
Generalforsamling den 13. februar 2020 

Formandens beretning 2019 
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. 380 medlemmer pr. 1.oktober. det er en pæn stigning. 

2019 
Når vi ser tilbage på året 2019 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 
2019 blev året hvor vores renovering af skydebanen blev næsten færdig, der mangler 
lidt fliser og lidt. 
Vi startede i november 2018 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  
• kr. 138000 fra skydebanepuljen  
• kr. 100000 fra Hjallerup samvirke  
• kr.50000 fra Hjallerup sparekasse gavefond  
• kr.15000 fra DJ  
• og så har LM byg sponseret nogle dele af byggeriet.  
Tak til Sponsorerne. 

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 polterabender og firmaskydninger. 

Vi har også holdt træning hver onsdag for Haglskydeprøve aspiranter og uøvede, deltager antallet er blevet 
bedre i 19. 

Vi har også haft den glæde at vi fået et ungdomshold op at køre i år som har deltaget 
 i flere konkurrencer: FM i DJ, hvor de blev nr. 4 1 due fra 3. pladsen og DFF, hvor de vandt 
Konkurrencen for hold, samt flere andre flotte placeringer. 

Ved FM i DJ havde vi endnu et flot placering nemlig Michael Chemnitz der fik en bronze medalje i senior 
klassen efter omskydning. 

Vi har afholdt foreningsmesterskab i flugtskydning. 



Jagtskydning 24 duer.   Senior 
1. Jan Andersen.               24/24 Omskydning 
2. Flemming Hansen.       24/24 Omskydning 
3. Henrik Terkelsen.         23/24  

Trap 
1. Claus Jensen.               22 Omskydning 
2. Lars Jensen.                 22 Omskydning 
3. Torben Tabro               22 Omskydning 

7 spidsduer 
1. Claus Jensen      efter omskydning 
2. Henrik Lykke      efter omskydning 

10 bagduer 
1. Claus Jensen efter omskydning 
2. Kai Hvolgaard efter omskydning 

Kommune mesterskab 10. august i Hjallerup 

Jagtskydning individuel: 
Senior:  Per Lindegaard      24/24      
Veteran: Henrik Terkelsen  24/26        
Junior: Mads Lindegaard 

Hold: 
1. Klokkerholm      93/103 
2. Hjallerup            89/105 
3. Brønderslev       87/107 

Trap: 
Individuel senior: Michael Chemnitz   24 
Individuel veteran: Torsten Chemnitz 24 
Individuel junior: Mads Lindegaard     19 

Hold: 
1. Klokkerholm  88         
2. Hjallerup        80 
3. Dorf                78 

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



Hundeudvalget 
Hundetræningnen kører stabilt med ca. 30 hunde og fire hundetrænere. 
Vi var igen repræsenteret i konkurrencen i Dorf.. 
Stor anekendelse for hundearbejdet, det er vigtigt at vi har nogle dygtige hunde med på jagt. 
Der er også gang i et projekt med en ræve træningsbane, en såkaldt mekanisk ræv, som bliver betalt med 
midler far DJ. 

Bueudvalget 
Se bilag. 

Jagtudvalget 
Fælles jagterne 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. 

Jagt udbyttet har været som følger: 
• Rådyr 16 
• Fasaner 15  
• Ræv 1 
• Sneppe? 
• Harer 5 
• Gråand 2 
= i alt 39 stykker vildt 

Rågeregulering: 393 rågeunder 

Der har været 1 eftersøgninger, hvor dyret blev leveret. 

Der har været arrangeret 2 nyjæger-jagter, hvor der bliv nedlagt et rådyr og en fasan. 

Jagttegnskursus 
Det har taget et opsving i år der er ca. 30 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. 

Web-udvalget 
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 ligger i det. 

Sponsorudvalg 
Vi forsøger at få et sådan udvalg op at stå, det vi tænker er at sælge plade bagved vores ny podie og 
bannerreklamer på vores hjemmeside. Vi har solgt nogle stykker allerede og der er plads til flere. Men 
henvend jer til Erik Madsen. Hvis der sidder nogen der vil have en reklame op. 



Vi mangler også sponsorer til vore ungdomshold, samt en person der vil tage sig af dem, helst med indsigt 
og erfaring i flugtskydning. 
Det er dyrt at komme rundt til stævner. 

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 25. november blev den Jægerforbundets årlige trofæopmåling holdt her i huset. 
Der var kun 16 der mødte frem, så vi overvejer situationen i år. 
  
Pokaler 
Rævepokalen går til Bent Christensen som skød den første ræv. 

Her til sidst vil jeg gerne overrække fidus pokalen til en der lægger et stort arrangement i foreningen og har 
sammen med en del andre der har fået fiduspokalen tidligere, lagt et stort arbejde i foreningen nemlig 
Christian Nørgaard. 

Og så til finalen hvor jeg gerne vil takke en der også lægger et stort arbejde i foreningen især med det 
kulinariske nemlig Bodil, der gør et stort arbejde med  forplejningen også i aften, og sørger for at vi ikke går 
legemligt i forfald. 

Derfor skal hun have denne kuvert. 


