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Formanden

Endnu engang er det tid til at samle 
op på et år i Kronjyllands Jagtfor-
ening. Det er tid til udsendelse af 
bladet, og når dette her skrives, er det 
næsten Jul. 

2013 har været et relativt stille år i 
foreningen. Ikke sådan, at der ikke 
har været alle de sædvanlige aktivi-
teter, men vi har ikke sat gang i så 
meget nyt. Lidt nyt er der dog sket, 
idet vi langt om længe fik sat vores 
betalingsanlæg på skydebanen i drift, 
og efter hvad jeg hører, har det ikke 
givet meget bøvl.

Vi har forsøgt at skaffe midler til 
modernisering af klubhuset, men ikke 
helt haft held med det. Det er en af de 

opgaver der fortsætter, da der efter-
hånden er nogle steder, der trænger 
til lidt vedligeholdelse. Udenfor på 
skydebanen kan man derimod glæde 
sig over, hvor godt der ser ud - og det 
er jo det første vore gæster ser.

Vi har igen startet op på at få forbed-
ret vores støjvægge, og om muligt at 
få dem udbygget til trapbanen. En af 
de væsentligste grunde er, at vi har en 
del jagttegns kursister og vi må for-
vente endnu flere på skydebanen, når 
der bliver krav om en skydeprøve før 
jagttegnet endeligt kan erhverves.

For at imødekomme det, vil vi givet-
vis få brug for mere skydetid, og det 
kan kun komme på tale, hvis vi får 
bedre støjdæmpning. Så det arbejder 
vi på.
I mellemtiden må I bære over med 
dem, vi skal give plads til de nye jæ-
gere, og så må vi leve med, at det kan 
være lidt svært at få plads til alle.

På den positive side kan vi også se, 
at der kommer stadig flere medlem-
mer til foreningen, og det til trods for, 
at Danmarks Jægerforbund slettede 
de medlemmer, der var i restance før 
sommerferien. Der blev slettet 18 
medlemmer, men vi har i 2013 fået 
mere end 50 nye. Velkommen, jeg 
håber at I vil bruge vores tilbud. Jeg 
håber også, at der er nogen imellem 
jer, der kunne have lyst til at hjælpe 
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med at passe skydebane, træne hund 
eller bare bidrage med praktisk hjælp 
i foreningen.

Igen i år har vi lavet jagt arrangemen-
ter for nyjægere, og det kan vi jo kun 
fordi der er nogle ildsjæle, der påta-
ger sig opgaven, og fordi vi gennem 
et positivt samarbejde med Randers 
kommune, Naturstyrelsen og forsva-
ret har kunnet låne terræner til det. 
Det viser sig også, at der dukker en 
del af de nyjægere op til vore fælles-
jagter, hvilket er rigtigt godt. Vi har i 
2013 lavet en ny aftale med Randers 
havn om leje af arealerne de næste 5 
år, så der vil fortsat være fællesjagter. 

En af de aktiviteter jeg gerne så, at vi 
kunne gøre lidt mere ved, er junior 
jægerne. Danmarks jægerforbund har 
udviklet juniorjægerklubben, for børn 
i alderen 8 til 15 år. Der er mange 
gode ideer til aktiviteter, og vi burde 
støtte det mere i foreningen.  Vi har 
3 juniormedlemmer, og jeg har hørt, 
at de har været på gode ture til Kalø, 
med jagt, bål og overnatning i bivuak.
Hvis der går et par medlemmer rundt, 
som måske har lidt erfaring og kunne 
tænke sig at lave nogle aktiviteter for 
junior jægere, så vil jeg gerne høre 
fra jer. Jeg er sikker på, at når vi har 
aktiviteterne, så er børnene der også.

I 2014 har vi besluttet igen at lave en 
vildt & vin aften, hvor der vil være 
mulighed for hyggeligt samvær, god 
mad og god vin. Vi vil også i samar-
bejde med naturcentret arrangere et 
foredrag med Freddy Wulff. Hans ny-
este bog får gode anmeldelser, og jeg 
kan bekræfte at han er en spændende 
fyr at snakke med. Og så er han jo 
lokal – eller var engang.

Til slut vil jeg sige tak for indsatsen 
i året, til bestyrelsen og til de mange 
aktive i udvalgene. Det er med jeres 
indsats det bliver til en aktiv forening.
Jeg vil ønske alle vore medlemmer 
et godt nytår. Jeg håber at se mange 
af jer til generalforsamlingen d. 19. 
februar, og høre fra jer, hvad I mener 
om foreningen og hvilke nye aktivite-
ter vi skal have gang i.

- Peter Kaae Schmidt

Notits!!!

Fra februar 2014 vil Jæger ikke længere 
indeholde foreningsmeddelelser så vo-
res opfordring er holde endnu mere øje 
med hjemmesiden.

http://www.kronjyllandsjagtforening.dk
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Flugtskydning

2013 blev så året, hvor vi fik gang i 
vores længe ventede betalingssystem. 
Efter nogle få justeringer, synes jeg at 
det kører godt, og det er også blevet 
taget godt imod af vores medlemmer 
på banen. Sammen med muligheden 
for at betale med dankort, har det 
gjort tingene nemmere for udvalget.

I sommer fik vi også renoveret vores 
akustiske udkald. Det har givet lidt 
problemer med justeringen, men det 
får vi ordnet inden sæson start i 2014. 

Der var i 2013 pres på skydebanen i 
starten af sæsonen, hvor jagttegnskur-
sisterne skal lære at skyde. Det vil der 
også være i 2014, det må vi bare leve 
med. Tag godt imod dem, det er dem 
vi skal gå på jagt med de næste år. Og 
med de nye skydeprøver bliver det 
ikke mindre. Vi arbejder på en for-
bedring af vores støjskærme, hvilket 
vi håber på kan give mere skydetid

Igen i år havde vi et hold, med i 
centerhold’s turneringen. Det endte 
med en mellemplacering.  Det tror jeg 
godt vi kan gøre bedre næste år, ved 
hjælp af træning, træning, træning og 
ikke mindst hyggeligt samvær med 
hinanden.
Og hygge har vi haft. Udvalget var 
arrangører af en foreningsdag, hvor vi 
mødtes og skød lidt lerduer.

Vi hyggede os sammen på tværs af 
udvalgene, og sluttede af med fælles-
spisning med pattegris på menuen. 
Personlig synes jeg, at det var en 
super god dag, hvor alt klappede, selv 
vejret.

Til slut havde vi vores juleskydning 
d. 1. december, hvor vi havde et godt 
fremmøde. Alle vores ænder samt 
rødvin fik skiftet hænder. Sidst men 
ikke mindst fik vi også 4 nye med-
lemmer - herfra skal der lyde et stort 
velkommen.

Husk også, at der er mulighed for at 
leje skydebanen, og holde et arran-
gement med skydning og spisning. 
Vi vil gerne se nogle konsortier eller 
jagtkammerater der har lyst til et 
sommerarrangement. Vi er klar.

Til udvalget skal lyde en tak for 
indsatsen, og jeg ser frem til næste 
sæson. Til skytterne vil jeg sige på 
gensyn i 2014, bare kom, vi har ler-
duer nok til alle.

På flugtskydningens vegne ønskes I 
alle en glædelig jul samt et godt nytår.

- Jan Madsen.
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Nyjægerudvalget kom på sidste gene-
ralforsamling ind under jagtudvalget, 
men det er ikke det eneste nye der er 
sket i årets løb. 

Nyjægerudvalget har som noget helt 
nyt i det forgangne år for første gang 
afholdt et kursus for nye riffeljægere, 
kurset indeholdt blandt andet emner 
som skydetræning, jagtteknikker og 
praktisk anstandsjagt. Der var plads 
til 6 kursister på kurset, og alle plad-
ser var hurtigt besatte.

Det var udvalget en fornøjelse at se 
den fine skydning under træningsde-
len, og den høje moral under jagten. 
En udvalgt episode der lige skal 
nævnes er en af deltagernes første 
riffeljagt var netop på dette kursus, 
med dette meget flotte trofæ til følge, 

en ulige otteender må siges at være 
en fantastisk første buk, stort tillykke 
herfra.  Kurset i riffeljagt blev afholdt 
i samarbejde med Hjemmeværns-
distrikt Østjylland, jægerforbundet 
kreds 3 og Kronjyllands jagtforening.

Som det efterhånden er en tradition 
har der også været afholdt to nyjæger 
weekend arrangementer, også disse 
var fuldt bookede, med flere på ven-
teliste. Det første arrangement blev 
afholdt på det militære terræn ved 
flyvestation Tirstrup, det andet arran-
gement blev afholdt dels i Randers 

på Randers Naturskole og i Randers 
Sønderskov og dels i Hald Ege på 
naturskolen og i Bækkelund skoven.

Begge arrangementer vil vi tillade os 
at kalde en stor succes, selvom der 
ikke kom så meget vildt på paraderne. 

Nyjægerudvalget
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Dette skyldes dog ikke manglende 
vildt, men heldigvis, de nye jægeres 
forsigtighed. Det glæder os at se så 
påpasselige nye jægere er blevet. 
Begge kurser indeholdt jagtlige em-
ner som vildtkendskab, skydetræning, 
sweisshunde foredrag og praktisk 
jagt, derudover var vi så heldige på 
begge kurser at nedlægge et rådyr, så 
vi kunne få set nærmere på både den 
del der omhandler brækning af dyret 
men også hvad man kan kigge efter 
for at se om dyret er sundt og rask, 
Lars Maagaard, naturvejleder ved 
Randers kommune, var i den forbin-
delse en stor hjælp. 

I forbindelse med afholdelsen af 
begge kurser vil vi sige stor tak til 
dem der hjalp os med at gøre det 
muligt; frivillige hjælpere, Randers 
Kommune (specielt Lars Maagaard), 
Naturstyrelsen Kronjylland, Dansk 
Jægerforbund samt vores lokale kreds 
3. Vi håber på at kunne føre samme 
setup videre igen i det kommende år. 
Vi takker for et fantastisk jagtår med 
mange oplevelser, på gensyn i det 
nye.

På udvalgtes vegne
Thomas Skifter
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Kronjyllands Jagtforening i samarbejde med Randers Naturcenter
arrangerer foredrag med Freddy Wulff. 

Freddy Wulff er opvokset i Randers, men har levet sit liv som jæger i hele 
verden. Han er aktuel med bogen ”VILD JAGT” om jagt med jægere, der 

lever i og af naturen.

Randers Naturcenter 26. februar kl. 19.00. Billetpris 100,00 kr. samt mulig-
hed for at forudbestille kaffe og kage til kr. 25,00.
Billetter købes ved henvendelse til Randers Naturcenter eller Peter Schmidt 
på 40940043 ell. formand@kronjyllandsjagtforening.dk
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Inden vi får os set om er jagtsæsonen 
ovre, også selv om flere vildtarter 
har fået forlænget deres jagttid til, at 
gælde hele januar måned ud.

Vores jagtlejekontrakt er blevet 
forlænget med Randers Havn for 
yderligere 5 år. 
Vi har fået nogle forbedringer i den 
nye kontrakt her listet i punkt form.
     •     8 dyr på kvote mod kun 6 dyr i 
den gamle kontrakt.
     •     2 trækjagts dage om ugen mod 
kun en i den gamle kontrakt.
     •     Vi må opstille skydestiger.

Der har naturligvis også været en pris 
som måtte betales, det var en forhø-
jelse af jagtlejen.
Vi fik dog havnens første forslag 
bragt ned til et mere fornuftigt ni-
veau, vi kunne dog ikke undsige os 
en pristals reguleringen pr. år.

Et tilbage blik på 2013.
Vi startede med bukkejagten, hvor der 
var 7 tilmeldte. Det er dejligt at se så 
stor opbakning. Der blev som noget 
nyt nedlagt to bukke.

Jagtudvalget
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Paradens anden største buk, men den 
første der blev indleveret.

De dygtige jægere var Thomas og 
Kurt – Et stort tillykke til dem.
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Den nye buejægers første buk, ikke så ringe en buk at starte sin karriere med. 
Jagtudvalget ønsker tillykke.



Bukketræffet var igen i år utroligt godt besøgt. Der var et sted imellem 40 og 
50 som var mødt op til morgen kaffe.
Da klokken blev 09.30 lå der 2 bukke på paraden. Så det blev ikke til den store 
konkurrence om den største buk.

Drivjagterne i år har været rigtig godt besøgte, der har været mange nye 
ansigter både i kraft af nyejæger, men også nye medlemmer som har valgt at 
skifte til KJF.

Her efter følger lidt billeder fra vores drivjagter.

Jagt den 5. oktober
På den første jagt i oktober blev det til 1 stykker råvildt, 1 kok og 1 bekasin.

Så er vi ved at være klar.
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Første såt.

Den afsluttende parade. Det har været en fin dag hvor der blev set en 
masse.
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AKTIVITETSKALENDER
04/1 Kl. 9.00 Fællesjagt i foreningen, mødestedet er klubhuset.

19/1 Kl. 10.00 Vintertræning med hund opstart og tilmelding, ved klubhuset.

26/1 Kl. 10.00 Vintertræning med hund, ved klubhuset.
 

02/2 Kl. 10.00 Vintertræning med hund, ved klubhuset.

02/2 Kl. 9 – 15 Flugtskydning ved klubhuset. Der skydes på Skeetbanen, Trap fortrins-
vis kursister.

08/2 Kl. 13.00 Marktræning. Parkeringspladsen i Handest.

09/2 Kl. 10.00 Vintertræning med hund, ved klubhuset.

09/2 Kl. 9 – 15 Flugtskydning ved klubhuset. Der skydes på Skeetbanen, Trap fortrins-
vis kursister.

15/2 Kl. 13.00 Marktræning. Parkeringspladsen i Handest.

16/2 Kl.10.00 Vintertræning med hund, ved klubhuset.

16/2 Kl. 9 – 15 Flugtskydning ved klubhuset. Der skydes på Skeetbanen, Trap fortrins-
vis kursister.

18/2 Kl. 19.00 Schweiss introduktion. Klubhuset.

19/2 Kl. 19.00 Ordinær generalforsamling, i klubhuset.

22/2 Kl. 13.00 Schweiss træning

23/2 Kl. 9 – 15 Flugtskydning ved klubhuset. Der skydes på Skeetbanen, Trap fortrins-
vis kursister.

23/2 Kl. 10.00 Vintertræning med hund, ved klubhuset.

23/2 Kl. 19.00 Schweiss træning afslutning

26/2 Kl. 19.00 Foredrag m/ Freddy Wulff. Naturskolen. 

01/3 Kl. 8.30 Lokal Markprøve.

01/3 Kl. Tilgår Gravtræning starter i marts, se hjemmesiden for tider.

02/3 Kl. 9 – 15 Flugtskydning ved klubhuset. Der skydes på Skeet og trapbanen.

02/3 Kl. 10.00 Schweiss træning, Fussingø Skov.

09/3 Kl. 9 – 15 Flugtskydning ved klubhuset. Der skydes på Skeet og trapbanen.

16/3 Kl. 10.00 Schweiss træning, Fussingø Skov.

16/3 Kl. 9 – 15 Flugtskydning ved klubhuset. Der skydes på Skeet og trapbanen.

21/3 Kl. 19.00 Vildt & Vin Aften, Uggelhuse forsamlingshus. 

23/3 Kl. 9 – 16 Flugtskydning ved klubhuset. Der skydes på Skeet og trapbanen.

RYK UD OG GEM!



25/3 Kl. 15-20. Riffelskydning på kaserne, værter Kronjyllands Jagtforening

27/3 Kl. 15-20. Riffelskydning på kaserne, værter OMMS -GV

30/3 Kl. 9 – 15 Flugtskydning ved klubhuset. Der skydes på Skeet og trapbanen.

01/4 Kl. 19.00 Hundetræning Opstart og tilmelding. Nordre Fælled, Mariagervej.

03/4 Kl. 15 - 20 Riffelskydning på kaserne, værter HH- ØM

03/4 Kl. 17 - 21 Flugtskydning ved klubhuset. Der skydes på alle baner.

07/4 Kl. 15 - 20 Riffelskydning på kaserne, værter Kronjyllands Jagtforening

08/4 Kl. 19.00 Hundetræning. Nordre Fælled, Mariagervej.

10/4 Kl. 17 - 21 Flugtskydning ved klubhuset. Der skydes på alle baner.

14/4 Kl. 15 - 20 Riffelskydning på kaserne, værter OMMS - GV

16/4 Kl. 15 - 22 Riffelskydning på kaserne, værter HH- ØM

15/4 Kl. 19.00 Hundetræning. Nordre Fælled, Mariagervej.

16/4 Kl. 17 - 21 Flugtskydning ved klubhuset. Der skydes på alle baner.

22/4 Kl. 19.00 Hundetræning. Nordre Fælled, Mariagervej.

24/4 Kl. 17 - 21 Flugtskydning ved klubhuset. Der skydes på alle baner.

26/4 Kl. 9 – 15 Flugtskydningsbanen kan lejes. Henv. flugtskydning@kronjyllands-
jagtforening.dk

27/4 Kl. 9 Kronjyde Grand Prix i flugtskydning. Alle er velkommen.

28/3 Kl. 15 - 22 Riffelskydning på kaserne, værter Kronjyllands Jagtforening

29/4 Kl. 19.00 Hundetræning. Nordre Fælled, Mariagervej.

30/3 Kl. 17-21 Flugtskydning ved klubhuset. Der skydes på alle baner.

01/5 Kl. 16 - 22 Riffelskydning på kaserne, værter HH- ØV

01/5 Sidste chance for tilmelding til bukkejagt. jagt@kronjyllandsjagtforening.dk

06/5 Kl. 19.00 Hundetræning. Nordre Fælled, Mariagervej.

07/5 Kl. 19.00 Lodtrækning og betaling til bukkejagten, klubhuset.

08/5 Kl. 17 - 21 Flugtskydning ved klubhuset.

12/5 Kl. 15-18 Riffelskydning på kaserne, værter OMMS - GV

13/5 Kl. 19.00 Hundetræning. Nordre Fælled, Mariagervej.

14/5 Kl. 15 - 22 Riffelskydning på kaserne, værter Kronjyllands Jagtforening

15/5 Kl. 17 - 21 Flugtskydning ved klubhuset.

16/5 Kl. 8.00 - Bukketræf, paraden kl. 9.30. Gratis kaffe og morgenbrød

20/5 Kl. 19.00 Hundetræning. Nordre Fælled, Mariagervej.



22/5 Kl. 17 - 21 Flugtskydning ved klubhuset.

24/5 Kl. 9.00 Flugtskydningsbanen kan lejes.
Henv. flugtskydning@kronjyllandsjagtforening.dk

Kl. 17-21 Flugtskydning ved klubhuset.

25/5 Kl. 9.00 Flugtskydningsbanen kan lejes.
Henv. flugtskydning@kronjyllandsjagtforening.dk

Kl. 17-21 Flugtskydning ved klubhuset.

27/5 Kl. 19.00 Hundetræning. Nordre Fælled, Mariagervej.

28/5 Kl. 17 - 21 Flugtskydning ved klubhuset.

  

03/6 Kl. 19.00 Hundetræning, afslutning. Nordre Fælled, Mariagervej.

04/6 Kl. 17 - 21 Flugtskydning ved klubhuset.

12/6 Kl. 17 - 21 Flugtskydning ved klubhuset.

15/6 Kl. Tilgår Jagtfeltskydning i Hevring, Henv. riffel@kronjyllandsjagtforening.dk

19/6 Kl. 17 - 21 Flugtskydning ved klubhuset.

26/6 Kl. 17 - 21 Flugtskydning ved klubhuset.

 JULI ALLE UDVALG HOLDER EN VELFORTJENT SOMMEFERIE.

07/8 Kl. 17 - 21 Flugtskydning ved klubhuset.

09/8 Kl. 9 - 13 Riffelskydning Hjortebanen i Grenå. Tilmeld. 23715523
mail. ib - koch@live.dk  

Kl. 17-21 Flugtskydning ved klubhuset.

11/8 Kl. 15 - 18 Riffelskydning på kaserne, værter Hammershøj Jagtforening

14/8 Kl. 17 - 21 Flugtskydning ved klubhuset.

19/8 Kl. 19.00 Lodtrækning til trækjagten i klubhuset.
jagt@kronjyllandsjagtforening.dk

21/8 Kl. 17 - 21 Flugtskydning ved klubhuset.

28/8 Kl. 17 - 21 Flugtskydning ved klubhuset.

30/8 Kl. 9.00 Flugtskydningsbanen kan lejes.
Henv. flugtskydning@kronjyllandsjagtforening.dk

31/8 Kl. 9.00 Flugtskydningsbanen kan lejes.
Henv. flugtskydning@kronjyllandsjagtforening.dk

04/9 Kl. 17 - 21 Flugtskydning ved klubhuset.

06/9  - Trækjagt på spulefeltet.



11/9 Kl. 17 - 21 Flugtskydning ved klubhuset.

13/9  - Trækjagt på spulefeltet.

16/9 Kl. 19.00 Hvalpetræning, se hjemmesiden

18/9 Kl. 17 - 21 Flugtskydning ved klubhuset.

20/9  - Trækjagt på spulefeltet.

23/9 Kl. 19.00 Hvalpetræning

25/9 Kl. 17 - 21 Sidste Flugtskydning i denne sæson. Klubhuset.

27/9  - Trækjagt på spulefeltet.

30/9 Kl. 19.00 Hvalpetræning

  

04/10 Kl. 9.00 Fællesjagt i foreningen, mødested er klubhuset.

07/10 Kl. 19.00 Hvalpetræning

18/10  - Trækjagt på spulefeltet.

21/10 Kl. 19.00 Hvalpetræning

25/10  - Trækjagt på spulefeltet.

28/10 Kl. 19.00 Hvalpetræning

01/11 Kl. 9.00 Fællesjagt i foreningen, mødested er klubhuset.

04/11 Kl. 19.00 Hvalpetræning

11/11  Kl.19.00 Hvalpetræning

15/11  - Trækjagt på spulefeltet.

22/11  - Trækjagt på spulefeltet.

22/11 Kl. 9.00 Randers Kommune invitere ungjægere på jagt på Brusgaard 

06/12 Kl. 9.00 Fællesjagt i foreningen, mødested er klubhuset. Med efterflg. Guleær-
ter og flæsk.

07/12 Kl. 9.00 Juleskydning. Alle er velkommen.

03/01/15 Kl. 9.00 Fællesjagt i foreningen, mødested er klubhuset.
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Det blev til en fasanhøne og en sneppe.

Kommunejagten den 2. november



Hundefolkene venter på at skytterne er placeret.

Endnu en fantastisk jagtdag er til ende.
22
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Masser af rundstykker og snak, forventningerne er høje.

Første såt er vel overstået.

Julejagten den 14. december.



Ræven der blev til en hare.

En ny jæger med sit første stykke vildt, et stort tillykke.
24
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Her var et kort tilbageblik i ord og 
billeder på året der gik. Vi fra jagtud-
valget vil gerne benytte lejligheden 
til at sige tak, til alle de personer som 
mødte op og delte disse oplevelser 
med os. Jeg vil selv gerne sige tak 
til Rene, Bo, Thomas og Kenneth 
for den store indsats i lagde i at gøre 
disse jagter til noget speciel.
God jul og godt nytår.

Jagter for 2014.
De jagter / arrangementer som er 
fastlagt for 2014.

Bukkejagt.
Sidste tilmelding er den 1. maj
Lodtrækning og betaling er onsdag 
den 7. maj kl. 1900.
Som altid forgår det i klubhuset.
Prisen i år er 500 kroner for deltagel-
se og 600 kroner for skudt buk.

Riffeljagt i januar.
Da vores kvote på dyr er sat op fra 
2014 vil vi som noget nyt sælge de 
sidste dyr til afskydning med riffel.
Tilmelding og betaling sker på den 
sidste foreningsjagt den 3. januar 
2015. Det sker efter først til mølle 
princippet.
Prisen bliver 300 kr. for dyret.

Bukketræf.
Vanen tro vil der torsdag den 16. maj 
afholdes bukketræf, der vil i den for-
bindelse være rundstykker og en lille 

én til ganen.
Vi starter klokken 08.00 med rund-
stykker, selve paraden vil blive af-
holdt 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.
NB. Bukke der afleveres efter dette 
tidspunkt er ikke med i præmieringen 
af de 2 bedste bukke.

Trækjagt.
Sidste tilmelding er tirsdag den 19. 
august.
Lodtrækningen samt betaling fin-
der sted i klubhuset tirsdag den 26. 
august klokken 19.00.
Prisen er 200,- kroner.
Datoerne for trækjagter er følgende 
lørdage, 6/9, 13/9, 20/9, 27/9, 18/10, 
25/10, 15/11 og den 22/11. 
På disse jagter, må der kun skydes 
ænder, gæs, krager og skader.
Fra november må der også skydes 
skovduer.
Det vil være muligt igen i år at invi-
tere 1 gæst med pr. gang.

Drivjagt.
Der bliver 2 drivjagter sammen med 
Randers kommune. Datoerne for 
drivjagterne er lørdag den 1. novem-
ber og lørdag den 3. januar (Januar 
2015).

Prisen for disse jagter vil være 250,-
kroner.



Datoerne for foreningsdrivjagterne 
er lørdag den 5. oktober og den 6. 
december.
Vi mødes i klubhuset til rundstykker 
klokken 0900.
Prisen for disse jagter er 150,- kroner.
Lørdag den 6. december vil der blive 
mulighed for køb af guleærter og 
flæsk.
Prisen vil være ca. 85 kroner. Tilmel-
ding skal ske separat når man tilmel-
der sig jagten.

Prisliste 2014/15 for vildt skudt på 
drivjagter.
Rådyr  300,-
Hare    35,-
Fasan    35,-
And    35,-

Sneppe og ræv tilfalder skytten.

Følg med på www.kronjyllandjagt-
forening.dk for andre endnu ikke 
planlagte arrangementer.

Godt nytår 
På vegne af jagtudvalget
Steffen Schmidt.
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NB: Hundefører se her – der vil på hver drivjagt blive kåret jagtens bedste 
hund, på bagrund af de kvaliteter hunden har vist i løbet af dagen.
Hunden belønnes med en præmie sponsereret af Kingsmoor - kvalitets hun-
defoder

Se mere på Kingsmoor hjemmeside
www.kingsmoor.dk
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Hundeudvalget

Året 2013 har budt på de sædvanlige 
træningsaktiviteter; vintertræning, 
schweiss, marktræning, forårstræning 
og hvalpetræning. Der ud over har 
vi fået gang i gravtræningsbanen. Så 
noget sker der da.

Vintertræningen som foregår på sky-
debanen, giver anledning til at der er 
et mylder af mennesker og hunde på 
skydebanen.
Heldigvis kan vi få lov til at forlægge 
noget af træningen til Dakas grund, 
og det gør vi også i 2014. Træningen 
starter 19. januar kl. 10, og vi glæder 
os til at se jer.

Vi afholdt som sædvanlig schweiss 
træning, men det er efterhånden ved 
at være kamp om at få de bedste træ-
ningstider i Fussingø.
Vi skal nu nok få plads til et par hold 
igen, det er nemlig en god træning 
for hund og fører. Ved prøven i 2013 
blev Aslan ført af Brian Rou vinder af 
kastestangen.

I 2013 havde vi nærmest opgivet at 
lave en markprøve, nu har vi jo måttet 
aflyse pga. vejret et par gange. Men 
det viste sig at de hundeførere, som 
gerne vil lave marktræning bestemt 
ikke synes at markprøven kunne 
undværes.

Så vi måtte i huj og hast få lavet en 
lille lokal prøve, og det gik fint.
Morten Juul tog pokalen med Hekla 
som prøvens bedste hund, det var han 
ikke utilfreds med. Vi håber at vi kan 
give lidt mere gas med marktræning 
i 2014, men det er jo fortsat inden de 
anerkendte prøver starter, så der er 
risiko for hård frost og aflysninger.

Forårstræningen på Nordre fælled 
forløb også efter det sædvanlige pro-
gram. Der var god tilslutning til ung-
hunde og åben klasse, men vi havde 
ikke mange i vinderklassen. Det må 
være et af vores mål fremover, at få 
trænet nogle af åbenklasse hundene 
op til vindere.

Men det kræver jo en betydelig 
træningsindsats, og vi opfordrer 
hundeførerne til at finde sammen og 
træne, det gør det sjovere. Afslutning 
var i år med fint vejr og fremmøde. 
Unghunde klasse blev vundet af Jens 
Kristian med Bella, Åben klasse af 
Brian med Zilo og vinderklassen 
vandt Jørgen med Alladin. Igen fik vi 
præmier sponseret af ”foder til hund 
og kat”, vi takker.

Trekantsdysten skulle have været 
afholdt af Djursland, men de måtte 
desværre aflyse – vi prøver igen i 
2014.
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Hen over 2013 har der været afholdt 
en del gravtræning. Vi har ikke selv 
ræve, så det koster desværre lidt at få 
dem bragt. Det betyder at vi skal have 
en hel del hunde igennem – og flere 
end vi havde i 2013, for at det ikke 
skal koste os penge. Det er vi villige 
til at investere i, det er nemlig vigtigt 
at vi får gode gravgående hunde.

Men jeg vil gerne opfordre alle til at 
benytte og fortælle om muligheden, 
så vi kan få flere besøgende. Selvom 
du måske har en terrier eller grav-
hund der ikke skal på gravjagt, er det 
stadigvæk spændende træning – og 
selvom du ikke har hund kan det fak-
tisk godt være interessant at se.

Hvalpekursus hos Spir var godt 
besøgt, men vore egne hundetrænere 
fyldte også godt op, med deres egne 
nyanskaffede hunde.
Det blev alligevel et rigtigt godt hold 
og hundene udviklede sig meget på 
de 8 uger. Jeg glæder mig til at se 
dem igen.

Igen i år vil jeg sige tak for opbak-
ning til de hundeførere vi har trænet 
i 2013, og ønske alle et godt nytår. 
Og som sædvanlig kan det jo kun 
gennemføres med nogle engagerede 
instruktører, også et stort tak til dem.

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 2014.

På hundeudvalgets vegne
- Peter Kaae Schmidt
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VILDT-  OG VINAFTEN

 

Kronjyllands Jagtforening inviterer til Vildt- og vinaften fredag d. 21. marts 
2014 i Uggelhuse forsamlingshus.

Vi starter kl. 18.30 med velkomst og introduktion til aftenens vine og menu, 
som består af tre retter med det vildt som traditionelt indgår i en dansk vild-
parade.

Denne gang har vi allieret os med en stjernekok fra Aarhus, som får lov til at 
trylle med vildtet.

Vinene leveres fra Best Selection

Pris pr deltager: 300,00
Bindende tilmelding til foreningens kasserer på: kasserer@kronjyllandsjagt-
forening.dk

Tag gerne venner eller naboen med, så ikke-jægere kan opleve udbyttet af 
den danske natur.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Holger Ryer på mb. 40100682 Eller 
Michael Ramlau mb. 40151542

Vi glæder os til at se dig.
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Riffeludvalget

Vi fik en dårlig start på vores aktivi-
teter i sæson 2013. Da skydebanen 
på Mariagervej var lukket i 4 uger på 
grund af en brand, som var startet i 
noget tørt græs og sluttede i trævær-
ket omkring skydebanen.

Det resulterede i 5 aflyste skydninger, 
hvoraf de 2 var vores. Som kompen-
sation fik vi så en ekstra skydedag da 
den åbnede, som var lørdag d. 20 – 4.
Det var med kort varsel, så den eneste 
mulighed for at fortælle vores med-
lemmer det, var at få det ind på vores 
hjemmeside, vi kunne på fremmødet 
godt have ønsket der var flere som 
havde været forbi hjemmesiden.

Vores pokalskydning så vi os nødsa-
get til at aflyse, vi mente ikke det var 
rimeligt at bruge tid på den, når vi 
havde mange skytter som nu ventede 
efter banen igen var åbnet, på at få 
trænet og indskudt riflen, så man 
var klar, hvis der skulle komme en 
skudbar buk og kunne bruge det som 
var lært ved træningsskydning, såsom 
vejrtrækning og ikke rykke skuddet 
af.

Vi havde også et arrangement på hjor-
tebanen i Grenå lørdag 10 – 8. En god 
træning for dem som også ønsker at 
skyde til mål som bevæger sig og det 
er jo noget som kan forekomme, hvis 

der skulle komme en invitation til en
trykjagt med riffel og dem bliver der 
jo flere af med den store bestand af 
råvildt vi har.

Vi havde igen i år fået en plads til 
bukkejagten på foreningens areal 
Spulefeltet af jagtudvalget og den 
plads tilfalde nyjæger Simon Meth-
man fra Kronjylland, men jagtgud-
inden ”Diana” tilsmilte ikke Simon i 
denne omgang.

Hvad der kommer til at ske i sæson 
2014.
Vores skydninger fortsætter på det 
gamle kaserne område, en plan for 
det kommer senere i artiklen.
Der bliver arbejdet på at få banen for 
en skydning en lørdag i april, hvor 
der så vil blive mulighed for skyd-
ning på 200 m. Nærmere oplysninger 
på hjemmesiden senere.

Hjortebanen i Grenå har vi lejet 
lørdag d.9 – 8. kl. 9.00 til 13.00. Vi 
vil så håbe på flere besøgende denne 
gang, nu er det 3. gang vi har det her 
arrangement den 2. lørdag i august, 
vi kan så håbe det er ved at blive en 
tradition, hvor der er mulighed for en 
gang god træning til løbende vildt.
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Dem som ønsker større udfordringer 
end ved vores skydninger på 100 m, 
er der her nogle. Skibby skydebane 
ved Harlev er der åben 2 gange om 
ugen fra april til oktober hvor 200 
og 300 m baner er åbne, der må kun 
skydes med spidsskarp. 100 m er i 
øjeblikket lukket, men vil blive åbnet 
igen. Så hold øje med deres hjemme-
side også.
Øvelsesområdet i Hevring vil der 
søndag d.15 – 6. blive afholdt en stor 
feltskydning. Foregår i felten og har 
til formål at fremme riffelskyttens 
dygtiggørelse til skydning i terræn 
under så forskellige jagtrelevante for-
hold som muligt. Buejægere er også 
velkomne. Så vel mødt. Nærmere 
oplysninger senere på hjemmesiden.

Vi har igen i 2014 fået en plads af 
Jagtudvalget, til en jæger i bukkejag-
ten på Spulefeltet. Det kommer igen 
til at forgå på den måde, at man får et 
lod hver gang man møder op til træ-
ning og jo flere gange man har været 
til træning, jo større er chancen for at 
vinde, som foregår ved lodtrækning.

Vi i riffeludvalget bestræber os på 
at være så mange hjælpere på banen 
som muligt. Så alle der har brug for 
hjælp kan få det.

Vi er i øjeblikket følgende i udvalget: 
Hans Olav.- Poul Erik.- Ib. - Hugo. - 
Jørgen.- Søren.

Kronjyllands Jagtforening har flg. 
datoer for skydninger 2014.

• Tirsdag:       25/3  kl. 15 til 20.00
• Mandag:      7/4    kl. 15 til 20.00
• Mandag:      28/4  kl. 15 til 22.00
• Onsdag:       14/5  kl. 15 til 22.00

Se i aktivitetskalenderen hvornår 
vores samarbejdspartnere. Hammers-
høj – Ørum Mollerup. Ommersyssel 
Jagtforening – Galten Vissing har 
skydninger som står i vores aktivitets-
kalender.
(Tvede Linde er ved en sammenlæg-
ning kommet til at hedde Ommersys-
sel.)

På Riffeludvalgets 
vegne                                      
Hans Olav Christensen. 

Billede af riffeludvalgets vinder nyejæger 
Simon Methmann, hvor han får bevis af Hans 
Olav fra riffeludvalget, med en plads til buk-
kejagt, på foreningens areal spulefeltet.
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ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Kronjyllands Jagtforening

I klubhuset onsdag den 19. februar 2014 kl. 19.00

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 to uger 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 René Hjorth.
9. Valg af formand for hundeudvalg. På valg er Peter Schmidt.
10. Valg af formand for Nyjæger/jagtsti udvalget. På valg er Ole Rygaard
11. Valg af 2 revisorer og suppleanter
 På valg er
  Revisor – Karsten Jakobsen
  Revisor – Jørgen Steffensen
  Suppleant – Jesper Hollingdal
  Suppleant – Henrik Blendstrup
11. Eventuelt. Herunder overrækkelse af krage - og rævepokaler.
 Medbragte krageben og rævehaler, som deltager i konkurrencen, vi 
 herefter tilfalde foreningen.

Der vil blive solgt lotteri under  generalforsamlingen.



Formand:

Peter Schmidt
Kærgade 21
8940 Randers SV                  40940043
Email:
Formand@kronjyllandsjagtforening.dk

Næstformand:

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

Kasserer:

Rene Hjorth
Kærgade
8940 Randers SV                 42790029
Email:
kasserer@kronjyllandsjagtforening.dk 

Sekretær: Lokalbladsredaktør, webmaster.

Anders B. Christensen
Lervangen 40                         
8930 Randers NØ                  5125 0017
Email:
abc@kronjyllandsjagtforening.dk

Uddannelse: 

Rene Hjorth
Kærgade
8940 Randers SV                 4279 0029
Email: kasserer@kronjyllandsjagtforening.dk

Flugtskydningsformand:

Jan Madsen
Amtsvej 2, Gassum
8981 Spentrup.                        21410628
Email: flugtskydning@kronjyllandsjagtfor-
ening.dk

Hundeudvalgsformand:

Peter Schmidt
Kærgade 21
8940 Randers SV                 40940043
Email:
hund@kronjyllandsjagtforening.dk 

Riffeludvalgsformand:

Hans Olav Christensen
Langåvej 22, Væth            
8870 Langå                            3020 7797
Email: 
riffel@kronjyllandsjagtforening.dk

Formand for Jagtsti 

Ole Rygaard
Koglevej 11, Uggelhuse
8960 Randers SØ                    2121 0838
Email:
jagtsti@kronjyllandsjagtforening.dk 

Jagtudvalgsformand:

Steffen Schmidt
Brorsonsvej 7                     
8870 Langå                           2735 9927
Email:
jagt@kronjyllandsjagtforening.dk

Bestyrelsen & Forretningsudvalget
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