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Generalforsamling i Hjallerup Jagtforening 2017 

 

Formandens beretning 2016 
 
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! 
 
Det har igen været et begivenhedsrigt år i foreningen, ikke så meget med nye aktiviteter 
Men mere med at få de aktiviteter vi har optimeret og vedlige holdt. 
 
Medlemstal 
Det er faldet lidt til 347 medlemmer, faldet kan skyldes at vi har færre jagttegnselever end 
vi plejer og de er svære at holde på. 
 
2016 
Når vi ser tilbage på året 2016 er det et år, hvor vi har arbejdet med de kendte aktiviteter, 
nemlig, flugtskydning, hundetræning, buejægerne, fællesjagter, jagttegnsundervisning, 
samt ikke mindst arbejdet med at vedligeholde og pleje vores hus og omliggende arealer. 
 
Flugtskydningen har igen i år været den største aktivitet, hvilket også ses i regnskabet. 
Der er afviklet de uegentlige mandagstræning og sporting om torsdagen. Det er stadig 
jagtskydning og trap der flest kunder i butikken, sporting hænger noget efter, men vi 
arbejder videre med at få mere gang i den. 
Vi har også holdt træning hver onsdag for Haglskydeprøve aspiranter og uøvede, det 
fortsætter i år. 
 
Vi har afholdt forenings mesterskab i alle 3 flugtskydnings discipliner se bilag 
 
Kommune mesterskab se bilag. 
 
Jeg vil her også takke alle vores hjælpere til flugtskydnings arrangementer. 
 
Hundetræningnen kører stabilt med ca. 30 hunde og fire hundetrænere. 
Vi var igen repræsenteret i konkurrencen i Dorf. 
 
Bueudvalget har fået ny besætning herunder ny formand Matin Sørensen. 
Bueudvalget har traditionen tro et imponerende aktivitets niveau. det var også året hvor 
de havde 10 års jubilæum, som blev fejret i starten af juni, samtidig med Hjallerupmarked, 
så det gik lidt udover deltager antallet. Men tillykke med det. 
 
Bueskytterne tog også det hele til kredsskydningen guld, sølv og bronze. 
Den gyldne pil snakker vi ikke om i år. 
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Fælles jagterne har i år har været kendetegnet ved at det har været svært at sælge alle 
pladserne, der var solgt 22 på forhånd. 
 
Jagt udbyttet har været som følger: 
 
Rådyr      16 heraf et i bukkejagten 
Fasaner   8 
Ræv         1 
Sneppe   3 
Harer      1 
 
i alt         31 stykker vildt 
 
Der har ikke været nogen eftersøgninger 
 
Der har været afholdt 2 nyjæger jagter med 12 på hver og der nedlagt vildt på begge jagter, 
nemlig 2 dyr og 2 harer. Det er Ib Knøsen der motor i denne succes. 
 
Der færre der ønsker at tage jagttegn i år, der kun 12 kursister mod 18 året før, det er en 
general tendens vi ser. Henrik Nielsen er ny jagttegnslærer i år. 
 
Så har der været gjort et stort stykke arbejde med vedligeholdelse af vores hus og 
omliggende arealer stor tak til tirsdagsholdet, uden jer kunne vores område ikke se ud som 
det gør. 
Bl.a. er der kommet nye tag på maskinhusene på skydebanen og tagene på skydehusene er 
også blevet renoveret. 
Nu mangler vi kan at få rette fliserne på skydepladserne rettet op. 
Vi kommer med et nyt tiltag på sæsonafslutningen. 
 
Vi søger efter en ny web-redaktør i det Per er trådt ud af bestyrelsen, han fortsætter lidt 
endnu. Jørn har over taget Pers plads. 
 
Så har vi en anden opgave der skal løses nemlig vores riffel skydning, det var ikke den 
rigtige løsning med banen i Hals. 
Så hvis der er nogen her der er interesseret i at starte riffelskydning op igen høre vi gerne 
fra jer. 
 
Ser vi på hvad der sket på jagtområdet uden for foreningen i 2016, så er det jo året hvor et 
af de store emner været forhandlinger omkring forvaltningen af de store hjorte, hvor der 
holdt del møder henover året, det endte så med at miljøministeren tog beslutningen uden 
om vildtforvaltningsrådet, men det er han i sin gode ret til. 
En anden vigtig ting som berører os alle er de i gangværende jagttidsforhandlinger, der har 
også været holdt møder henover efter året med bl.a. i Brovst, hvor vi var med. 
DJ har lagt efter min mening en fornuftig strategi der svær komme uden om. 
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DJ har lagt et dokumenteret fagligt grundlag for arter de mener der skal være jagt på, som 
kan ses på DJs hjemmeside. 
Forhandlingerne forventes afsluttet til sommer med ikrafttræden for sæsonen 18/19.  
 
Pokaler 
Rævepokalen Anders Schou 
Her til sidst vil jeg gerne overrække fidus pokalen til en der lægger et stort arrangement i 
foreningen med vores nye jægere, både med jagt og skydning, det er i år Ib Knøsen. 
 
Og så til finalen hvor jeg gerne vil takke 2 der også lægger et stort arbejde i foreningen især 
med det kulinariske nemlig Bodil Og Anette, de gør et stort arbejde med forplejningen også 
i dag. 
 
 
 
 
 
 
 


