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Formandens beretning 2014 
 
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 
 
Det har været et begivenhedsrigt år i Hjallerup Jagtforening med store 
arrangementer, resultater og investeringer i nye aktiviteter, som jeg vil komme ind 
på idet efterfølgende. 
 
Medlemstal 
Vores medlemstal er vokset lidt fra 360 til 373. 
 
 
Nyjægerudvalget 
Vi har fået nyjægerudvalget op at kører. Der nu 4 medlemmer i udvalget, Peter Slot, 
Henrik Lykke, Ib Knøsen, Rene Breum og undertegnede 
Vi har afholdt 2 jagter for nyjægere i efteråret på Lykkegaard med 12 og 14 
deltagere, der blev leveret 3 harer. 
Vi har i 2014 haft et hold på 22 på jagttegnskurset og et lignende antal i år. Der var 
lidt færre der bestod jagtprøven i år på grund af den nye jagtprøve. 
Så blev der i 2014 indført en haglskydeprøve som skal bestås inden mand må gå på 
jagt, der har været en del indkørings problemer, der var en beståelsesprocent på 
55,4 % ud af 3528 der var til prøve. 
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 2015. 
Interesserede i ovenstående arbejde er meget velkomne. 
 
Sponsorudvalget 
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 stoppede i 2013. 
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Vi hæder egentlig mest til at vi skal have reklame bannere på vores hjemmeside. 
Oplægget er lavet er lavet men vi mangler stadig væk nogle sælgere. 
 
Flugtskydningsudvalget 
Skydningerne på banerne startede 30 marts, 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.  
 
Udvalget har også udbudt træning for aspiranter til den nye haglskydeprøve, det 
startede lidt svagt, men kom godt i gang med ca. 20 deltagere, hver onsdag aften. 
Torsten er primusmotor i dette. 
 
Udvalget har i årets løb arbejdet med at lave en mobil compact sportingbane, det 
lykkedes henover sommeren, så banen blev sat i gang i september måned. 
Der var et godt fremmøde til de 3 gange den var åben. 
Tak til Torsten, Henrik m. fl. for det store arbejde og arrangement i har lagt idet. 
Vi har også fået nye terminaler i skydehusene i denne forbindelse, så vores baner er 
så flotte, som aldrig før. 
Vi har søgt og fået et tilskud på kr. 88 500,00 fra skydebane puljen i Naturstyrelsen. 
 
 Udvalget har arbejdet med en plan for opfyldelse af nogle miljøkrav, der gælder 
skydearealerne (opsamling af haglskåle samt større lerduepartikler), det er lavet og 
sat i gang. 
 
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 og Bodil, der har været den bærende kraft for disse arrangementers 
afholdelse.   
 
Ved forbundsmesterskaberne i Herning vandt Per Thomsen guld i veteranklasse og 
Flemming Pedersen vandt guld i old boys klassen. 
 
Vi har afholdt hovedparten af de traditionelle skydninger i årets løb:  
Resultaterne er: 
 
JKF: 
Hold: Hjallerup vandt guldet i både jagt og trap foran Klokkerholm og Hallund. 
Individuelt: 
 Junior: Anders Skovgaard 
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Senior:  Michael Chemnitz vandt på jagtbanen og Torben Tabro indbragte guldet på 
trap banen. 
Veteran: Torsten Chemnitz vandt både jagt og trap. 
 
 
 
Foreningsmesterskab: 
 
Lars Jensen Jagt 
Torben Tabro Trap 
Jan Næser Bagduer 
Henrik Terkelsen spidsduer 
Per Thomsen veteran i jagt 
 
 
 
 
Jagtudvalget 
Der har været afholdt 5 fællesjagter og en udvalgsjagt på foreningens arealer på 
Milbakken og Lykkegaard og i Hjallerup mose. 
 
Vildtudbyttet har været følgende: 
 
15 rådyr (heraf 2 sommerbukke) 
   1 ræv   
   5 hare 
 10 fasankokke 
 11 fasanhøns 
   
 
Vi har været 26- 28 deltager på jagterne. 
Jeg vil også gerne takke Carl Gunner for husly til vores frokoster. 
 
Vi har også lavet rågeregulering for kommunen i Hjallerup og Dronninglund der blev 
reguleret 475 rågeunger. 
 
Ved hytten er nedlagt 1 ræv. 
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Jagtudvalget har som noget nyt forsøgt med nogle havjagter fra Egense, men da 
jagterne afvikles på hverdage er det mest de ældre medlemmer der har deltaget. 
Der var planlagt en jagt på en søndag, men den blev aflyst på af vejret. 
Vi forsøger igen i år, hvor vil se om vi kan lave nogle flere jagter i weekenderne. 
Dem der har været med på disse jagter har meldt positivt tilbage. 
Hold øje med hjemmesiden. 
 
Hus og plads udvalget 
Sidste år blev der lavet et arbejdshold, som mødes hver tirsdag, og varetager 
opgaver med vedligeholdelse at hus, veje og omliggende arealer. 
Der er også arbejdsholdet der står bag opstillingen af de nye containere, som er 
udstyret med både strøm og alarmer. 
Holdet har også har også lavet de praktiske ting ved sportingbane og renoveringen 
af jagtbanen. 
Et af de igangværende projekter er kortlægning af vores el-inst, med det formål at få 
den renoveret. 
Fra bestyrelsen påskønner, vi meget det store arbejde holdet udfører, der har aldrig 
før været så pænt og ryddeligt pænt i huset og på vores arealer før. 
 
Riffeludvalget 
Vores riffelskydning foregår stadig i Brønderslev, da vores riffelbane i Lunderskov 
desværre blev nedlagt for 2 år siden, da der er nogen der havde fået den ide, at der 
skulle placeres en tank til et solfangeranlæg lige præcis der var banen var. 
Hvis der nogen der kender til steder, hvor der kan etableres en interimistisk 
riffelbane så sig til. 
 
Foreningsmesterskabet 2014 
 
Ved mesterskabet skydes der 3 skud liggende, 3 skud siddende på 100 m, samt 3 
skud fritstående. 
  
På 100m.  
Vinder Jakob Skjølstrup Jensen.  
 
Prikskydningen.  
Tættes på 20 mm rund plet, afstand 100 m. Jakob Skjølstrup Jensen 
 
Riffel kommunemesterskabet JKF blev afholdt den 13. maj af Hjallerup, på 
skydebanen i Brønderslev.  
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 Nr.1.  Klokkerholm 331 point 
 Nr. 2. Dorf 287 point 
 Nr.3.  Hjallerup 274 point  
 
I august var der arrangeret tur til hjortebanen i Ulbjerg, hvor de 10 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.  
Der bliver ingen tur i år. 
 
 
 
Jagthornsudvalget 
Der har været 6-8 deltagere på holdet som ledes med kyndig hånd af Jørn Olsen. 
Der er kommet et pat nye på holdet. 
 
Vildtspil 
Vi har igen i år traditionen tro afholdt vildtspil den 13. november, det var lidt mindre 
fremmøde end sidste år ca. 50 deltagere. 
Der var igen i år meget fine præmier, forskelligt vildt og sponserede præmier. 
Det er gået stødt tilbage med tilslutningen til dette arrangement, så vi overvejer 
hvad vi gør i fremtiden. 
Tak til alle vores sponsorer. 
 
Udvalgsjagt 
Udvalgsjagten blev i år afholdt den 17. januar med deltagelse af 20 jægere, 
det var en hyggelig dag, dr blev ikke nedlagt noget. 
 
Dagen afsluttedes med Bodils vidunderlige frokost og efterfølgende kaffe. 
I 2015 vil udvalgsjagten blive afholdt den 19. december 2015. 
 
 
 
Bueudvalget 
Der er afholdt 2 buekurser med fuldt hold, 28 kursister i alt. 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, samt 
den årlige nyjægerdag i Hvorup og ikke mindst Outdoor 2015. 
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Udvalget har også afholdt Jægerforbundets første forbundsmesterskab i 
bueskydning her i Hjallerup, som også blev en stor succes. Der var 19 deltagere og 
desværre ingen metal til HJ. 
Der er afholdt 2 buejagter en på ny Vrå og en på Klitgaard, samt 2 på vores eget 
terræn på Lykkegaard/Milbakken. 
Så har de også sørget for at den Gyldne Pil ikke er i Hjallerup p.t efter en hård og 
opslidende kamp måtte de opgive den. 
Udvalget har fået bevilliget og indkøbt en kastemaskine til bueskydning, udvalget 
har fået tilsagn om en donation på kr. 12 000,00. 
 
 
Hundeudvalget 
Hundeudvalget har haft 30 hunde gennem forårstræningen og 27 gennem 
efterårstræningen. 
Der er afholdt 2 vinderklasseprøver i oktober, samt en udvidet aporteringsprøve. 
Hundeudvalget var i år vært for DM forstående hunde engelske og kontinentale 
racer arrangementet blev afviklet på arealer omkring Hjallerup og Tylstrup med 
udgangspunkt fra henholdsvis Gl. Toftegård og Hjallerup Jagtcenter. 
Vildtparade og præmieoverrækkelse blev holdt på St. Sinholdt. 
Det var et flot og meget rost arrangement især for de fine terræner med rigtig 
mange fugle, der aldrig leveret, så meget vildt til et mesterskab før, godt gået.  
 
Webudvalget: 
Det handler om vores hjemmeside og nyhedsbrevet. Bestyrelsen er udmærket klar 
over, at der sker for lidt på hjemmesiden og vores nyhedsbrev kommer ud for 
uregelmæssigt, så vi vil gerne have dette udvalg op så det kan blive funktionelt. 
Det hænger også med at vi gerne vil have mulighed for at sælge bannerreklamer på 
hjemmesiden. Vi har den store lykke at der en der gerne vil se på om han kan hjælpe 
os med hjemmesiden, så hvis vi kan få ham og Peter Johansen til at hjælpes ad kan 
vi måske få noget op at kører. 
 
Tilberedning af vildt 
Også i har vi haft madlavning med vildt på programmet med Leif og Kim i spidsen. 
Der var ca 10 deltagere der hyggede sig gevaldigt. 
Det er arrangement vi forsøger at gentage. 
 
 
 
Til sidst vil jeg overrække 2 pokaler: 
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Fiduspokalen: Går i år til Anders Schou for hans store arbejde i foreningen. Anders 
du har været en kæmpe arbejdskraft i forbindelse med renoveringen af skydebanen. 
Du har lavet alt det elektriske i den forbindelse. Du er nu ved at kortlægge vores el-
inst. i klubhuset så vi kan få styr på det.  
 
Rævepokalen: Carl Georg Hyldig. 


