


 

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,-

2



Formanden

Året 2010 er nu gået ind i sin sidste 
måned og vinteren er i år kommet 
meget tidligt og voldsomt med store 
mængder sne og lave minusgrader.

Det er lidt med en underlig 
fornemmelse i maven, at jeg nu 
sidder med pc´en foran mig. 
Jeg skal ikke bare til at skrive et 
indlæg til bladet, nej, det bliver mit 
sidste indlæg i det hele taget – først 
som jagtudvalgsformand og derefter 
som foreningens formand. 
Jeg har altid haft den opfattelse, at 
man ikke skal blive siddende for 
længe på en sådan tillidspost og efter 
8 år som foreningsformand, er det nu 
rette tid til at lette sig fra formands-
stolen. 
Den samme opfattelse har jeg faktisk 
med hensyn til politikere især i lokale 

byråd – ellers bliver det hele nemt for 
indspist. 

Vi skal derfor vælge ny formand ved 
generalforsamlingen, der afholdes 
torsdag den 24. februar 2011 Kl. 
19.00 i foreningens klubhus. 
Det bliver i øvrigt den 4. formand i 
foreningens 18-årige historie. 

Jeg vil undlade at begynde på en 
opremsning af, hvad der er sket 
gennem årene. Jeg vil dog tillade mig 
at hæfte mig ved nogle få ting. 
For det første, at det ret hurtigt efter, 
at jeg trådte ind i bestyrelsen, 
lykkedes at få etableret noget jagt i 
foreningen. 
For det andet at vi fik etableret 
jagttegnsundervisning. 
En ting, som vi også kan være 
tilfredse med er, at vi inden for de 
sidste par år med stor succes har 
arrangeret weekendkurser for nye 
jagttegnsløsere. Der har været stor 
interesse for disse kurser og herfra 
skal lyde en opfordring til, at den 
kommende bestyrelse følger op på 
dette. Der er selvfølgelig hændt en 
del andre ting derudover.

Det, jeg har brugt mest tid på det 
sidste halve år, er fremtiden for vores 
flugtskydningsbane. 
Der er nu søgt om økonomiske midler 
til et længe savnet betalingsanlæg. 
Det er målsætningen, at det etableres 
straks i det tidlige forår. 
Jeg havde håbet, at arbejdet med at 
etablere støjbekæmpelsesskærme var 
sat i gang nu, men vinterens tidlige 
ankomst har sat en kæp i hjulet for 
dette arbejde. 
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Jeg havde gerne set, at dette arbejde 
var afsluttet inden min exit, men tror 
desværre ikke, at det kan nås nu. 
Og nu vi er inde på det med 
flugtskydningsbanen, så er banens 
beskaffenhed desværre blevet forsømt 
gennem de senere år. 
Det betyder, at vi ikke er på samme 
niveau som de baner, der ligger 
omkring os. 
Jeg må så også tilføje, at flugtskyd-
ningsområdet er et af de områder, 
som jeg synes er sværest at bringe i 
balance, og det er aldrig lykkedes 100 
% for mig.

I begyndelsen af oktober måned del-
tog jeg sammen med andre 
medlemmer af vores forening i 
Jagt- og Friluftsdagen i Fladbro Skov. 
Det var en rigtig god dag. 
De mennesker, der kommer der, er 
meget interesserede i de ting, der 
bliver fremvist. 
Det er f.eks. skydning med bue og 
pil, fremvisning af schweisshunde-
arbejde samt jagt- og natursti. 
Der var også besøg af zoologisk 
konservator O.K. Larsen fra Kristrup 
– den mand er utrolig dygtig til at 
tryllebinde folk og hans lokale var 
stuvende fuldt hele dagen. 

Da arrangementet var færdigt og vi 
var ved at rydde op, sagde Ole: 
”Jeg har slet ikke haft tid til at spise 
min madpakke i dag”, så travlt havde 
der været. Så den lille spinkle mand 
var jo næsten blevet helt hulkindet og 
udtørret på grund af føde- og væske-
mangel.

Ved de føromtalte weekendarrange-

menter for nye jagttegnsløsere gav 
jeg et nap med som praktisk gris. 
Der var deltagere fra flere forskellige 
jyske byer samt 3, der havde taget 
turen fra det nordsjællandske. 
Det første de spurgte om, da 
programmet var ved at være slut var, 
om de kunne komme med igen næste 
år, hvis der blev arrangeret noget 
lignende. Så et eller andet må vi jo 
have gjort rigtigt. 
I den forbindelse skal det også 
nævnes, at flere af deltagerne skød 
deres første stykke vildt og nogle 
debuterede endda med sneppe. 
Arrangement nr. 2 blev desværre 
aflyst, da der i den sidste weekend 
i november – hvor arrangementet 
skulle finde sted – lå ca. 50cm. sne 
her i området. 
Vi skønnede derfor, at det var 
uforsvarligt at gå på jagt, da vildtet jo 
i sig selv var hårdt presset. 

Nu vi er inde på vejret og de store 
snemængder, vil jeg herfra sende en 
opfordring om, at det er mere vigtigt 
at få fodret og passet vildtet end at 
rende og jage med hunde og 
haglbøsser – det kommer i anden 
række i det spil. 

I bestyrelsen har vi besluttet, at 
lokalbladet fremover kun udkommer 
1 gang om året, så pas nu godt på det. 
De øvrige informationer vil løbende 
blive bragt på vores hjemmeside 
sådan, at man der kan følge med i, 
hvad der er sket og skal ske i 
foreningen.

Foreningens medlemstal er på samme 
niveau som i al den tid, jeg har været 
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i bestyrelsen, idet det ligger og 
svinger mellem 430 og 450 
medlemmer, så det er der ikke noget 
nyt i. 

Med hensyn til vores forhold til 
Danmarks Jægerforbund har jeg kun 
godt at sige. Vi har fået stor hjælp fra 
både Kalø og Rødovre, når det har 
været nødvendigt. 
Der har også været et godt 
samarbejde med Randers Kommunes 
naturfolk, og det vil jeg lige benytte 
lejligheden til at sige tak for. 
Igennem de sidste par år har vi også 
haft et rigtig godt samarbejde med 
Skov- og Naturstyrelsen Kronjylland. 

Ved generalforsamlingen vil der 
selvfølgelig blive en mere detaljeret 

redegørelse for, hvad der er sket i 
foreningen gennem det sidste år. 

Jeg vil lige tilføje, at hvis den 
kommende bestyrelse skulle være 
af den opfattelse, at jeg kunne være 
behjælpelig med nogle ting, så er jeg 
ikke længere væk end telefonen eller 
mailen.

Med disse ord vil jeg ønske 
foreningens medlemmer et rigtig godt 
nytår.

Hilsen ”formand på vej ud”

Jens Ove Pedersen
formand@kronjyllandsjagtforening.dk
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Jagtudvalget

Når vi nu læner os tilbage og ser på 
den forgangene jagt sæson, og hvilke 
oplevelser den har bragt os.

Vi startede med bukkejagten, hvor 
der var 6 tilmeldte, det resulterede i 
en meget fin seksender til Rune.

Bukketræffet var igen i år utrolig godt 
besøgt med en rigtig fin parade af 
bukke til følge.

Trækjagten derimod var noget sløj, 
da duerne totalt udeblev. Det blev til 
3 duer og ingen ænder i år.

Drivjagterne var igen i år meget godt 
besøgte, og særlig den første fortjener 
at blive fremhævet. 

På drivjagten den 2. oktober blev der 
skudt 2 smaldyr og 4 kokke i 6 skud. 
Det var rigtig flot skydning.

Som noget nyt i år har vi lejet noget 
ren andejagt. Den først jagt den 27. 
november var vi desværre nødt til at 
aflyse på grund af sne.

Drivjagten den 4. december har vi 
valgt at flytte til den 19. december, i 
håbet om at noget af al den sne som 
er kommet vil forsvinde. 

Jagten for 2011.
De jagter / arrangementer som er 
fastlagt for 2011.

Bukkejagt
Sidste tilmelding er den 2. maj
Lodtrækning samt betaling finder sted 
i klubhuset tirsdag den 10. maj 
klokken 19.00
Prisen i år er 500 kroner for 
deltagelse og 600 kroner for skudt 
buk.

Bukketræf
Vanen tro vil der mandag den 16. 
maj afholdes bukketræf, der vil i den 
forbindelse være rundstykker og en 
lille en til ganen.
Vi starter klokken 08.30 med 
rundstykker, selve paraden vil blive 
afholdt klokken 09.30. 
Der vil i år være en præmie til den 
bedste buk og en til den sjoveste 
historie.
Der vil kunne købes øl og sodavand.
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Trækjagt
Sidste tilmelding er tirsdag den 16. 
august
Lodtrækningen samt betaling 
finder sted i klubhuset tirsdag den 23. 
august klokken 19.00
Prisen er 200,- kroner
Datoerne for trækjagter er følgende 
lørdage, 3/9, 10/9, 17/9, 24/9, 8/10, 
15/10 og den 22/10.
På disse jagter må der kun skydes 
ænder, duer, krager og skader.

Drivjagt
Der er igen i år 2 typer drivjagter - en 
som er en foreningsdrivjagt, og en 
der afholdes sammen med Randers 
kommune.

Datoerne for foreningsdrivjagterne 
er lørdag den 1. oktober og den 3. 
december.
Vi mødes ud i klubhuset til 
rundstykker klokken 0900.
Prisen for disse jagter er 100,- kroner
Lørdag den 3. december vil der blive 
mulighed for køb af gule ærter og 
flæsk.
Prisen vil være ca. 75 kroner. 
Tilmelding skal ske separat, når man 
tilmelder sig jagten.
Datoerne for drivjagt med Randers 
kommunen er ikke fast lagt. Datoerne 
vil blive lagt ud på hjemme siden.
Prisen vil være 200 kroner.

På udvalgets vegne
Steffen Schmidt.
jagt@kronjyllandsjagtforening.dk

Fra første sået, den nye jæger Michael instrueres i hvordan man brækker et 
stykke råvildt.
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Skik følge eller land fly.

Her ses en stolt og glad ny jæger som på sin første jagt og i hans første såt 
med hans første patron skudt på jagt – skyder et dejligt smaldyr.

Et rigtig stort tillykke endnu gang skal der herfra jagtudvalget lyde.
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Hundeudvalget

Jeg synes at vi har haft et ganske godt 
år i hundeudvalget. 
Vi har haft mange deltagere til vore 
arrangementer, og mødt mange hunde 
og deres ejere. Det eneste der ærgrer 
mig lidt er, at vi ikke kunne stille et 
fuldt hold til trekantsdysten. 
Vi deltog med vinderklasse-hundene, 
men ikke med unghunde eller åben 
klasse, da vi ikke kunne skaffe nok 
deltagere. Det vil vi prøve at gøre 
bedre næste år. Det er faktisk en 
spændende oplevelse at komme ud 
blandt andre hunde og få dommerens 
vurdering – og det er jo mest for 
sjov. I øvrigt gjorde vore deltagere 
i vinderklassen det glimrende. Det 
var hundearbejde vi godt kan være 
bekendt i foreningen.

Vi har i hundeudvalget haft et travlt 
år med flere nye tiltag. 
I foråret udgav vi en lille bog, ”Din 

jagthund – helt fra begyndelsen”, 
skrevet af Henrik Blendstrup.  
Vi synes at den er blevet godt 
modtaget af vore kursister, så den vil 
vi fortsætte med at udlevere. 1. oplag 
er brugt, så erfaringerne fra den vil 
blive brugt til små forbedringer til 2. 
oplag. Så må vi se om vi kan finde en 
sponsor.

Som noget andet nyt har vi i efteråret 
haft 2 kursus aktiviteter. Vi har 
afholdt et kursus i Markprøve- 
arbejde, både teori og praksis. 
Jørgen Kristensen stod for kurset, og 
fik både fortalt om markprøveregler 
og trænet hunde og hundeførere på 
marken. Desuden har Henrik, Rune 
og Holger afholdt et hvalpekursus 
over 8 gange. Hvalpekurset forgik i 
en ridehal i Tebbestrup, og har været 
meget velbesøgt. Vi håber at se 
mange af hvalpene på vore kurser 
fremover. Tak til instruktørerne, 
tak for lån af træningsarealerne og 
ridehal. 
I hundeudvalget har vi planlagt de 
sædvanlige aktiviteter i foråret. 

Vi afholder:
- vintertræning 6 søndage startende d. 
16. januar
- schweisstræning sammen med 
Hammershøj jagtforening fra d. 4. 
marts
- lokal markprøve i samarbejde med 
Purhus Jagtforening
 - forårstræningen starter op i april.

Vi håber, at vintervejret ikke 
kommer alt for meget på tværs, og at 
vi ser mange til vintertræningen ved 
klubhuset. 
Det er en god mulighed for at komme 
i gang med træningen for både hunde 
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og hundeførere, så bare mød op.

Schweisstræningen kommer i 2011 
som noget nyt til at foregå som et 
kursus fra fredag til søndag i én 
weekend.  Det bliver spændende at 
se, hvordan det bliver modtaget og 
hvordan det virker. 

Markprøven kræver, at vi har 
velegnede terræner, og det er et stort 
arbejde at skaffe disse. 
Det er endnu ikke på plads, så vi har 
endnu ikke fastlagt tid og sted; hold 
øje med hjemmesiden. Træning til 
markprøve bliver 5. og 19. februar. 
Så må vi håbe, at vinteren ikke 
forhindrer os i det igen i 2011.

I 2010 har Gøl sponseret pølser og 
www.fodertilhundogkat.dk sponseret 

præmier til vores afslutning. 
Vores bogudgivelse blev støttet af 
Sparekassen Kronjylland og KissArt.  
Vi er selvfølgelig glade for støtten og 
vil gerne sige tak. 

Jeg håber, at jægere både med og 
uden hund har haft nogle gode 
hundeoplevelser 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 udvalgets vegne

Peter Kaae Schmidt
hund@kronjyllandsjagtforening.dk
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AKTIVITETSPLAN 2011

16/1  Kl. 10.00 Vintertræning opstart og tilmelding, ved klubhuset.
23/1 Kl. 10.00 Vintertræning, mødested klubhuset.
30/1 Kl. 10.00 Vintertræning, mødested klubhuset.
    
05/2 Kl. 13.00 Marktræning. Parkeringspladsen i Handest.
06/2 Kl. 10.00 Vintertræning, mødested klubhuset.
06/2 Kl. 9 -16.00 Flugtskydning v/ klubhuset.
12/2 Kl. 13.00 Marktræning. Parkeringspladsen i Handest.
13/2 Kl. 10.00 Vintertræning, mødested klubhuset.
13/2 Kl. 9 -16.00 Flugtskydning v/ klubhuset.
20/2 Kl.10.00  Vintertræning, mødested klubhuset.
20/2 Kl. 9 -16.00 Flugtskydning v/ klubhuset.
24/2 Kl. 19.00 Ordinær generalforsamling, i klubhuset.
27/2 Kl.9 -16.00 Flugtskydning v/ klubhuset.
  
04/3 Kl. 9.00  Schweisstræning, Hammershøj Jagtforenings Klubhus
05/3 Kl. 9.00  Schweisstræning, Fussingø.
06/3 Kl. 9.00  Schweisstræning, Fussingø.
06/3 Kl. 9 -16.00 Flugtskydning v/ klubhuset.
13/3 Kl. 9 -16.00 Flugtskydning v/ klubhuset.
20/3 Kl. 9 -16.00 Flugtskydning v/ klubhuset.
24/3 Kl. 15 -22.00 Riffelskydning på kaserne, værter Hammershøj 
   Jagtforening
27/3 Kl. 9 -16.00 Flugtskydning v/ klubhuset.
29/3 Kl. 15 -20.00 Riffelskydning på kaserne, værter Kronjyllands 
   Jagtforening
31/3 Kl. 15 -20.00 Riffelskydning på kaserne, værter 
   Tvede Linde/Galten Vissing
    
04/4 Kl. 15- 20.00 Riffelskydning på kaserne, værter Hammershøj 
   Jagtforening
05/4 Kl. 19.00 Forårstræning dressur. Opstart og tilmelding. 
   Nordre Fælled, kaserne arealet.
06/4 Kl. 15- 22.00 Riffelskydning på kaserne, værter Kronjyllands 
   Jagtforening
07/4 Kl. 17-21.00 Flugtskydning v/ klubhuset.
12/4 Kl. 19.00 Forårstræning dressur, Nordre Fælled, kaserne arealet.
12/4 Kl. 15 -20.00 Riffelskydning på kaserne, værter 
   Tvede Linde/Galten Vissing
14/4 Kl. 17-21.00 Flugtskydning v/ klubhuset.
14/4 Kl. 15 -20.00 Riffelskydning på kaserne, værter Hammershøj 
   Jagtforening
16/4 Kl. 09- 16.00 Forprøven til riffelprøven, for info ring til Aksel Sørensen,  
   2174 7597
16/4 Tid tilgår Flugtskydningsbanen kan lejes. 
   For yderligere info 2972 0577



17/4 Tid tilgår Kronjyde Gran Prix i flugtskydning. Alle er velkommen.
18/4 Kl. 15 -20.00 Riffelskydning på kaserne, værter Kronjyllands 
   Jagtforening
18/4 Kl. 19 -20.00 Pokal riffelskydning. Kronjyllands Jagtforening
19/4 Kl. 19.00 Forårstræning dressur, Nordre Fælled, kaserne arealet.
20/4 Kl. 15 -22.00 Riffelskydning på kaserne, værter 
   Tvede Linde/Galten Vissing
26/4 Kl. 19.00 Forårstræning dressur, Nordre Fælled, kaserne arealet.
26/4 Kl. 15 -20.00 Riffelskydning på kaserne, værter Hammershøj 
   Jagtforening
28/4 Kl. 17-21.00 Flugtskydning v/ klubhuset.
28/4 Kl. 15 -20.00 Riffelskydning på kaserne, værter Kronjyllands 
   Jagtforening
    
02/5 - Sidste tilmelding til bukkejagten for yderligere, Steffen 2735 9927
03/5 Kl. 19.00 Forårstræning dressur, Nordre Fælled, kaserne arealet.
03/5 Kl. 15 -18.00 Riffelskydning på kaserne, værter 
   Tvede Linde/Galten Vissing
05/5 Kl. 17-21.00 Flugtskydning v/ klubhuset.
05/5 Kl. 15- 22.00 Riffelskydning på kaserne, værter Hammershøj 
   Jagtforening
07/5 Kl. 9-16.00 Flugtskydningsbanen kan lejes. For yderligere info 
   2972 0577
08/5 Tid tilgår Jagtsti 2011
10/5 Kl. 19.00 Forårstræning dressur, Nordre Fælled, kaserne arealet.
10/5 Kl. 19.00 Lodtrækning til bukkejagten i klubhuset, for yderligere 
   2735 9927
10/5 Kl. 15 - 18.00 Riffelskydning på kaserne, værter Kronjyllands 
   Jagtforening
12/5 Kl. 17-21.00 Flugtskydning v/ klubhuset.
12/5 Kl. 15-18.00 Riffelskydning på kaserne, værter 
   Tvede Linde/Galten Vissing
17/5 Kl. 19.00 Forårstræning dressur, Nordre Fælled, kaserne arealet.
19/5 Kl. 17-21.00 Flugtskydning v/ klubhuset.
24/5 Kl. 19.00 Forårstræning dressur, Nordre Fælled, kaserne arealet.
26/5 Kl. 17-21.00 Flugtskydning v/ klubhuset.
30/5 Kl. 19.00 Forårstræning dressur, Nordre Fælled, kaserne arealet.
    
01/6 Kl. 17-21.00 Flugtskydning v/ klubhuset.
09/6 Kl. 17-21.00 Flugtskydning v/ klubhuset.
16/6 Kl. 17-21.00 Flugtskydning v/ klubhuset.
18/6 Kl. 9-16.00 Flugtskydningsbanen kan lejes. For yderligere info 
   2972 0577
19/6 Kl. 9-16.00 Flugtskydningsbanen kan lejes. For yderligere info 
   2972 0577
23/6 Kl. 17-21.00 Flugtskydning v/ klubhuset.
30/6   Kl. 17-21.00 Flugtskydning v/ klubhuset.



    
  JULI ALLE UDVALG HOLDER EN VELFORTJENT SOMMERFERIE.
  
04/8 Kl. 17-21.00 Flugtskydning v/ klubhuset.
11/8 Kl. 15-20.00 Riffelskydning på kaserne, værter Hammershøj 
   Jagtforening
11/8 Kl. 17-21.00 Flugtskydning v/ klubhuset.
16/8  -  Sidste chance for tilmelding til trækjagten. 
   For yderligere 2735 9927
18/8 Kl. 17-21.00 Flugtskydning v/ klubhuset.
23/8 Kl. 19.00 Lodtrækning til trækjagten i klubhuset
25/8 Kl. 17-21.00 Flugtskydning v/ klubhuset.
27/8 Kl. 9 -16.00 Flugtskydningsbanen kan lejes. For yderligere info 
   2972 0577
28/8 Kl. 9-16.00 Banen er reserveret til stævne. 
    
01/9 Kl. 17-21.00 Flugtskydning v/ klubhuset.
03/9 -  Trækjagt på spulefeltet.
08/9 Kl. 17-21.00 Flugtskydning v/ klubhuset.
10/9 -  Trækjagt på spulefeltet.
15/9 Kl. 17-21.00 Flugtskydning v/ klubhuset.
17/9 -  Trækjagt på spulefeltet.
22/9 Kl. 17-21.00 Flugtskydning v/ klubhuset.
24/9 -  Trækjagt på spulefeltet.
29/9   Kl. 17-21.00 Flugtskydning v/ klubhuset.
    
01/10 Kl. 9.00  Fællesjagt i foreningen, møde sted er klubhuset.
08/10 -  Trækjagt på spulefeltet.
15/10 -  Trækjagt på spulefeltet.
22/10 -  Trækjagt på spulefeltet.
    
03/12 Kl. 9.00  Fællesjagt i foreningen, møde sted er klubhuset.
04/12 Kl. 9.00  Juleskydning. Alle er velkommen.





Det nye tiltag i 
hundeudvalget

Det nye tiltag i hundeudvalget 
tilbyder nye som gamle og erfarne 
hundeejere med en ny hvalp et 8 
ugers kursus, som giver hvalpene en 
mulighed for at arbejde og dedikere 
sig til deres fører under forhold, som 
næppe kan genskabes hjemme og i 
den daglige træning. 

Kurset startede med en aften, hvor 
hvalpene havde fået lov til at blive 
hjemme og instruktørene havde 
mulighed for at rette lidt på førenes 
små og store fejl, samt forberede dem 
til den træning, der nu kommer til at 
præge deres samarbejde med den nye 
hvalp. 

Langt de fleste udfordringer som det 
nye makkerpar kommer ud for 
handler tit om fordomme og 
manglende erfaring i hundens 
opdragelse. 

Dette prøvede vi at komme lidt i 
forkøbet med denne aftens 
meningsudvekslinger mellem 
instruktører og hundeførere. 
Vi fik her fastlagt mønstret for 
træningen og forløbet, samt 
forventningerne fra begge sider. 

Aftenen var sat til at varer ca. en 
time, men det tog næsten 3 timer, 

hvor masser af synspunkter og 
meninger blev drøftet på tværs af de 
fremmødte. 

Vi havde været så heldige at kunne 
låne en ridehal med tilhørende 
opvarmet rytterstue. 

Dette var helt perfekte rammer, vi 
kunne tilbyde de 23 betalende 
kursister, som havde tilmeldt sig 
kurset, og i skrivende stund håber vi 
alle på at kunne låne faciliteterne igen 
til næste år. 

Vi havde valgt at dele aftenerne op, 
således at den første halvdel blev 
dedikeret til hundetræning, hvor vi 
fra udvalget side havde stillet 3 
instruktører til rådighed. 
Dette giver stor mulighed for at støtte 
og kommentere de enkelte ekvipager. 

I denne halvdel af aftenen blev der 
trænet intensivt med grunddressur og 
udfordringer for alle. 

I anden halvdel af aftenen blev 
hundene sat i bilerne og førerne 
samledes i rytterstuen, hvor vi 
gennemgik aftenens udfordringer og 
satte nye mål til næste gang. 
Dette gav god mulighed for at få 
vendt nogen af de problemer, som 
man uvægerligt vil støde på, når man 
kommer hjem og skal træne videre. 
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Det gav også instruktører muligheden 
for at give gode råd, komme med 
løsninger på problemer og dele ud af 
deres erfaringer. 

Ud af de 23 betalende kursister fulgte 
90 % kurset til ende. 
Det er nok det bedste udtryk for, at vi 
har ramt rigtigt med vores tiltag. 

Ikke alle 23 var dog med fra starten. 
Flere hørte om kurset på jagter og 
gennem nogen af de tilmeldte, og 
tilmeldte sig efterfølgende. 

Vi havde fået lavet et lille 
evalueringsskema, som vi bad 
kursisterne om at udfylde. 

En gennemgang af svarene viste, 
at alle var helt tilfredse og gav os 
topkarakterer, de største minusser 
var, at kurset var for kort, men jeg 
mener ikke, at vi skal udvide det med 
yderligere. 

8 gange er perfekt til at gennemgå 
disciplinerne, som der skal arbejdes 
med derhjemme. 
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Informationsudvalget

Som formanden har skrevet i sin 
beretning, har vi i bestyrelsen 
besluttet, at vores lokalblad fremover 
skal udkomme 1 gang om året, 
nemlig som dette i JANUAR.

Den beslutning har vi truffet ud fra 
flere grunde. Noget af det, som har 
vejet tungest, er bl.a. mængden af 
info, som kom fra udvalgene, og det 
arbejde udvalgene og lokalredaktio-
nen skulle bruge for at få tingene til 
at lykkes. Endvidere er størstedelen 
af udvalgene midt i deres sæson, eller 
slet ikke startet på den endnu. 
Ligeledes har det faktum, at det altid 
skulle gøres i sommerferie-perioden 
spillet en rolle.
 
Vi håber på, at vi kan løfte indholdet 
i bladet, få flere historier og måske 

flere indlæg med fremover. 
Alt i alt - et bedre lokalblad til dig.   
Men til dem som nu synes, at de 
kommer til at savne diverse 
informationer, kan jeg anbefale at 
melde sig til vores nyhedsbrev fra 
hjemmesiden. 
Herfra vil vi nemlig løbende sende 
nyhedsmails ud, med informationer 
om hvad der sker i foreningen etc.
Sidder du med en oplevelse, som 
andre kunne have glæde i at dele, så 
send den til undertegnede. 
Så vil jeg sørge for, at den kommer 
med på næste nyhedsmail eller måske 
i næste blad.

Måden du kommer til at modtage 
nyhedsbreve på, er ved at gå til vores 
hjemmeside, www.kronjyllandsjagt-
forening.dk. Nederst i venstre side er 
et modul ” Tilmeld Nyhedsbrev”. 
Her skriver du dit navn og din mail-
adresse. Kort herefter modtager du en 
mail, hvor du skal bekræfte 
tilmeldingen til nyhedstjenesten, så 
skulle det køre herfra.

Vi håber, at der bliver bakket op 
omkring vores beslutning, og at der 
bliver taget godt imod nyhedstjene-
sten. Skulle du have spørgsmål vedr. 
nyhedsmail eller andet, er du altid 
velkommen til at kontakte mig.

Godt nytår.

På udvalgets vegne
Anders B. Christensen
abc@kronjyllandsjagtforening.dk



Flugtskydning

Jeg vil starte med at takke de 12 
personer, som har hjulpet til i 2010. 
Det har været en lettelse for mig, og 
ikke mindst en stor hjælp.
Så sidder jeg igen og går det sidste 
halve år igennem…Der har 
været mange gode oplevelser på og 
omkring banen og i udvalget. 

Vi har oplevet en store tilgang i vores 
skeetskydninger, det er godt se vores 
gamle skeet bane i brug igen. 
Der har desværre også været en stor 
tilbagegang på de andre baner. 
Jeg som formand forstår desværre 
ikke hvad der gør, at vores 
medlemmer bliver væk. 
Vi har en af Danmarks smukkeste 
flugtskydningsbaner, vi har nye 

toiletter, en dejlig stor terrasse og 
inden længe et nyt kortsystem.

Så lad mig nu endnu engang opfordre 
alle vores medlemmer: Kom nu ud og 
støt vores allesammens forening og 
genskab det gode sammenhold.
Vores juleskydning løb af staben 
søndag d. 5. december Kl. 10, som vi 
plejer. 
På grund af det lag sne, som faldt 
natten til søndag, tog det en del 
længere tid at få banen klar end 
beregnet, og jeg skal beklage overfor 
de par stykker, der kørte hjem igen, 
inden jeg blev færdig. 

Da banerne først var blevet åbnet, og 
gløggen og æbleskiverne var blevet 
lune, gik skydning for alvor i gang, i 
øvrigt på en utrolig smuk dag, hvor 
sne dalede ned på en sneklædt bane. 
De otte der skød den dag, (en kom 
helt fra Nibe), gik hjem med otte 
ænder og tolv flasker vin. Stort 
tillykke til jer alle.

Kommende arrangementer: 
I 2011 er der allerede planlagt 
forskellige arrangementer. I marts 
afholder vi frivillig jagtprøve, i april 
afholder vi Kronjyde grand prix og 
jagtsti i maj. Vi begynder i øvrigt med 
flugtskydning igen søndag d.20. 
februar, og husk at de to første 
søndage er forbeholdt jagttegnselever.

Jeg modtog genvalg i 2010, og var 
selvfølgelig glad for opbakningen. 
Men nu er et år gået, og jeg må indse 
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at det er tid til en ny mand på posten. 
I de fem år jeg har siddet på posten, 
synes jeg virkelig, at jeg har prøvet at 
gøre en forskel for klubben. 
Nye ideer og initiativer har set dagens 
lys, men et sted i forløbet har 
opbakningen bare manglet. 
Derfor vælger jeg nu at sige stop. 

Jeg håber, at der sidder en derude 

med lysten til at gøre en forskel for 
flugtskydningen, og som har den 
gnist, der skal til, hvilket jeg desværre 
må sige, at jeg ikke længere har. 

På udvalgets vegne

Jack Thrue.
flugtskydning@kronjyllandsjagtforening.dk
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Kronjyllands Jagtforening 
indkaldelse til ordinær 

generalforsamling

Torsdag d. 24 februar 2011 
Kl. 19.00

Dagsorden jævnfør 
vedtægterne.

Vi gør opmærksom på at 
bestyrelsen fremlægger forslag 

til ny bestyrelsesstruktur 
og heraf revidering af 

foreningens vedtægter. 
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Riffeludvalget

Vi var igen i september en tur i 
jagtbiografen v. Nystrøm & Krabbe. 
Vi havde en god tur, hvor vi alle fik 
en god gang træning med riflen og 
afgivet mange skud, desværre var vi 
ikke mere end 8 skytter, der havde tid 
den aften.
 
Senere i september, en lørdag, var der 
lavet tur til hjortebanen i Grenå. Her 
var det bedre med tilmelding. Der var 
15 deltagere. Her er der tale om en 
skydning, der næsten er den samme 
som virkeligheden. Alle havde en god 
dag og fandt ud af, at der altså skal 
forandhold til, selvom en riffelkugle 
er hurtig. 
Begge arrangementer blev lavet 
sammen med Steen Jacobsen.
 

Der bliver i 2011 16 skydninger på 
den gamle kaserne. 15 i foråret og 1 i 
august. De er alle at finde i 
aktivitetskalenderen.
Så vel mødt til alle riffeljægere til 
vore skydninger, alle 6 medlemmer 
i riffeludvalget står klar til at hjælpe 
med alt hvad en riffeljæger og kom-
mende har brug for, f.eks. våben-
kendskab, forskellige skydestillinger, 
vejrtrækninger, afgivelse af skud, og 
fokusering efter skuddet er afgivet, 
sådan man efterfølgende, hvis dyret 
går derfra, kan sige, om det er ramt.
 
Mandag d. 18-4 Kl. 19. har vi vores 
årlige pokalskydning, med 50 m. 
fritstående 100 m. knælende eller 
siddende 200 m. liggende, der må 
ikke bruges hjælpemidler. Alle kan 
deltage så husk at møde op. Der er 
fine præmier skænket af byens jagt-
foreninger og fagforeningen Metal.
 
Her er datoer for Kronjyllands 
skydninger.
 
• Marts, tirsdag d 29   
 Kl.15 -20.00
• April, onsdag d 6   
 Kl.15 -22.00
• April, mandag d 18   
 Kl.15 -19.00 
• April, mandag d 18  
 Kl.19 -20.00* 
• April, torsdag d 28  
 Kl. 15- 20.00 
• Maj, tirsdag d 10   
 Kl.15 -18.00
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* 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 så som 
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 udvalgets vegne                                                      
Hans Olav Christensen.
riffel@kronjyllandsjagtforening.dk
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Formand:
Jens Ove Pedersen
Symfonivej 13                      
8940 Randers SV                  
2023 0142
Email: formand@kronjyl-
landsjagtforening.dk

Kasserer:
Søren Veng
Rismøllegade 23
8930 Randers NØ                  
4279 0029
Email: kasserer@kronjyl-
landsjagtforening.dk

Lokalbladsredaktør, JKF, 
web & informationsud-
valgsformand
Anders B. Christensen
Lervangen 40                      
8930 Randers NØ                  
5125 0017
Email:abc@kronjyllands-
jagtforening.dk

Hundeudvalgsformand:
Peter Schmidt
Kærgade 21
8940 Randers SV                   
40940043
Email: hund@kronjyllands-
jagtforening.dk

Formand for Nyjæger / 
Jagtsti 
Ole Rygaard
Koglevej 11, Uggelhuse
8960 Randers SØ                    
2121 0838
Email: jagtsti@kronjyllands-
jagtforening.dk

Jagtudvalgsformand og 
jagttegnsunderviser:
Steffen Schmidt
Brorsonsvej 7                     
8870 Langå           
2735 9927
Email: jagt@kronjyllands-
jagtforening.dk

Næstformand:
Holger Ryer
Solsortevej 12                    
8960 Randers SØ              
4010 0682
Email: n-formand@kronjyl-
landsjagtforening.dk

Sekretær:
Bo Ørum-Nielsen
Gyvelvej 5                         
8930 Randers NØ              
2066 3498
Email: secretary@kronjyl-
landsjagtforening.dk

Flugtskydningsformand:
Jack Thrue
Park Vej 13                       
8920 Randers NV.            
2972 0577
Email: flugtskydning@kron-
jyllandsjagtforening.dk

Riffeludvalgsformand:
Hans Olav Christensen
Langåvej 22, Væth            
8870 Langå                    
3020 7797
Email: 
riffel@kronjyllandsjagtfor-
ening.dk

Uddannelse: 
Søren Veng
Rismøllegade 23
8930 Randers NØ                 
4279 0029
Email: kasserer@kronjyl-
landsjagtforening.dk
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Myntevej 7, 8920 Randers NV
86401500 

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



- 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?



GØL Pølser er fremstillet 
efter stolte håndværksmæssige 
traditioner og med et meget 
højt kødindhold...
- se mere på tulip.dk

Forkæl dig selv med 
pølser fra GØL
- og mange andre lækkerier!

Tryk: ranpro.dk


