
Hjallerup Jagtforening 
Generalforsamling 2013 

 

Side 1 af 6 
 

 
Formandens beretning 2013 
 
I det forgangne år har vi måtte taget afsked med nogle af vores jagtkammerater. Vi 
vil savne dem i tiden fremover, vi vil savne dem, når vi er samlet i foreningen eller på 
jagt. Vel vidende savnet er størst for de nærmeste, går vores tanker derfor til de 
efterladte. 
 
Lad os mindes de kammerater som ikke er mere. --- Æret være deres minde! 
 
Horn: Jagt forbi 
 
Ja, det er så blevet min opgave at holde årets beretning efter kun en lille måned som 
formand. Heldigvis har jeg fået godt hjælp fra de forskellige udvalg, som har meldt 
ind til mig, om deres virke og aktiviteter i årets løb. 
 
Det har været et år uden de store arrangementer i Hjallerup Jagtforening, det har 
betydet, at vi har kunnet koncentrere os om vores egne aktiviteter. Og det er alle 
disse aktiviteter, som jeg vil berette om i min beretning.  
 
Medlemstal 
Vi har holdt vores medlemstal på ca. 350 medlemmer. 
 
Beskrivelse af udvalgenes aktiviteter 
Vi er kommet i gang med et længe ønsket arbejde, nemlig at lave beskrivelse af de 
enkeltes udvalgs aktiviteter. Det er et arbejde, som Peter Møller har været 
tovholder for. Alt hvad der nu er beskrevet, er samlet i en række mapper. Det skulle 
så gerne gøre det nemmere for udvalgene i deres daglige arbejde, og ikke mindst: 
gøre det nemmere for nye udvalgsmedlemmer. 
 
Nyjægerudvalget 
Vi har måttet se vores hidtidige nyjægerudvalg nedlægge sig selv midt på året. Vi 
skal så have et nyt op at stå, og indtil videre er der 2 medlemmer, nemlig Peter Toft 
og undertegnede. 
Så hvis der er nogen her eller I kender nogen, der kunne tænke sig at deltage i dette 
vigtige arbejde, så kan de kontakte mig. Det er foreningens fremtid. 
Vi har i 2012 haft et hold på 26 på jagttegnskurset og et lignende antal i år. De har 
bestået som forventet.  
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Der har været god deltagelse af nyjægere på fællesjagterne, der har den positive 
effekt at der en flere af dem der har tilmeldt sig jagterne i 2013. 
 
 
 
Indstilling til årets jagtforening 2011 
Der blev udarbejdet en nøgtern beskrivelse af, hvad vi faktisk har foretaget os i 
foreningen i 2011, og denne blev indsendt til Dansk Jagtforbund. 
Vi er bekendt med, at en enkelt af de bedømmende personer pegede på vores 
indstilling, men det var ikke nok til at komme i betragtning til en af de 3 første 
pladser. Den vindende klub blev belønnet med DKK 25.000. 
 
Sponsor og forretningsudvalg 
Udvalget startede op med arbejdet i september 2012 og har som bunden opgave at 
komme med et oplæg til at fastholde sponsorer/annoncører efter udgivelsen af 
foreningens blad stopper i 2013. 
Der har været afholdt 6 møder i udvalget, og konklusionen på oplægget ser ud til at 
blive en sammensætning af indtægter fra 3 – 4 hovedsponsorer samt mellem 10 og 
20 mindre sponsorer. 
Indtægterne skal hovedsagelig fremkomme fra udleje af annonceplads ved 
foreningens klubhus samt i form af indtægter fra banner-reklamer på vores 
hjemmeside. 
- Hovedsponsorerne får reklameplads ved området foran 
indgangsparti/flagstangs-bed.  
- De mindre sponsorer får hver en plads i ca. A-4 størrelse på østsiden af 
laden. 
- Desuden annonceindtægter i form af banner reklamer på foreningens 
hjemmeside.     
Vi mangler at udforme kontraktudkast til vore sponsorer, så tegningen hos disse kan 
begynde. 
 
Flugtskydningsudvalget 
Vi var endnu ikke kommet i gang med årets træningsaftener, før der blev lidt uro 
omkring vores bedste flugtskydningshold. Sagen var, at et flertal af udvalgets 
medlemmer ville have ændret kriterierne for holdets sammensætning – væk fra den 
”professionelle synsvinkel” til en sammensætning, bestående af de bedste skytter, 
der også flittigt viser sig til træningen på foreningens skydebane. 
Ændringen medførte, at Erik Bak trak sig fra udvalget, ligesom nogle af de hidtidige 
skytter på holdet helt stoppede med at komme. 
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Derfor fik holdet en helt anden sammensætning end hidtil, og det nye hold har 
været flittig på vore baner og også repræsenteret os på fornuftig vis ved de 
skydninger/konkurrencer, hvori de har deltaget i årets løb. 
Skydningerne på banerne startede 2. april og det skulle blive til en kold og regnfuld 
forårsstart. Trods dette var der alligevel rimeligt fremmøde på banerne, og 
fremmødet har været stabilt hele sæsonen.  
 
 Vi arbejder i udvalget med en plan for opfyldelse af nogle miljøkrav, der gælder 
skydearealerne (opsamling af haglskåle samt større lerduepartikler). Vi forventer at 
få hjælp fra Dansk Jagtforbunds specialister til at få en fornuftig ordning med 
Brønderslev Kommune omkring problemernes løsning. 
Som i tidligere år har der været en del betalende gæster i forbindelse med 
polterabend samt andre private skydninger på banerne. Det er hovedsagelig Kai 
Hvolgaard, der i år har været den bærende kraft for disse arrangementers 
afholdelse.   
 
Vi har afholdt hovedparten af de traditionelle skydninger i årets løb: 
Skærtorsdagsskydning 5/4, klubmesterskab 30/6 (18 deltagere) og 
kommunemesterskabsskydning 5/8. 
 
I 2013 er der planlagt at leje et mobilt sportinganlæg til placering på vore arealer i 2 
weekender (foreløbig ser det ud til at blive i juni samt august eller september). 
 
Det regnskabsmæssige resultat for flugtskydningsudvalget ligger på niveau med året 
før, når der korrigeres for indtjeningen i 2011 i forbindelse med afholdelse af DM for 
hold (dette gav godt 20.000 kr. i overskud.)  
 
Jagtudvalget 
Der har været afholdt 6 fællesjagter, 2 ræve/kokkejagter og en udvalgsjagt på 
foreningens arealer på Milbakken og Lykkegaard og i Hjallerup mose. 
 
Vildtudbyttet har været følgende: 
 
18 rådyr (heraf 4 sommerbukke) 
  1 hare 
21 fasaner 
  1 gråand 
  1 canadagås 
  1 husmår 
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  2 ræve 
206 rågeunger (regulering) 
 
Vi har været 26- 28 deltager på jagterne. 
Jeg vil også gerne takke Carl Gunner for husly til vores frokoster. 
 
Jagtudvalget skal i år forhandle ny kontrakt på vores jagt, da det var 4. sæson, vi 
netop har afsluttet. 
 
Hus og plads udvalget 
Der har været holdt fælles arbejdsdag i alle udvalg, og i hus og pladsudvalget blev 
hus og lade malet, samt sat nye underlister op. Der blev ryddet kraftigt op i laden, og 
der blev lavet reoler, så tingene er blevet lagt på hylder.  
Vi er også været så heldig at få en ny skydedør sat op, som er noget lettere at have 
med at gøre. 
Der er også ryddet op i køkkenet og sat flere hylder i skabene, så det er lettere at 
overskue, hvad der er på de enkelte hylder.  
Der er nu blevet lavet et arbejdshold, som mødes en gang imellem , og som 
varetager  opgaver med vedligeholdelse at hus, veje og omliggende arealer. 
Holdet består af ”det grå guld” som tæller 7 mand. 
 
 
Riffeludvalget 
2012 har som sædvanligt givet travlhed i april og maj, hvor vi har haft 5 skydedage 
på banen i Lunderbjerg, hvor alle medlemmer har haft mulighed for at indskyde og 
træne med riffelen under kyndig vejledning fra vore instruktører.  
 
Der har i året ikke været riffel instruktørkursus, da der på planlægningstidspunktet, 
grundet solfanger projektet, var tvivl om muligheden for at skyde i Lunderbjerg.  
 
Indskydningsdagene i Lunderbjerg har været velbesøgte, omkring 120 skytter i alt. 
Der har været en del vordende riffeljægere, som har trænet til riffelprøven.  
 
Riffel foreningsmesterskabet blev afholdt den 28. april i Lunderbjerg.  
 
Ved mesterskabet skydes der 3 skud liggende, 3 skud siddende på 100 m, samt 3 
skud fritstående. 
  
På 50 m.  
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Vinder Peter Holm med 85 point. Nr.  2. Michael Chemnitz med 80 point. Nr.3 Chr. 
Nørgaard med 76 point.  
 
Prikskydningen.  
Tættes på 20 mm rund plet, afstand 100 m. Vinder Henrik Thomsen.  
 
Riffel kommunemesterskabet JKF blev afholdt den 13. maj af Hjallerup, på 
skydebanen i Brønderslev.  
  
Nr.1. Klokkerholm med350 point. Nr. 2. Hjallerup med 345 point. Nr.3. Brønderslev 
med 307 point. Nr. 4 Dorf 239 point. Individuel mester Michael Chemnitz med max. 
point 90.  
 
Den 9. august var der arrangeret tur til hjortebanen i Ulbjerg, hvor deltagerne havde 
mulighed for at teste og træne deres skydefærdigheder på løbende vildt. Det var en 
vellykket tur, men der kunne godt være flere deltagere.  
 
Det var det positive, fremtiden er desværre ret usikker for vores riffelafdeling med 
lukning af projekt Hjortebane Brønderslev og lukning af riffelbanen i Lundebjerg. 
 
Vildtspil 
Vi har igen i år traditionen tro afholdt vildtspil den 19. november, det var en stor 
succes med ca. 100 deltagere. 
Der var igen i år meget fine præmier, forskelligt vildt og sponserede præmier. 
 
Udvalgsjagt 
Udvalgsjagten blev i år afholdt den 29. december med deltagelse af 16 jægere, 
det var en hyggelig dag, hvor der blev leveret 2 fasaner 1 kok og 1 høne, samt en 
ræv. 
 
Dagen afsluttedes med Bodils vidunderlige frokost og efterfølgende kaffe. 
I 2013 vil udvalgsjagten blive afholdt den 21. december. 
 
Bueudvalget 
Der er afholdt 2 buekurser med fuldt hold. Det er en aktivitet, der er i en positiv 
udvikling, og deltagerne har bestået bueprøven som forventet. 
Udvalget har deltaget i rigtig meget - Jagtsti i Hvorup, Skovens dag i blokhus, Nak og 
Æd på Klim Strand, samt den årlige nyjægerdag i Hvorup.  
Der er afholdt 2buejagter på vores terræn; der er nedlagt 1 ræv. 
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Hundeudvalget 
Hundeudvalget har haft 30 hunde gennem forårstræningen og 27 gennem 
efterårstræningen. 
Der er afholdt 2 vinderklasseprøver i oktober, samt en udvidet aporteringsprøve. 
Udvalget har afholdt kurset ”forstå din jagthund” med 10 deltagere. 
 
 
 
Til sidst vil jeg overrække 2 pokaler: 
 
Fiduspokalen:  Går til Peter Møller for hans arbejde som indpisker i forbindelse med 
udarbejdelsen af beskrivelser og retningslinjer. 
 
Rævepokalen:  Går til buejægeren Jesper. 
 
 


