
 
 

Generalforsamling den 10. juni 2021  
Formandens beretning for år 2020  

I det forgangne år har vi måtte taget afsked med nogle af vores jagtkammerater. Vi vil savne dem i tiden 

fremover, når vi er samlet i foreningen eller på jagt. Velvidende 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 ca. 370 medlemmer pr. 1. juni, dette er stabilt i forhold til forrige år, hvor der var ca. 380 medlemmer.   

År 2020 

Når vi ser tilbage på året 2020, er det et år, hvor vi har arbejdet med de kendte aktiviteter, nemlig, 

flugtskydning, hundetræning, buejagt og fællesjagter, samt ikke mindst arbejdet med at vedligeholde og pleje 

vores hus og omkringliggende arealer.  

Alle aktiviteter har naturligvis været præget af Corona nedlukningerne – men vi forsøgt at holde gang i 

hjulene, i det omfang som det har været muligt.   

 

Flugtskydning  

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

de ugentlige mandagstræninger i de perioder som Coronaen har tilladt det.  

Vi har også holdt træning hver onsdag for haglskydeprøveaspiranter og uøvede, deltagerantallet er stabilt i 

forhold til tidligere år.   

For nuværende har foreningen både et damehold og et juniorhold, som deltager i konkurrenceskydning.  

Foreningsmesterskabet bliver i år afholdt d. 2021-07-03. 

  



 
 
Foreningsmesterskab 2020 

 

 

Jagtskydning 24 duer 

Senior: Michael Chemnitz 24/24  

Veteran: Per Thomsen 24/26 

 

Trap  

1. Ivan Doresche 25 

 

7 spidsduer  

Lars Jensen 7/7, efter omskydning 

 

10 bagduer  

Claus Jensen 10/10, efter omskydning  

 

 

Kommunemesterskab 2020, afholdt i Brønderslev 

Jagtskydning individuel:  

Veteran: Per Bæk 24/26  

Senior: Peter Jensen 24/26  

Junior: Mads Lindegaard 24/27 

 

Hold:  

1. Hjallerup 95/104 

2. Klokkerholm 84/101  

3. Brønderslev 82/105  

 

Trap individuel:  

Veteran: Mogens Roland 17  

Senior: Ivan Derosche 24  

Junior: Mads Lindegaard 19  

 

Hold: 

1. Hjallerup  

2. Brønderslev 

3. Klokkerholm  

 

Her skal der lyde en stor tak alle vores hjælpere til flugtskydningsarrangementerne og til de almindelige 

træningsaftener. 

  



 
 
Hundeudvalget  

Hundetræningnen kører stabilt med ca. 30 hunde og fire hundetrænere. Stor anerkendelse for 

hundearbejdet, det er vigtigt at vi har nogle dygtige hunde med på jagt. Der blev i år 2020 etableret 

træningsbane for gravsøgende hunde.   

 

DM for hunde blev i 2020 afholdt af Hjallerup Jagtforening. 

 

Bueudvalget  

Der er ikke været stor aktivitet på grund af Corona, men vi har da lavet lidt. 

Vi er ca. 45 medlemmer, og 433 medlemmer på FB gruppen Nordjyske Buejægere. 

Der har været trænet inde- og udendørs i 2020., men ikke indendørs i vinteren 20/21. 

Vi har deltaget i forskellige konkurrencer og arrangeret ’Det Gyldne Slip’ i sensommeren. 

Der har været bukkejagt på Milbakken, hvor der blev skudt en buk. 

Der har været afhold buekursus og -prøver her i foråret. 

Ole har deltaget i on-linemøder vedr. fusionen mellem FADB og DJ. 

 

Jagtudvalget  

Fællesjagterne har i år har været kendetegnet ved, at flere jagter desværre blev aflyst grundet 

coronarestriktioner. 

Jagtudbyttet har været som følger: • Rådyr 13 • Fasaner 11 • Ræv 1 = i alt 25 stykker vildt  

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

Rågeregulering: Der blev reguleret knap 400 rågeunder i år 2020. 

 

 

Tirsdagsholdet  

Tirsdagsholdet har igen i år 2020 gjort et stort stykke arbejde med vedligeholdelse af vores hus og 

omliggende arealer, stor tak til dem, uden tirsdagsholdet kunne vores område ikke se ud som det gør.  

 

Web-udvalget 
Tak til Morten og Preben for det store arbejde de har gjort med hjemmesiden. 

Web-udvalget søger nye kræfter, til at hjælpe med administrationen af hjemmesiden.  

 

 

Pokaler  

Rævepokalen går til Jan Knudsen, som skød den første ræv på fællesjagterne.  

 

 

 

Afslutningsvis vil bestyrelsen gerne takke én der også lægger et stort arbejde i foreningen især med det 

kulinariske, nemlig Bodil. Derfor modtager hun hermed en erkendelighed for hendes arbejde. 


