


 

På Gensyn 

Jesper,  Jesper K, Allan ,Mogens, Ole 

Brødregade 32 - TLF: 86 41 41 44 

Super Jagtsæt  

Model. Keeper 

Vind og vandtæt 

Jakke str. 46-60  1699,-

Buks str. 46-60 1099,-

Annaboda Vindstopper 

Striksweater i 100 % uld 

Normalpris. 1499,- 

TILBUD 1000,- 

Härkila Dayhiker Strømpe 

Kort model. Str. M-XL 179,-

Land model. Str. M-XL  219,-

THERMOS Light 

Dk’s Bedste Thermokande 

Model.1/2 - 3/4 - 1/1 Liter  

Fra. 289,-



Formanden

Vinteren har nu meldt sin ankomst 
forstået på den måde, at termometeret 
er gået i minus. Det er samtidig en 
indikator for, at året er ved at være 
omme, og at det er tid at kigge tilbage 
på, hvad der er hændt i 2009. Jeg 
vil her især koncentrere mig om den 
sidste halvdel af året. 

I slutningen af sommerferien modtog 
jeg et opkald fra Randers Kommu-
nes Miljøafdeling. Den pågældende 
medarbejder gjorde mig opmærksom 
på, at det nu var tid til miljøkontrol 
af vores flugtskydningsbane. I meget 
voldsomme vendinger gjorde han 
opmærksom på, at der blev klaget 
over støjen fra flugtskydningsba-
nen, og at vi skulle have en samtale 
om dette under 4 øjne inden for den 

nærmeste fremtid. Jeg tog nu denne 
udmelding med ophøjet ro og med-
delte ham, at jeg selvfølgelig gerne 
medvirkede i en sådan kontrolinspek-
tion. Denne inspektion fandt så sted i 
slutningen af september måned med 
deltagelse af 2 medarbejdere fra 
Randers Kommune, Jack – forman-
den for vores flugtskydningsudvalg 
– samt undertegnede. Derudover 
havde vi allieret os med Jan 
Rygaard, der er skydebanekonsulent 
ved Jægerforbundet. De fremmødte 
kontrollanters eneste bemærkninger 
til forholdene var, at vi ikke havde 
etableret støjbekæmpelse. Etablering 
af støjbekæmpelse er en bekostelig 
affære, men selvfølgelig noget, som 
vi gerne vil etablere, men må se i 
øjnene, at vi er afhængige af, at vi 
kan hente pengene udefra fra diverse 
fonde. Vi gjorde dem opmærksom på, 
at vi påtænker at finde en anden 
beliggenhed til banen. Det var de 
godt klar over, men de fortalte, at det 
ikke var nogen nem sag at finde en 
beliggenhed til den slags formål. 

Randers Kommunes Kultur- og 
Fritidsforvaltning indkaldte ugen 
efter til et møde i Vorup Skyttekreds. 
I det møde deltog repræsentanter for 
alle de foreninger i kommunen, der 
har en støjende aktivitet. Det var nu 
mest et møde, der havde til hensigt at 
samle indtryk af behov og forventnin-
ger, og om det var muligt at benytte 
de samme faciliteter på tværs af for-
eningerne. Kommunens repræsentan-
ter ville her efter gå hjem og arbejde 
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med de indkomne forslag og de 
meddelte samtidig, at de ville vende 
tilbage i løbet af kort tid og indkalde 
os til et nyt møde i løbet af januar 
måned. Her forventede de at kunne 
melde ud, hvilke af de indkomne for-
slag, der kan føres ud i livet. Jeg må 
desværre konstatere, at det ikke bliver 
nemt at finde en anden placering til 
vores flugtskydningsbane, da der er 
utrolig mange tværgående interes-
ser, der kolliderer med hinanden. Så 
konklusionen er, at vi bliver nødt til 
at arbejde videre med et støjbekæm-
pelsesprojekt på vores nuværende 
bane, og vi er allerede i gang med at 
søge økonomisk bistand. 

I august måned startede vi et Jagt 2 
hold op, og det der med uddannelse 
af nye jægere er noget, som vi vil 
forsøge at gøre mere ved i fremtiden. 
Men før den slags undervisning 
virkelig batter til noget, er det vigtigt, 
at vi har noget jagtterræn til disposi-
tion.  Det med at finde et egnet terræn 
er ikke nogen nem sag, men tværti-
mod et stort arbejde, som nu endeligt 
ser ud til at falde på plads.  Initiativet 
er i øvrigt også blevet omtalt i den 
lokal Amts Avis for nylig, og jeg vil 
uddybe det nærmere på vores kom-
mende generalforsamling.  I øjeblik-
ket er tilmeldingen til den kommende 
sæson for jagttegnsundervisning også 
stille og roligt kommet i gang.

I det forgangne efterår er der blevet 
afholdt 2 weekendkurser for ungjæ-
gere, og det vil jeg helt klart kalde en 

stor succes. Der var fuldt hus begge 
gange, og deltagerne fik bestemt 
noget med hjem, som de kan bruge 
fremover. Dette fik jeg virkelig be-
kræftet i dagene efter kurserne, hvor 
jeg modtog en del mails samt sms´er 
med tak for et godt kursus og ønsker 
om at kunne komme igen, hvis vi hol-
der et lignende kursus en anden gang. 
Det håber jeg, at vi gør, for når vi får 
sådanne positive tilbagemeldinger, 
så må vi jo have gjort et eller andet 
rigtigt.  Men for at det kan lade sig 
gøre en anden gang, er det vigtigt, at 
de, der stiller terræn til rådighed for 
os, også vil gøre det igen – jeg tænker 
her på Randers Kommune samt Skov- 
og Naturstyrelsen Kronjylland. 

Tidligere på efteråret deltog vi i 
Skovens Dag i Fladbro. Det er en god 
lejlighed til at møde mange af byens 
borgere til en snak om, hvad det er 
for et mysterium, der gemmer sig bag 
den fritidsinteresse, vi går og sysler 
med. I den forbindelse er der en ting, 
der glæder mig meget. Det er den 
positive tilkendegivelse, vi modtager 
fra den del af befolkningen, der ikke 
går på jagt - hvilket vil sige ca. 98 % 
af den danske befolkning - og hvis 
ikke vi gør vores ting ordentligt, da 
kan enhver nok regne ud, at så vil det 
hurtigt blive slut med at gå på jagt i 
Danmark. 

En af de første ting, som vi kan se 
frem imod i det nye år er vores gene-
ralforsamling, som i 2010 afholdes 
søndag den 21. februar kl. 13.00 i 
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klubhuset. Nu tænker den skrappe 
læser måske: ”Hvad er nu det for 
noget? Generalforsamlingen er da i 
januar måned”. Men ved den sidste 
generalforsamling blev der vedtaget 
en ændring af foreningens vedtægter, 
så fremover vil det blive i februar 
måned, at vi samles til generalfor-
samling. Der vil blive bespisning til 
en meget overkommelig pris, og vi 
vil ligeledes forsøge at arrangere et 
foredrag, der vil blive afviklet efter 
selve generalforsamlingen. 

Jeg vil her til slut gerne takke de 
øvrige bestyrelsesmedlemmer for 
et godt og konstruktivt samarbejde 

i det forgangne år. Jeg vil også rette 
en tak til de mange medlemmer, der 
har deltaget i vores aktiviteter i 2009. 
Jeg håber på lige så stor tilslutning til 
vores arrangementer i 2010 og årene 
frem. Det er mit inderligste håb, vi 
snart kan se lys for enden af tunnelen 
på trods af, at det i øjeblikket er me-
get sort og gråt, og gamle spøgelser 
som arbejdsløshed og økonomisk 
usikkerhed i øjeblikket præger vores 
hverdag.
Med disse ord vil jeg gerne ønske 
alle foreningens medlemmer og deres 
familier et rigtig godt nytår.

Jens Ove Pedersen
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Jagtudvalget

Jagtsæsonen er ved at gå på hæld, og 
så gør vi i jagtudvalget status over 
året, der er gået. 

Her er et kort tilbageblik;
Jagtudvalgets arbejde i den forløbne 
jagtsæson har været noget anderledes 
end de foregående år. Vi har været 
vant til at have to spulefeltsområder, 
men det ene af dem er gået tilbage 
til Randers kommune, og det kan vi 
derfor ikke råde over mere. 
Med hjælp fra Lars Mågaard er det 
dog blevet således, at vi kan deltage 
og lede jagten på det ”gamle” 
spulefelt 2 gange i denne sæson. 

På Randers kommunes arealer er det 
ikke tilladt at anvende hagl til rådyr.  

Det er nyt for os, men det er vi nødt 
til at respektere.
 
Fællesjagten den 7. november var en 
rigtig hyggelig dag, hvor der blev set 
masser af fasaner, snepper og råvildt 
i såterne. Der blev skudt 2 snepper, 1 
bukkelam (Skudt på foreningens jagt) 
og 6 fasaner. Den sidste drivjagt er i 
skrivende stund ikke afholdt, denne 
afholdes den 9 januar, og det er noget, 
vi alle ser meget frem til.

Det spulefelt, vi har tilbage, har i 
foråret været anvendt til indspuling af 
slam fra oprensningen af sejlrenden 
i Randers fjord. Det har betydet at 
en ¼ af området har lignet et goldt 
månelandskab.

Dette har efterladt jagtudvalget med 
en noget amputeret mulighed for at 
afholde fællesjagter for foreningens 
medlemmer.
Området har i stedet været brugt til at 
afvikle jagter for jagt2 kursisterne. 

Vi har lavet både trækjagter og en 
drivjagt.
Resultatet af disse jagter har været 1 
krikand, 2 skovduer og 1 bukkelam.
Desuden vil der være en undervis-
ningsjagt for kursister og øvrige 
medlemmer den 5. december 2009 på 
foreningens eget område.
 
Vi må også konstatere, at vi har gjort 
os nogle erfaringer omkring fordelin-
gen af jagten imellem medlemmer og 
kursister.
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Trækjagterne i vores nuværende 
spulefelt har primært været brugt til 
undervisning, men vil i det kommen-
de år blive udbudt til de medlemmer, 
der vil gøre brug af dette.
Dog vil der som undervisning blive 
afholdt en trækjagt på ænder og et par 
duejagter på området.

Vi syntes ikke, det er helt tilfredsstil-
lende med den mængde jagt, der er til 
rådighed for foreningens medlemmer, 
og både jagtudvalg og den samlede 
bestyrelse arbejder på at løse dette 
problem. 
Hvis vi er heldige, kan vi måske 
tilbyde deltagelse i forskellige 
arrangementer i løbet af 2010, men 
dette er stadig i undersøgelsesfasen. 
Men vi har stor tiltro til, at det ser 
meget bedre ud i 2011.
 
Aktiviteter for 2010:

Bukkejagt

Sidste tilmelding til bukkejagten er 
d.1 maj.
Lodtrækning til bukkejagten er d. 4. 
maj.
Prisen for bukkejagten vil være 600,- 
kr. for jagten, og 600 kr. hvis man 
skyder en buk.

Trækjagt

Sidste tilmelding til trækjagten er den 
2 august.

Lodtrækning til trækjagten er den 16. 
august.
Datoer for trækjagterne er den 4/9, 
11/9, 18/9, 25/9, 9/10, 16/10 og den 
23/10. Prisen for trækjagterne vil 
være 500,- kroner.

Drivjagt

Der bliver afholdt drivjagt på forenin-
gens arealer den 2. oktober og den 4. 
december.
Vi vil igen i år forsøge, om vi kan 
afholde 2 drivjagter sammen med 
Randers kommune. 
Der vil blive orienteret på vores 
hjemmeside, om dette lykkes.
Prisen på drivjagterne vil være: 
Ren foreningsjagt 100,- kroner, 
jagterne afholdt sammen med 
Randers kommune, hvis dette lykkes 
200,- kroner.

Alt tilmelding skal ske på. Email 
schmidt1010@gmail.com
Mobil. 27 35 99 27

For yderligere information om plud-
seligt opståede jagtmuligheder - følg 
med på vores hjemmeside.

Jeg vil til slut ønske alle vores 
medlemmer et godt nytår.

På jagtudvalgets vegne. 
Steffen Schmidt
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JAGTHUSET Kr. O. Skov A/S
Strædet 2, 7441 Bording • Tlf. 86 86 11 77 & 86 86 10 10 • Fax: 86 86 25 66

ÅBNINGSTIDER:
Mandag-torsdag 9.00-17.30 • Fredag 9.00-19.00 • Lørdag 9.00-12.00

hos Kr. O. Skov

Stort
udvalg i
skydeveste 
Her vist Deerhunter 
skydevest med 
læderbesætning. 
Vi har veste fra 
Beretta, Browning, 
SKB, Jaguar, Laksen, Chevalier
Spørg efter str. fra XS til 5XL

Deerhunter 
skyde-
briller 
med tre sikker-
hedsglas til skiftende 
lysforhold. 

Kr. 299,-
I butikken har vi skydebriller fra Beretta, 
SKB, Peltor, Shirstone og Wileyx eyewear.

Browning udskiftelig sigtemidler. Sættet includere 4 lysrør 
med diametere som passer til forskellig lysforhold. 
Der includeres ligeledes tre str. 
magneter så sigtet passer på 
næsten alle haglgeværer.

Slidstærke
bukser

Fra 299,-



Hundeudvalget

I hundeudvalget har vi valgt ikke at 
have træningsaktiviteter programlagt 
i perioden fra sommerferien til jul. 
Vi overvejer,  om vi skal lave nogle 
aktiviteter i den periode fremover.  
Der har været lidt efterspørgsel, og 
især de unge hunde vil have godt af 
at komme i gang. For de rutinerede 
hunde byder perioden jo på den 
bedste aktivitet af alle, selv bedre end 
træningen i Kronjyllands Jagtforening 
- rigtig jagt. 

Vi afsluttede sæsonen med at være 
vært ved Trekantsdysten, en god dag 
med godt vejr, hundearbejde og en 
masse hundesnak. Det samlede resul-
tat blev, at Djurslands Jagthundeklub 
vandt - så jeg mener selvfølgelig, at 
det vigtigste er at deltage.  Men jeg er 
også sikker på, at nogle af de hunde, 

vi så i foråret, vil kunne nå langt, og 
jeg håber, at vi ser dem til træningen. 
Det gør jo ikke noget, hvis vi vinder 
Trekantsdysten næste gang.

I hundeudvalget har vi planlagt de 
sædvanlige aktiviteter i foråret. 
Vi afholder:
- vintertræning 6 søndage startende d. 
17. januar
- schweisstræning sammen med 
Hammershøj Jagtforening fra d. 28. 
februar
- lokal markprøve i samarbejde med 
Purhus Jagtforening d. 27. februar
 - forårstræningen starter op i april.

Vi håber, at se mange til vintertræ-
ningen ved klubhuset. Det er en god 
mulighed for at komme i gang med 
de nye hunde, og en tilsvarende god 
mulighed for at arbejde med at få 
fjernet de uvaner, der ofte sniger sig 
ind i løbet af en jagtsæson.
Jeg vil også gerne slå et slag for 
Schweisstræningen, det er en rigtig 
god træning for hunden, og ikke 
mindst for hundeføreren, der får lært 
at stole på hundens næse og lært at 
aflæse hundens reaktioner i en situa-
tion, der ofte er mere kontrolleret, 
end når vi træner apportering.  
Endelig skal man da, hvis man har 
anskaffet sig en stående hund, unde 
sig selv og sin hund den oplevelse det 
er, at komme til markprøve på nogle 
fine terræner vi venligst får stillet til 
rådighed. 
Og til de nye på markprøve; bliv ikke 
forskrækket over, at der konkurreres, 
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lyt til de gamle hundeføreres gode 
råd, sorter det værste fra, og husk at 
jeres hund har lige så stor chance for 
at finde fuglene, som de andres. 

I det forløbne år har vi haft nogle 
sponsorer; pølser ved arrangementer-
ne sponseret af Gøl pølser, præmier 
til vores egen prøve fra Farmland og 
til trekantsdysten fra Royal Canin. 
Desuden har vi fået et antal jakker 
sponseret til hundeudvalget af Greve 
Reklameartikler og Infoserv i 
fællesskab.  Vi er selvfølgelig glade 
for støtten, og vil gerne sige tak. 

Vi prøver at holde vores hundeud-
valgs-blog opdateret med aktiviteter 

og små indslag fra det der sker, I kan 
finde den under vores udvalgsside. 
Jeg modtager gerne forslag, historier 
eller billeder til siden på 
pks@map-tech.dk.

Jeg håber, at jægere både med og 
uden hund har haft nogle gode hunde- 
oplevelser i den forløbne jagtsæson. 
Og husk, at jo mere I træner med 
jeres hunde, jo gladere bliver de og jo 
gladere bliver I for dem på jagt. 
Vi ser frem til at møde jer og jeres 
hunde i foråret.

På hundeudvalgets vegne
Peter Kaae Schmidt
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v/ Knud Eriksen, Myntevej 7, 8920 Randers NV
86401500 

Sælger Niels Bilde: 22839688
www.rms-truck.dk
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Jagtrejseudvalget

Jagtrejseudvalget har nu eksisteret i 
et år. Det første arrangement i foråret 
var en studietur til et af Østjyllands 
store godser, vi blev guidet af skytten 
rundt for at se deres råvildt bestand.
Han fortalte om deres vildt, og om

hvordan skovene blev plejet og 
passet. 
Det var en rigtig god tur, og jeg vil 
takke Karsten for den interessante 
rundvisning. Vi var desværre ikke så 
mange med på turen.

Jeg har prøvet at få aftaler i stand 
med forskellige jagtrejsebureauer. 
Til Tyskland var det umuligt at opnå 
rabatter til vores medlemmer. Sidst på 
sommeren kom der endeligt et tilbud 
fra Malver jagtrejser, der var til at 
forstå.
Jeg holdt et møde med de af vores 
medlemmer, der havde vist interesse 
for en jagt tur. Der mødte tre mand 
op. Krisen i samfundet smitter også 
af her, der er mange, der er blevet 
arbejdsløse. Skal man vælge noget fra 
for at spare, er det åbenbart jagtrejser.

Jeg har fået en aftale med en hjorte-
farm om afskydning af dåvildt. Det er 
indtil videre blevet til, at to nyjægere 
har skudt hver sin spidshjort.

På udvalgets vegne, Steen Jakobsen
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Flugtskydning

Så gik 2009. Og sikke et år vi har haft 
i flugtskydningsudvalget, med mange 
gode arrangementer og mange nye 
ansigter på banen.

I år afholdt vi arbejdsdagen i april. 
Vi fik lavet rigtigt mange ting ved 
klubhuset. Der blev bla. malet, sat 
nye døre på vores nye toiletter, og vi 
fik også nyt loft. En stor tak til alle 
dem der deltog!  
Vi ser allerede frem til næste års 
arbejdsdag, hvor vi vil håber på lige 
så godt vejr, og gerne endnu større 
tilslutning.

Årets Kronjyde Grand Prix løb af 
stablen sidst i april måned. Det er 
skønt at se så mange folk, der kom-
mer og deltager, og at se konkurrence 

ånden blomstre på banerne i kampen 
om de flotte præmier! Tillykke til 
vinderne og tak til alle der deltog. 
Jeg vil lige minde vores klubme-
ster om at levere pokalerne tilbage 
graveret og i god tid. Vi tilbagebetaler 
selvfølgelig udgiften for gravering.

I år har vi også haft glæden af en 
del firma-arrangementer på banen. 
Bla. Energi Randers, Sparekassen, 
Kurt Sørensen og Østjydsk Bank 
har benyttet sig af vore faciliteter til 
en dejlig dag sammen med kolleger. 
Der har været flere positive tilbage-
meldinger 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 2009. Der har 
været mange nye ansigter på banen, 
og sammen med de trofaste medlem-
mer giver det nogle dejlige trænings-
aftener, hvor man kan få pudset 
skydefærdighederne af, og få en 
hyggelig snak med andre skydeinte-
resserede. 

I 2009 deltog vi igen i centerskydning 
i jagt, hvor vi sluttede af på anden 
sidste plads … men hvad gør det, så 
længe man har de gode oplevelser 
med gode kammerater. Jeg vil da lige 
opfordre jer der kunne tænke jer at 
snuse lidt til det at skyde bydyst, 
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jagtskydning eller måske skeet. Så 
kom ud og tag en snak med Per 
Dalby, som har påtaget sig opgaven 
som konkurrenceansvarlig.  

Søndag d. 06-12 slog vi dørene op for 
årets hyggelige juleskydning. 
Da tilslutningen var som den plejer, 
dvs. en lille gruppe på 18 til 20 
skytter, var der en lidt sløv start. Men 
da den første omgang var skudt, var 
det som om, at aftrækkerfingeren var 
blevet varm, og så blev der skudt 
og skudt. På et tidspunkt var jeg lidt 
bange for, at jeg alligevel ikke havde 
købt ænder nok, men det gik. Da 
dagen var gået, have vi uddelt 12 
ænder og 23 flasker vin.   
Tillykke til alle, der fik præmier med 
hjem.

Da tiden er ved at nærme sig, hvor 
posten som formand for flugtskyd-
ning udvalget er på valg igen, tænker 
man, om det er på tide at lade nyt 
blod komme til. Nogen vil sige ja, og 

andre vil sige nej. 
Jeg har valgt at genopstille til min 
sidste periode som formand i flugt-
skydningsudvalget. 
Jeg har fire personlige mål for ud-
valget: 1) At etablere et kort system 
hurtigst muligt.2) At være med til at 
etablere støjbekæmpelse.3) Restaure-
ring af vores tårne og til sidst, 4) Det 
vigtigste af alt, finde en ny udvalgs 
formand og få ham eller hende godt 
ind i udvalget. Med disse fire punkter, 
håber jeg at få opbakning til at sidde 
den sidste periode som udvalgsfor-
mand, og derved få mulighed for at 
føre disse ting ud i livet, til stor gavn 
for klubben og dens medlemmer.

På udvalgets vegne ønskes alle et 
godt nytår, og på gensyn d.7. februar 
2010

På udvalgets vegne

Jack Thrue
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Riffeludvalget

Vi har kun haft et arrangement siden 
sidst, dette foregik i samarbejde med 

vores jagtrejseudvalg.
Vi besluttet os for at aflægge Jagt-
biografen ved Nystrøm og Krabbe et 
besøg sidst i september.

Vi var 14 mand af sted. For flere 
af os var det første gang, andre var 
mere rutinerede, og har været der 
flere gange. Med det antal fik vi alle 
godt med skydetid, så der blev skudt 
mange skud til hjortene og vildsvi-
nene, når filmen kørte.
Det kan ikke helt sammenlignes med 
skydning på en trykjagt, men bare det 
at kunne få noget træning med sin rif-
fel til løbende vildt, var noget vi alle 
var glade for. Vi havde alle en fanta-
stisk og lærerig aften i jagtbiografen. 
 
Der bliver i 2010 på den gamle 
kaserne 15 skydninger, som er at 
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finde i aktivitetskalenderen.
Riffeludvalgets 6 medlemmer vil 
igen i år stå klar og være behjælpelig 
med råd og vejledning til de skytter, 
som kommer til vores skydninger, for 
husk, det er kun ved at træne, man 
bliver en bedre riffelskytte, så vel-
kommen til alle, som har riffel.

Her er datoer for Kronjyllands 
skydninger.
 
Marts, tirsdag d 30. kl.15 -20.00
April, tirsdag d 13. kl.15 -20.00
April, torsdag d 22. kl.15 -19.00  
April, torsdag d 22. kl. 19- 22.00 *
Maj, tirsdag d 4. kl.16 -22.00
August, torsdag d 5. kl.16- 22.00

* Efter kl. 19.00 har vi vores årlige 
pokalskydning, bestående af 50 m 
fritstående, 100 m knælende eller 
siddende og 200 m liggende. Man 
må ikke bruges hjælpemidler såsom 
remstøtte. Skydningen er lavet så alle 
kan deltage, så husk at møde op. 
Der er skænket fine præmier af byens 
jagtforretninger og fagforeningen 
Metal.
 
På Riffeludvalgets vegne                                                      
Hans Olav Christensen.
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ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Kronjyllands Jagtforening

I klubhuset søndag den 21. februar 2010 kl. 13.00

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.
2A. Formandens beretning.
2B. Beretning fra underudvalgene.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag - skal være formanden i hænde senest en uge før  
 generalforsamlingen.
5. Godkendelse af nye underudvalg.
6. Fastlæggelse af kontingent.
7. Valg af næstformand.  På valg er Holger Ryer.
8. Valg af kasserer.  På valg er Søren Veng.
9. Valg af Flugtskydningsformand. På valg er Jack Thrue.
10. Valg af formand for Nyjæger / Jagtsti udvalget. På valg er Ole 
 Rygaard.
11. Valg af Hundeudvalgsformand – På valg er Peter Schmidt.
12. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter

På valg er
1. Revisor – Karsten Jacobsen.
2. Revisor – Jesper Hollingdal.
1. Suppleant – Jens Anton Pedersen.
2. Suppleant – Per Dalby.

13. Eventuelt.  Herunder overrækkelse af krage - og rævepokaler. 
 Medbragte krageben og rævehaler, som deltager i konkurrencen, vil  
 herefter tilfalde foreningen.

Der vil blive solgt lotteri under generalforsamlingen. 
Der vil blive serveret gule ærter med tilbehør efter generalforsamlingen. 
Pris kr. 30. Der kan naturligvis købes øl og vand. 
Der vil efter spisningen være foredrag.
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Formand:
Jens Ove Pedersen
Symfonivej 13                      
8940 Randers SV                  
2023 0142
Email:
j.o.Pedersen@privat.dk

Næstformand:
Holger Ryer
Solsortevej 12                    
8960 Randers SØ              
4010 0682
Email:hr@samsonregu-
leringsteknik.dk

Kasserer:
Søren Veng
Rismøllegade 23
8930 Randers NØ                  
4279 0029
Email:veng@ertele.dk

Sekretær:
Bo Ørum-Nielsen
Gyvelvej 5                       
8930 Randers NØ              
2066 3498
Email: bo-oerum@
tdcadsl.dk

Lokalbladsredaktør, 
JKF, Grønt Råd & Info-
mationsudvalgsformand
Anders B. Christensen
Lervangen 40                       
8930 Randers NØ                  
5125 0017
Email:abc@kronjyllands-
jagtforening.dk

Flugtskydningsfor-
mand:
Jack Thrue
Park Vej 13                      
8920 Randers NV.            
2972 0577
Email:jackthrue@
hotmail.com

Hundeudvalgsformand:
Peter Schmidt
Kærgade 21
8940 Randers SV                   
40940043
Email: Henrik@
blendstrup.dk

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

Formand for Nyjæger / 
Jagtsti 
Ole Rygaard
Koglevej 11, Uggelhuse
8960 Randers SØ                    
2121 0838
Email: ole@vestdjursnet.
dk

Jagtrejseudvalgsfor-
mand:
Steen Jakobsen
Park Alle 15, Assentoft         
8960 Randers SØ                  
2019 3390
Email: sdjakobsen@
teliamail.dk

Jagtudvalgsformand:
Steffen Schmidt
Brorsonsvej 7                     
8870 Langå                      
 2735 9927
Email: Schmidt1010@
gmail.com

Uddannelse: 
Søren Veng
Rismøllegade 23
8930 Randers NØ                 
4279 0029
Email:veng@ertele.dk
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- Så kom ind og få frisk morgenbrød

Bageriet har åbent hver dag fra kl. 4.00.
Vi tilbyder lækkert brød til enhver lejlighed, og har 
byens bedste udvalg af festkager.

JP Brød Dronningborg

Er du tidligt
oppe?



 


