
 

 

Generalforsamling den 14 februar 2019 

Formandens beretning 2018 

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 

2018 

Når vi ser tilbage på året 2018 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. 

Vi har også en del polterabend og firmaskydninger. 

Der er også indgået en aftale med Dronninglund slot, der tilbyder flugtskydning til deres gæster. 

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, så ser om vi kan få deltager antallet, det har været vigende i 2018. 

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: 



 

 

 

Jagtskydning 24 duer.   Senior 

1. Ib Knøsen.                       23/26 

2. Jan Næser.                     20/25 

3. Andi Dybro-Nielsen.   20/27 

 

Jagtskydning 24 duer.      Veteran 

1. Torben Tabro.                  24/24 

2. K.C Thode.                       23/24 

3. Torsten Chemnitz.        22/24 

 

10 Bagduer.  

1. Jan Næser 

2. Benny Frederiksen 

3. Torsten Chemnitz 

  

7 Spidsduer.  

1. Jan Næser 

2. Torsten Chemnitz  

3. Mogens Roland 

 

Trap 25 duer 

1. Ib Knøsen.                     24  

2. Jan Næser.                   23 

3. Jens Erik Graven.       21 

 

  



 

 

 

Sporting: 

1. Michael Chemnitz 

2. Per Lindegaard Nielsen 

3. Ivan Deroshe 

 

Stor tillykke til alle 👏👏👏 

Kommune mesterskab  

     Jagtskydning: 

     Individuel: 

Senior:  Michael Chemnitz      24/24      

Veteran: Thorsten Chemnitz        

Junior: Mads Lindegaard 

Hold: 

1. Klokkerholm      90/101 

2. Hjallerup            87/111 

3. Brønderslev       86/101 

Trap: 

Individuel senior: Henrik Winkler   25 

Individuel veteran: Mogens Nielsen 22 

Individuel junior: Mads Lindegaard 10 

Hold: 

1. Brønderslev    85         

2. Klokkerholm   76 

3. Hjallerup         73 

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. 

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

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  

Fasaner 8  

Ræv        1 

Sneppe   1 

Harer      3 

Sneppe   2 

Gråand   3 

i alt         35 stykker vildt 

Der har ikke været nogen eftersøgninger 

Der har været arrangeret 2 nyjæger jagter der begge blev aflyst på grund af for få tilmeldinger. 

Jagttegnskursus 

Det har taget et opsving i år der er 35 elever fordelt på 2 hold. så vi håber at det holder ved og at 

alle kommer igennem haglskydeprøven. 

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 med at gøre i år, med al den regn 

Nu mangler vi kun få rettet fliserne på skydepladserne. 



 

 

 

Webudvalget 

Vi har fået ny hjemmeside som er mere overskuelig og nemmere at bruge, vi vil gerne have tilbage 

meldinger fra jer brugere, hvad i syntes om den og hvad der skal rettes. 

Henvendelser vedr. hjemmeside skal ske til vores webredaktør Preben Andreasen. 

Tak til Preben for det store arbejde og arrangement han har lagt i det. 

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 26. 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. 

Pokaler 

Rævepokalen går til 2 i år nemlig Jesper Nielsen og Anders Thøgersen første skudte ræv i denne 

sæson, de skød samtidig til den samme ræv. 

Her til sidst vil jeg gerne overrække fiduspokalen til en der lægger et stort arrangement i foreningen 

og er en ildsjæl indenfor sit område nemlig uddannelse af nye buejægere gennem mange år og 

ikke mindst i præsentationen af buejagt Jørgen Haller. 

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. 

Til allersidst i finalen vil gerne overrække en hæder til en der har viet sit liv ja selvfølgelig til hans 

kone selvom jeg tror hun kan blive i tvivl nogen gange, han har været med i mange år 

og er indbegrebet af Hjallerup jagtforening og siddet tungt på pengekassen og er årsagen til at 

foreningen har en sund økonomi. 

Vi har derfor besluttet at udnævne Kai Hvolgaard til æresmedlem i Hjallerup jagtforening 

tillykke Kai. 

 


