lars Kolding? Jo, under sin præsentation 
meddelte han, at han 
umuligt kunne arbejde sammen med Ole 
Roed i fremtiden og sådan en repræsen-
tant kan vi jo ikke have i 
hovedbestyrelsen, for hvem siger lige, at 
Ole Roed ikke bliver genvalgt som 
formand?

Det skal lige nævnes, at ny 
kredsformand blev Erik Lykke, der er 
bosiddende i Syddjurs Kommune. 

Jægerforbundet

Her i skrivende stund er der 14 dage til 
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repræsentantskabsmødet i Nyborg. Som 
mange sikkert ved, skal der bl.a. 
afholdes valg til formandsposten i 
Jægerforbundet. Der er 2 kandidater, 
nemlig vores siddende formand Ole 
Roed samt Bjørn Samuelsson. De 2 
herrer har været rundt i landet på en 
valgturné. Jeg selv og 4 andre 
medlemmer af foreningens bestyrelse 
var til et sådant møde i Viborg 
Stadionhal i starten af maj måned. 
På vej hjem i bilen diskuterede vi 
ivrigt, hvad der havde været godt og 
hvad der havde været skidt. Men et er 
faktum - nemlig, at det skinner 
voldsomt igennem, at Ole Roed er 
politiker med snakketøjet i orden. 
Bjørn Samuelsson derimod virker på 
mig som den absolut mest kompetente 
rent fagligt, men han er desværre ikke 
nær så dygtig til at få sine budskaber ud 
med samme gennemslagskraft, og han 
har meget svært ved at svare, hvis man 
stiller ham et spørgsmål, der falder uden 
for de emner, som han har forberedt sig 
på.  
Uden at lyde som en radikal politiker, 
må jeg indrømme, at jeg endnu ikke har 
besluttet, hvem jeg vil støtte, men mon 
ikke det er klogest at vælge det sikre, 
altså det vi kender i forvejen?

Lokalforeningen

Som tidligere omtalt er det bestyrelsens 
plan, at vi skal have sat vores klubhus 
i bedre stand. Det er der blevet gjort en 
del forberedelser til i det tidlige forår 
bl.a. med hjemtagning af tilbud fra 

diverse håndværkere. 
Der vil blive arbejdet videre med 
projektet henover året. Den først ting 
er blevet ordnet, idet vi har fået lagt en 
vandstikledning fra hovedledningen på 
vejen og ind på vores grund. 
Tidspunktet er valgt, fordi vandværket 
oplyste, at der ville komme en kraftig 
prisstigning i løbet af kort tid. 
Jeg vil godt afsløre, at årsagen til, at 
hele projektet endnu ikke er sat i gang 
skyldes, at en plan B også overvejes, 
men dette kan jeg ikke oplyse nærmere 
om på nuværende tidspunkt. 

Som tidligere år var der en god søgning 
til udvalgenes aktiviteter. 
Igen i år arrangerer vi en jagttur til 
Tyskland. Pladserne blev revet væk i 
løbet af få dage, så der bliver ca. 20 
jægere fra vores område, der drager 
mod Tyskland i dagene omkring den 20. 
november. 
Når sommeren er overstået, og 
tankerne så småt ledes hen på den 
kommende jagtsæson, vil jeg opfordre 
jer til at komme af huse og ud på 
flugtskydningsbanen på åbningsdagene, 
så I er så godt forberedt som muligt, når 
sæsonen for haglbøssejagt starter - vi 
har jo faciliteterne til det, så det er bare 
med at komme ud og benytte dem.
Med disse ord vil jeg ønske alle 
foreningens medlemmer en god 
jagtsæson samt knæk og bræk. 

Jens Ove Pedersen
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Kronjyde grand prix 2oo8
Skeet.
Række A.       Række B.

1.Steffen                  1.Ole
2.Per D*                  2.Jens A.P*
3.Jacob S                 3.Ove N

Trap.
Række A.                Række B.

1.Jacob S*               1.Martin*
2.Jens A.P               2.Skjöldur
3.Carsten                 3.Steffen

Jagt.
Række A.                 Række B.

1.Jørgen                  1.Flemming.
2.Henning               2.Jens A.P*
3.Ole                       3.Johannes
4.Per D*
*Klubmester.
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Flugtskydningsudvalget. 

Så gik det første halve år af 2008. Og 
sikken et halvår vi har haft i flugtskydnings-
udvalget med mange gode arrangementer 
og mange nye ansigter på banen.
I år afholdte vi arbejdsdag en fin dag i april, 
hvor vejret var med os. Vi fik lavet mange 
ting på banen og ved klubhuset. Der blev 
bla. malet, ryddet buske og vi fik også 
ryddet op og smidt ud. En stor tak til alle 
dem der deltog!  Vi ser allerede frem til 
næste års arbejdsdag, hvor vi vil håbe på 
lige så godt vejr, og lige så stor deltagelse.

Årets Kronjyde grand prix løb af stablen 
sidst i april måned. Hvis jeg selv skal sige 
det, har det været det bedste grand prix i 
min tid som formand! Det er skønt at se så 
mange folk, der kommer og 
deltager, og at kunne se konkurrence
ånden blomstre på banerne, i kampen 
om de flotte præmier! 
Dagens placeringer kan ses andetsteds i 
bladet. Tillykke til vinderne og tak til alle 
der deltog.

I første halvår har vi også haft glæden af et 
par firma-arrangementer på 
banen. Bla. Energi Randers, XL-Byg og 
Østjydsk Bank har benyttet sig af vore 

faciliteter til en dejlig dag sammen med 
kolleger. Der har været flere positive 
tilbagemeldinger fra deltagerne, bla. vedr. 
vor dejlige beliggenhed, vores måde at 
modtage deltagerne på og vores servicering 
ved arrangementerne. Også en stor tak 
herfra, til de der gav et nap med ved disse 
og kommende arrangementer.

Vores træningsaftener er også forløbet over 
al forventning i dette første halve år. Der 
har været mange nye ansigter på banen, og 
sammen med de trofaste medlemmer giver 
det nogle dejlige træningsaftener, hvor man 
kan få pudset skydefærdighederne af, og få 
en hyggelig snak med andre skydeinteres-
serede. Og jeg vil selvfølgelig, traditionen 
tro, opfordre alle vores medlemmer, nye 
som gamle, til at hjælpe til med at disse 
træningsaftener kan blive ved med at hænge 
sammen, ved at møde op, og ved at give en 
hånd med. Og også en opfordring til vores 
eksisterende banevagter om at møde op til 
de planlagte vagter. Banen kan ikke fungere 
uden jer!

Til sidst vil jeg allerede nu reklamere for 
vores ”Nye og uøvede-dag”, som liggr sidst 
i august. Kom og deltag i, hvad der plejer at 
være en utrolig hyggelig dag evt. med 
mulighed for at gøre en god handel. 
Jeg kan ikke komme nærmere ind på 
detaljerne her, men hold øje med vores 
hjemmeside og i avisen efter mere info. 
På udvalgets vegne ønskes alle en god 
sommer!

På jagtudvalgets vegne
Jack Thrue
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Kr. O. Skov.
Strædet 2.

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

Husk altid nyeste information på.
www.kronjyllandsjagtforening.dk

 

Storegade 12, Assentoft.
8900 Randers

Tlf.: 8649 4229
Fax.: 86495807

 Vi kan tilbyde flg.    Åbningstider.:
 Automat   Bilvask   Hverdage. 07-22.00
 Kaffe   Pølser   Lørdage.: 07-22.00
 Værksted  Hurtigpumper Søndage.: 07- 22.00
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Riffelskydning

Riffeludvalget har haft 5 skydninger på 
det gamle kaserneområde. Der har været 
20 ialt. De resterende 15 er fordelt 
mellem Tvede-Linde. Hammershøj. 
Galten-Vissing. 

I forbindelse med den første skydning, 
som vi havde sidst i marts, oplevede vi 
noget så usædvanligt som snevejr.

Ved vores 3 første skydninger, havde vi 
ikke så meget at lave, for der er jo stadig 
lang tid til bukkejagten.
Vores sidste skydning var 15/5. På det 
tidspunkt er det absolut sidste chance. 
Inden bukkejagten havde vi godt besøg.
Den aften kom vores formand Jens Ove 

og bladredaktør Anders for lige at få et 
sidste tjek af riffel og kikkert.

Så husk til næste år, at der er god plads 
ved skydningerne først på. ??????

Pokalskydningen var i år d. 6 maj.
Første skydning 50 mtr. fritstående. 
Her tager Henrik Hjort føringen. Anden 
skydning 100mtr. siddende, der over-
tager Peter Kristoffersen så som nr. 1. 
Tredje skydning 200m liggende. Efter 
den har Henrik og Peter lige mange 
point, og der må omskydning til. Der har 
Henrik styr på nerverne og bliver en 
sikker vinder.

Præmierne til skydninger var skænket af 
Jagt- og Fiskerimagasinet i Torvegade 
og Randers Jagt og Fiskeri i Brødregade.

Vinderne af pokalskydningen 2008. 
Til venstre nr. 2 Peter, i midten vinderen Henrik.  Og 3 pladsen helt til 
højre Rolf. Stort tillykke til alle.
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Vinderen Henrik er her meget koncentreret inden der afgives skud
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Skiven kontrolleres af Poul Erik for at se hvor kuglen har ramt.
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Jagtudvalget

Nu har vi endelig taget hul på det nye jagtår, 
Nogle har allerede fået en buk, andre 
mangler, men der er stadig halvdelen af 
tiden tilbage, så vi når det jo nok.
De gode oplevelser, vi får på en morgen- 
eller en aftenjagt, kan ingen tage fra os.
Jeg har selv oplevet så mange spændende 
ting derude - bla. har jeg oplevet at se gøgen 
gøre kur til sin udkårne og observeret selve 
parringen på nært hold og set otte gøge i 
luften på en gang.
Jeg er sikker på, at I også kan fortælle om 
mange spændende oplevelser ude på vores 
jagter.
Der er et af vores medlemmer, som fortalte 
at en morgen, han sad og ventede på buk-
ken, kom der en odder op langs en grøft lige 
imod ham. Se det er jo ikke alle, der har set 
en odder i den vilde natur. Disse oplevelser 
og mange flere kan vi alle glædes over, når 
vi går hjem uden den buk, der gjorde at vi 
tog derud om morgenen meeeget  tidligt.
Lodtrækning til bukkejagten gik fint, som 
altid er der selvfølgelig nogle der må gå 
skuffede hjem, de skal så bare komme igen 
til næste år - så er det måske dem, der er 
heldige, eller som vi oplevede i år, to mand, 

hvor den ene fik en plads, den anden ikke. 
Ham som var heldig gav sin plads til 
sidemanden, for han havde selv bukkejagt et 
andet sted også.
Der er otte mand ude med riffel og seks med 
bue, buejægerne er blevet enig om at jage i 
tre-mands hold, det ene hold er ude nu, for 
alle tre har fået buk. Med riffel er det blevet 
til en buk - en rigtig flot seksender. 
Tillykke til jer alle fire.
Trækjagterne er der sidste tilmelding d.4/8 
men tilmeld dig allerede nu så husker du 
det. Lodtrækning foregår d. 26/8 kl. 19. 
Pris 700,00 kr. for ti jagtdage. Du kan også 
købe en pakkeløsning: Ti trækjagter og fire 
fællesjagter for 1500,00 kr. Der er du så fri 
for at deltage i lodtrækning.
Fællesjagterne foregår følgende datoer: 
18/10 – 15/11 – 13/12 – 12/1. Pris 250,00 
kr.
Husk tilmelding på 2019 3390 eller 
sdjakobsen@hotmail.com . Mødetid 9.00 i 
klubhuset.
Som vi gjorde sidste år, har du mulighed for 
at få en kammerat med, hvis der er plads, 
han/hun skal selvfølgelig også betale.
Jeg er efter vor trykjagt i Tyskland sidste år 
blevet opfordret til at arrangere tur i år, men 
det skulle være en tredages jagt. Det er 
lykkedes med hiv og sving at få 21 mand 
med på turen i november.
Jeg tror på, at det bliver en rigtig god tur, og 
vi prøver igen til næste år. Er det noget for 
dig, så meld allerede nu tilbage for en plads.
Sammen med riffeludvalget har vi lejet 
hjortebanen i Grenå, læs tidspunkt 
andetsteds i bladet.

Hilsen Jagtudvalget
Steen Jakobsen
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Tømmergaarden Vorbeck

Ydervangen 2, 8900 Randers
Tlf. 87 11 07 77 - Fax 87 11 07 55

www.stark.dk/randers

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

Helstrup Bøssemagerværksted.
v/Bjarne Bentsen

Syrenbakken1, Helstrup.
8900 Randers

Tel.: 8646 7264

Skæftetilpasning & 
Kikkertmontage som speciale. 
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SVINERI
 

 

En uge ind i bukkejagten modtog jeg 
en opringning fra en jæger i landsbyen 
Munkdrup i det sydlige opland af 
Randers. Vedkommende havde tidligere 
på dagen opdaget det svineri, som 
billedet viser. Affald fra en råbuk var 
smidt i en vejgrøft ca. 100 meter fra af-
kørsel 43 på den jyske motorvej. 
Affaldet bestod af skind med skudhuller 
både ind- og udgang, hele maven, bryst-
ben samt diverse andre småting. Selve 
maven var puttet i en bærepose fra 
Føtex. For den pågældende jæger var 
det så voldsom en oplevelse, at han var 
overbevidst om, at jeg som formand for 
Kronjyllands Jagtforening, burde 
orienteres, hvilket jeg selvfølgelig siger 
tak for.

Straks efter opringningen kørte jeg ud til 
det pågældende sted og tog billeder af 

svineriet. Herefter kørte jeg ind til jæ-
geren og talte hele situationen igennem 
med ham. Vi var langt omkring og be-
rørte bl.a. krybskytteri og dårligt 
jægerhåndværk. Det med, at selve 
maven var kommet i en Føtex-pose, 
forstærkede vores teori om, at der ikke 
var rent mel i posen, men vi får det jo 
nok desværre aldrig opklaret. Pågæl-
dende havde tidligere på dagen kontaktet 
politiet, men deres svar var, at det havde 
de ikke ressourcer til at tage sig af. 

En konklusion må være, at det svineri 
kan vi som jægere på ingen måde ac-
ceptere. Er der nogen af foreningens 
medlemmer, der har kendskab til sagen, 
er de særdeles velkomne til at kontakte 
undertegnede.

Jens Ove.



    AKTIVITETS KALENDER 2008-2009  .
August
04/08-2008 Sidste frist for tilmelding til 

trækjagterne.
07/08-2008 kl.18-21.00 Træningsaften på Flugtskydningsbanen.
12/08-2008 kl.16-22.00 Riffelskydning på kasernen, vært Ham-

mershøj.
14/08-2008 kl.18-21.00 Træningsaften på Flugtskydningsbanen
21/08-2008 kl.18-21.00 Træningsaften på Flugtskydningsbanen.
26/08-2008 kl.19.00 Lodtrækning til trækjagterne.
28/08-2008 kl.18-21.00 Træningsaften på Flugtskydningsbanen.
30/08-2008 kl.10-15.00 Nye & uøvede dag. 

Flugtskydningsbanen.
31/08-2008 kl.10-15.00 Flugtskydningsbanen kan udlejes.
September
04/09-2008 kl.18-21.00 Træningsaften på Flugtskydningsbanen
11/09-2008 kl.18-21.00 Træningsaften på Flugtskydningsbanen
18/09-2008 kl.18-21.00 Træningsaften på Flugtskydningsbanen
20/09-2008 kl.10-16.00 Riffelskydning på hjortebanen i Grenå.

Yderligere info tilgår.
25/09-2008 kl. 18-21.00 Træningsaften på Flugtskydningsbanen
26/09-2008 kl.18-21.00 Riffelskydning 200m banen. Vært, 

Danmarks Jægerforbund
Oktober
09/10-2008 kl. 19.00 Laserskydning med riffel.
18/10-20008 kl. 9.00 Fællesjagt, mødested klubhuset.
23/10-2008 kl. 19.00 Foredrag: På gravjagt med tyske 

jagtterrier
November
15/11-2008 kl.9.00 Fællesjagt, mødested klubhuset.
December
07/12-2008 kl.10-15.00 Juleskydning 2006. Flugtskydning
13/12-2008 kl.9.00 Fællesjagt, mødested klubhuset.
2009
Januar
10/01-2009 kl.9.00- Fællesjagt, mødested klubhuset.
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D. 17/5 Kl. 0705 blev denne buk nedlagt med bue af Jens A. 
Vestergaard. Han kom hjem fra Norge d. 16. kl. 24, fik 
pakket grej til jagt, fik sat vækkeur og så på hovedet i seng. 
Efter sådan en lang rejse måtte det jo gå galt, for han vågnede noget 
sent, kom afsted, var på spulefeltet kl. 06, og indenfor den næste 
time fik han så denne ulige gaffelbuk.

Et stort TILLYKKE fra Jagtudvalget.
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Hundeudvalget

Første søndag i det nye år kunne vi byde 
en masse nye og gamle hunde og deres 
førere velkommen til en ny sæson.

De var alle klar til de nye udfordringer, 
som de lige så friske instruktører havde at 
tilbyde dem. 
På begge hold, unge uerfarne såvel som 
”gamle” og øvede, blev der udvist stor 
iver og træningslyst. Heldigvis bliver fle-
re og flere hundeejere og især jægere, der 
vil bruge deres hunde i jagten, opmærk-
somme på den fordel det er, at træne i en 
forening, der byder på udfordringer, som 
langt de fleste ikke ville få hjemme på 
græsplænen. Samtidig med at man møder 
nye mennesker, udveksler man erfaringer 
og tips. Der trænes på forskelligt vildt til 
apporteringer, og man har som kursist en 
instruktør til at se med andre øjne på én 
selv og sin hund. Ens hund møder andre 

hunde, og hundeførerne har et par 
hyggelige timer i selskab med andre, der 
har samme interesse for hundearbejdet. 
Så det er bare om at komme af sted.

Lørdag d. 2. og lørdag d. 9. februar satte 
vi de stående kontinentale hunde stævne 
over et par dage med markprøvetrænin-
gen. I år havde vi den store glæde, at 
Jørgen Kristensen havde overtaget tilret-
telæggelsen og afholdelsen af disse dage 
samt vores lokale markprøve. Jørgen 
havde inviteret Tyge fra jagthundeklub-
ben af 1970 til at komme og lære fra sig 
på unghundeholdet. Det var i lighed med 
tidligere år, en stor succes, som jeg håber 
Jørgen vil gentage næste år. På hele 
udvalgets vegne vil jeg gerne benytte 
lejligheden til at takke Jørgen for det store 
og meget vellykkede stykke arbejde, han 
har gjort, for at vi fik nogle fantastiske og 
lærerige dage i marken.

Lørdag d. 29. februar afholdes markprø-
ven. I år satte vi deltagerne stævne på 
skydebanen, under Purhus Jagtforening. 
Ganske som årene før, havde Ole og John 
sørget for nogle fine terræner med mange 
fugle, så det blev en fin dag. 

Efter rundstykker, kaffe og en lille én, 
sendte vi to hold i marken, og at dømme 
på humøret, da alle kom retur, havde alle 
haft en god dag med masser af situationer.

Resultatet af markprøven var som 
følger:
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Unghunde:
Dommer Gert Grandrup Terrænleder Ole 
Riis Østergård
Der var 9 deltagere
1.P. Jens Ole Salling Vesthimmerlands 
Kira Bedste ungh.
1.P. Jørgen Kjærgaard Korth. Aladim
1.P. Michael Snerle Ruh. Nordsøens 
Grill
2.P.Tom Leegaard Kl.M. Vesthimmer-
lands Zar 
Emme Pokal Leif Hyllested Freja Ruh.

Åben klasse:
Dommer Poul Rasbech
Terrænleder John Erik Nielsen
6 deltagere
1.P. Knud Filskov Ruhår Hybengaardens 
Binca Bedste åben
3.P. Peter Hovgaard Ruhår Mirko 3. P.

Vinderklasse:
Dommer Poul Rasbech
Terrænleder John Erik Nielsen
4 Deltagere
1. V. Henning Frandsen ruhår Dambos 
Ziææa
2. V. Jørgen Kristensen Kl.M. Clipas 
Daks

Stort tillykke til alle præmierede og på 
udvalgets vegne tak til dommere og 
terrænledere.

Som det nu har været praktiseret de 
sidste rigtig mange år, har vi i hundeud-
valget haft schweisstræning på program-
met i løbet af februar, marts og april. 
Vi starter i slutningen af februar, træner 

spor hver søndag igennem marts, og har 
afslutning i april. Træningen foregår i 
samarbejde med Hammershøj Jagtfor-
ening, hvor vi er i stand til at trække et 
fuldt hold hvert eneste år, hvilket tyder 
på, at der er stor interesse for sagen. 
Deltagerne kommer fra det meste af 
Østjylland, nogle kommer endog så langt 
væk fra som Karup-egnen. Det er vi ret 
stolte over, for det vidner om god og 
lærerig træning.
Træningen er forbeholdt hunde, der end-
nu ikke har opnået en præmiering på en 
anerkendt schweissprøve. Det betyder, 
at vi har hvalpe, unghunde og hunde, der 
har været en hel del med på jagt. Grund-
læggende gælder det for dem alle sam-
men: Hundene har ikke noget problem 
med at lære, hvad det hele drejer sig om. 
En ung og uerfaren hund er nem at 
præge i den rigtige retning; med en ældre 
hund, der har været meget med på jagt, 
tager det somme tider lidt længere tid. 

Afslutningen bliver tilrettelagt som en 
rigtig anerkendt prøve, hvor hundene 
skal udrede et 400 meter langt spor ud-
formet med to vinkelrette knæk, og med 
en ståtid (hviletid) på min. 3 timer. Da 
det hele løber af stabelen som en rigtig 
prøve, kan vi som instruktører godt 
fornemme en vis nervøsitet hos hundefø-
rerne. Det er der ikke noget mærkeligt i, 
det gør bare oplevelsen så meget større. 
Kronjyllands jagtforening havde ikke så 
mange medlemmer i år blandt 
deltagerne. Bedste resultat blev en 
trediepræmie til Kurt Bækgaard med sin 
Springer spaniel.
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Tak for god deltagelse, og god 
stemning. Kage og kaffe nåede vi mere 
end en gang. 
.
Tirsdag d. 1. april startede vi vores 
dressurtræning på det gamle militærom-
råde, og i år mødte der omkring 30 
hunde op. De mange nye hunde og deres 
førere er en stor glæde for os. Næsten 
alle bliver ved alle de 9 aftener. Der 
bliver trænet koncentreret på forskelligt 
niveau i lydighed og apporteringer. Alt 
efter hund og førers træningserfaring. 
Det er mit og de andre instruktørers 
indtryk, at alle hygger sig, samtidig med 
at de også får noget med sig hjem. Noget 
at arbejde videre på.
Derfor er det også rigtigt ærgerligt, at så 
mange vælger at blive væk til den 
vigtige afsluttende prøveaften, hvor der 
netop er en enestående mulighed for at 
få testet sig selv og sin hunds aktuelle 
niveau. 
Denne aften tilbyder vi en gratis mulig-
hed for at få afprøvet kursets effektivitet. 

Det faktum, at vi for andet år i træk ikke 
kunne sætte et hold til vores 
efterhånden traditionsrige trekantsdyst, 
er absolut et stort irritationsmoment for 
os instruktører. 
Vi bruger en stor del af vores fritid på at 
tilrettelægge den og træne kursisterne og 
deres hunde. Det er jo kun nogle værktø-
jer til at få en bedre hund, vi kan tilbyde. 
Den helt store indsats skal stadigvæk 
gøres derhjemme, med en daglig kort og 
effektiv træning.  
Efterhånden er det vores største 
udfordring at få vores deltagere til at 
træne hjemme og deltage i de prøver, vi 

laver som afslutning. Jeg har altid selv 
sat en stor ære i at blive udtaget til disse 
konkurrencer og har ofte brugt netop 
dette som et mål med min træning. 

Resultatet af vores afslutning blev.

Unghunde:
POKALVINDER
1 Vinder  Erik Rasmussen med Kl. Mün-
ster Maggi  
2 Vinder  Allan Andersen med Breton  
Kenzo
3 Vinder  Per med Lab. Walther

Åben klasse:
POKALVINDER
1 vinder  Thomas Haugård med 
Ruhår Zako  
Delt 2 Vinder
Anders Jensen og Ruhår Vizla Freke og
Knud Erik Dam med lab. Toch

Vinderklasse:
POKALVINDER
1  Vinder.  Peter Smith og lab. Cablis.  
229 Point. 
2  Vinder.  Alice Wærnstrøm og FT. 
Spaniel Joey. 163 Point
3  Vinder. Finn Kirlegård og Ruhår 
Bingo. 141 Point
4 Vinder Rune Kjær og lab Taus.  
140 point   

Det lykkedes dog med hjælp fra et par 
hurtige og velvillige afløsere at stille et 
hold til trekantsdysten, der i år blev 
afholdt hos Jagthundeklubben af 1970 
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på deres træningsarealer i Øster Tørslev. 
Som altid i Øster Tørslev deltog vi i en 
yderst veltilrettelagt og god konkurrence, 
der gav god udfordring til hundene, og 
hurtigt sorterede bukkene fra fårene. Jeg 
havde selv æren af at dømme hundene 
i Vinderklassen. Det var svære forhold, 
men jo ens for alle. Men selv i det 
vanskelige terræn og med en dårlig vind, 
lykkedes det flere hunde at bestå med 
max point. 
I den forbindelse skal vi da lige nævne 
Katrin, der gik med Runes Labrador 
Taus. Parret opnåede max point, og 
havde hunden været en smule yngre på 
dagen, var den blevet dagens bedste Vin-
derklassehund.  Stort tillykke til Katrin. 

Resultatet af Trekantsdysten blev…      
( som sidste år)

1. Jagthundeklubben af 1970
2. Djurslands hundeklub
3. Kronjyllands Jagtforening

Til slut vil jeg gerne takke alle vores 
kursister, der har deltaget i kurserne. Alle 
instruktørerne, der gennem en lang 
sæson har ydet en formidabelt indsats, 
og alle der på den ene eller den anden 
måde har været involveret i 
hundeudvalgets kurser og arbejde.

På hundeudvalgets vegne
Henrik Blendstrup

 

Vinderne fra de tre klasser, et stort tillykke til jer alle.
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Hjortebanen

Vi har lejet hjortebanen i Grenå d. 20/9 fra kl. 10.00 til 
16.00.

Er det noget for dig, så ring til Steen 2019 3390 eller 
Hans Olav 3020 7797 for tilmelding.

Ved tilmelding får du en tid og er fri for den lange 
ventetid i kø.

Pris ca. 70,00 kr.

Hilsen Jagt og Riffeludvalget.

 

 

Valdemarsvej`s Kødudsalg.
v/Christian Sørensen.

Valdemarsvej 3B,8900 Randers.

Tlf.: 8642 3197 el. mb. 2148 4477



22

Formand:
Jens Ove Pedersen
Symfonivej 13 
8900 Randers
Tlf: 8640 3142
Mobil: 2023 0142
Email:j.o.pedersen@privat.dk

Næstformand:
Holger Ryer
Solsortevej 12                  
8900 Randers                   
Tlf: 86495328
Mobil:40100682
Email: 
hr@samsonreguleringsteknik.dk

Kasserer:
Søren Veng
Rismøllegade 23
8900 Randers                  
Tlf: 8643 4883
Email:veng@ertele.dk 

Sekretær:
Bo Ørum-Nielsen
Gyvelvej 5                        
8900 Randers
Tlf: 8643 5854
Mobil: 2066 3498
Email: bo-oerum@tdcadsl.dk

Flugtskydningsfomand:
Jack Thrue
Park Vej 13
8900 Randers
Tlf: 2972 0577
Email:jackthrue@hotmail.com

Hundeudvalgsformand:
Henrik Blendstrup
Hvalpsundvej 2
9610 Nørager                     
Mobil: 2948 4294
Email: Henrik@blendstrup.dk

Jagtudvalgsformand:
Steen Jakobsen
Park Alle 15, Assentoft      
8900 Randers
Tlf: 8649 5390                     
Mobil: 2019 3390
Email:
sdjakobsen@teliamail.dk

Riffeludvalgsformand:
Hans Olav Christensen
Langåvej22, Væth              
8870 Langå                         
Tlf: 8644 5670
Mobil: 3020 7797
Email: hoc@sport.dk

Lokalbladsredaktør og
Informationsudvalgsformand
Anders B. Christensen
Lervangen 40                  
8900 Randers
Tlf: 8643 2501                 
Mobil: 2139 0133
Email: abc@kronjyllandsjagt-
forening.dk

Formand for Nyjæger / Jagtst.
Ole Rygaard
Koglevej 11, Uggelhuse
8900 Randers                 
Tlf: 2121 0838
Email: ole@vestdjursnet.dk                      

Bestyrelsen



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

·Totalentreprise
·Nybyggeri
·Tilbygning
·Fritidshuse

·Tømrer-/snedkerarbejde



 
EDDERUP SLAGTERI

V/ Brian Dich
Hanvdalvej ��, Edderup

���0 Mariager
Tlf.: ���� ��11

Kød salg: 
Torsdag 1�-1�.00
Fredag  0�-1�.00
Lørdag 10-1�.00


