
 

 

 

Generalforsamling i Hjallerup Jagtforening 2018 

Formandens beretning 2017 

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! 

Medlemstal 

Der er pt. ca. 350 en lille stigning siden sidste generalforsamling 

2017 

Når vi ser tilbage på året 2017 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. 

Flugtskydning 

Flugtskydningen har igen i år været den største aktivitet, hvilket også ses i regnskabet. 

Der er afviklet de ugentlige 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. 

Der har været et fald i omsætningen på banen i år 

Vi har også holdt træning hver onsdag for Haglskydeprøve aspiranter og uøvede, det fort- 

sætter i år. 

Vi startede i november med at renovere flugtskydningsbanen med nye kastemaskiner og et nyt 

maskinhus til side- og bagduer, det er et projekt til 510.000. 

Vi har fået et tilskud på 138000 fra skydebanepuljen og har søgt en del andre fonde, puljer  

herunder også Hjallerup samvirke, vi har fået positive tilkendegivelser fra flere. 

Vi har afholdt forenings mesterskab i alle 3 flugtskydnings discipliner se bilag 

Kommunemesterskab se bilag 



 

 

 

Jeg vil her også takke alle vores hjælpere til flugtskydnings arrangementer og til de almindelige 

træningsaftener. 

Hundeudvalget 

Hundetræningen kører stabilt med ca. 30 hunde og fire hundetrænere. 

Vi var igen repræsenteret i konkurrencen i Dorf. 

DM for stående hunde blev holdt med udgangspunkt fra Markedspladsen. 

Hjallerup jagtforening stod for forplejningen og parkeringen. Vores hundeudvalg deltog som 

terrænledere og hjælpere i selve konkurrencerne. 

Stor anerkendelse for hundearbejdet, det er vigtigt at vi har nogle dygtige hunde med på jagt. 

Bueudvalget 

Bueudvalget fik ny bestyrelse og ny formand, som desværre måtte forlade jobbet ret hurtigt på 

grund af sygdom i den nærmeste familie. Bueudvalget har på dispensation kørt uden formand indtil 

nu. De vælger en ny senere på året. 

Bueudvalget har traditionen tro et imponerende aktivitetsniveau og deltaget i skydninger landet 

over. 

Bueskytterne tog også det hele til kredsskydningen guld, sølv og bronze. 

Den gyldne pil snakker vi ikke om i år. 

Jagtudvalget 

Fællesjagterne har i år har været kendetegnet ved at det har været svært at sælge alle pladserne, 

men takket været Kais ihærdige indsat fik vi solgt de fleste pladser på fællesjagterne. 

Jagtudbyttet har været som følger: 

Rådyr 17 heraf 5 i bukkejagten 

Fasaner  4   

Ræv         3 

Sneppe   1 

Harer      2 



 

 

 

Skovdue  1 

Gråand  3 

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 1 dyr og 2 harer. Det er Ib Knøsen der motor i denne succes. 

Jagttegnskursus 

Der færre der ønsker at tage jagttegn igen i år, så der er kun 12 kursister igen i år, det er en 

general tendens vi ser. Henrik Nielsen er ny jagttegnslærer i år. 

Tirsdagsholdet 

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. 

Vores vej har været en vanskelig størrelse at have md at gøre i år, med al den regn 

Nu mangler vi kun få rettet fliserne på skydepladserne. 

Webudvalget 

Vi har fået ny WEB redaktør Preben Andreasen og vi lagt hjemmesiden over Hjallerup info. 

Jeg vil gerne opfordre til at i går ind på siden og opretter jer, så kan vi bedre komme i kontakt med 

jer. 

Jagthorn 

Jørn Olsen er gået på pension som underviser. Vi har en ny der vil overtage, men han lige 

på kursus først. 

  



 

 

 

Riffelskydning 

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. 

Trofæopmåling 

Den 27. november blev den Jægerforbundets årlige trofæopmåling holdt her i huset. 

Grunden til jeg nævner dette er at der var rekord deltagelse  i år med over 100 fremødte. 

Uden for foreningen. 

2017 blev også året hvor vi fik en ny jagtlov, hvor de 3 jagtformer blev ligestillet, så kan vælge 

mellem Bue, Hagl og Riffel. Der er også indført forsøg med buejagt på de store hjorte. 

Vi fik også ny jagttidsbekendgørelsen, hvor der bl.a. er kommet jagt på måger igen. 

Pokaler 

Rævepokalen Kai Hvolgaard første skudte ræv i denne sæson. 

Her til sidst vil jeg gerne overrække fidus pokalen til en der lægger et stort arrangement i 

foreningen med sportingbanen og jagttegnsundervisning Henrik Nielsen 

Aktivitetstegn 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 aften, og 

sørger for at vi ikke går legemligt i forfald. 

 

 


