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FORMANDENS SIDE

Vi har gennem sommeren haft en masse gode og 
spændende aktiviteter, bl.a. hundetræning, skydning, 
vildtplejeaften, knivkursus - mere herom inde i bladet. 
Jagtforeningen har deltaget ved Skovens Dag og Store 
Legedag i Kirketerp igen denne sommer. Vi mener, det 
er utrolig vigtig at komme ud og tale jagtens sag og få 
vist »ikke”-jægere«, hvad jagten også kan være.
Som alle ved, er der et stort problem med hensyn til 
mårhunden. Mange vil gerne hjælpe med at indfange 
eller skyde den, hvilket er rigtig positivt. Der har fra 
Naturstyrelsens side været lidt problemer med, hvor-
dan man skulle håndtere problemet. Vi er derfor selv 
gået skridtet videre og indsamler information omkring 
det i vores lokalområde. Desuden er der også et prob-
lem med vaskebjørnen, der også står registreret under 
uønskede arter. Der er knapt så store problemer som 
med mårhunden, men vaskebjørnen er her. Der er bl.a. 
blevet fundet en vaskebjørn ude ved Mogens Drastrup 
(se billede). 

Som mange af jer har oplevet, eller måske læst i Jæger, 
har Dansk Jægerforbund haft nogle indkøringspro-
blemer med deres nye medlemsregistrering, hvilket 
også har berørt vores jagtforening. Vi har snakket 
meget med DJF om problemerne, og de har lovet at få 
styr på det sidste, inden dette blad kommer på gaden. 
Når det er sagt, synes jeg også, at vi har al mulig grund 
til at være stolte af DJF. Forbundet er andet end en fl ok 
skydegale jægere. De har desuden et bredt samarbejde 
med mange af de grønne organisationer, som ikke er 
så vilde med jagt. 
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På repræsentantskabsmødet i DJF sidste år blev det 
besluttet at donere »en patron« til Jægernes Natur-
fond. I alt løber donationen op i 1,2 mio. kr., hvilket 
svarer til en riffel- eller bismutpatron á 20 kr. pr or-
dinært medlem. En del skal bruges til at konsolidere 
fonden, mens langt hovedparten dog skal bruges til 
at igangsætte projekter til gavn for jægere og jagten. 
Blandt andet skal der gives penge til forsknings-  og 
undersøgelsesprojekter som redeprædation hos ager-
høns og killingedødelighed hos harerne.  

Tiden fl yver af sted, og bedst som vi er godt i gang 
med bukkejagten, er den forbi, og pludselig står den 
»rigtige« jagtsæson for døren. Nogle har trænet på 
skydebanen, lavet vildtpleje og trænet hunden, mens 
andre har tænkt over den kommende eller forrige 
sæson. Én ting er sikker – når kalenderen nærmer sig 
september, begynder jeg at glæde mig til den kom-
mende jagtsæson. 

Knæk og Bræk – Dennis Staun
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HUNDEUDVALGET

Vores år startede noget rodet, fordi is og frost havde 
bidt sig fast. Overalt. Heldigvis havde Lauritz nogle 
marker oppe ved Borup Hede. Super sted med dejlige 
læbælter og gode marker. Så vi fi k kørt vores skur vogn 
i stilling, og der blev serveret ungarsk gullasch suppe 
den ene af dagene – og vist en 3-4 gange mere blev der 
mad til hundefolket. Jeg behøver vel ikke at fortælle, 
hvem der lavede mad til os - så det lader jeg så være 
med.

Da tøvejret kom, blev det hele til bladder, og vi fl yttede 
ned til Lauritz’ gård, hvor vi var resten af sæsonen. 
Afslutningen afholdt vi nede på Preben og Mogens’ 
jord nede ved Halkær Sø. Danmarks smukkeste 
hundetræningsbane.
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I år havde vi fået en ny dommer - Ove Jørn - som har 
været med i gamet i fl ere år, og jeg synes, at han 
klarede det med glans, så mon ikke han dukker op til 
næste år.
Vi var desværre ikke så mange i år, men alligevel blev 
der lavet pattegris. (Annette og hendes søn hjalp - og 
ja - det er ham igen). Vi er nogle heldige folk, for 
Preben og Mogens giver os grisen, og så kan det sgu da 
ikke være bedre.

OG VINDERNE BLEV:

HVALPE KLASSEN 1V MICHAL LAURESEN TEQUILA 
 2V JØRN QVIST FRIK 
UNGHUNDE 1V TORBEN LARSEN WILLI 
 2V LEIF NIELSEN ZIGI 
ÅBEN LASSE 1V DENNIS LARSEN MAX
 2V AGNER BRUN CITA
VETERAN 1V JAN LARSEN EDI
 2V FRITZ TOFT NEMO

En stor tak til Arne for sponsor gaver til 1. vinderne. 
Gaven er hundefoder. 
Og til jer der vandt: I skal nok ikke bruge så meget 
foder, som Arne selv giver sin hund! 
Tak til alle for denne sæson. Jeg håber, vi ses til august. 
Nærmere oplysninger kommer i Nibe Avis og på vores 
hjemme side.
HUSK at træning ikke slutter, fordi der er sommer ferie.

Hilsen Hundeudvalget
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NATURPRIS – FLOT ANDENPLADS 
GIK TIL JENS PETER MARK

Veggerby Jagtforening indstillede Jens Peter Mark til 
Jægerforbundets Naturpris. Der var indstillet i alt 8 til 
prisen. Andenpladsen gik til Jens Peter Mark, og det 
vil vi gerne fejre den 14. august 2011 kl. 19.00 hos Jens 
Peter med øl og pølser. 

Tilmelding til Elon Godiksen, tlf. 29 41 37 55.
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NATUR OG VILDTPLEJEGRUPPE

Vi er så småt kommet i gang med natur gruppen. Der 
har været afholdt opstartsmøde, hvor der blev snakket 
om, hvad man kunne tænke sig, at vi beskæftigede os 
med.

Et af forslagene var gode ideer til anlæg af fodermar-
ker, og da foråret nærmede sig, skulle der handles 
hurtigt, så vi tog op til Landbo Nord i Brønderslev, som 
lige havde ansat en vildtkonsulent og har arealer, hvor 
der er demo og forsøg.

Der var en fi n blanding af fodermarker, insektvolde, 
beplantninger af forskellig art, læhegn og en sø.
Vildtkonsulenten var ny-uddannet og havde alt i frisk 
erindring, og der faldt mange guldkorn af på turen 
rundt på arealet.

Turen var godt besøgt, og der er ingen tvivl om, at vi 
laver noget lignende på et senere tidspunkt.

Har du en god ide til noget vi kunne beskæftige os 
med eller kunne du tænke dig at være med i gruppen 
så ring på 29 41 37 55 eller mail på 
elongoidiksen@gmail.com

Elon Godiksen 
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RIFFELSKYDNING

I marts havde vi besøg af bøssemager Erling Pedersen 
fra Vendsyssel Våbenservice. Han blev ca. en halv time 
forsinket og skulle så have computer og projekter sat 
op, men efter ca. 50 min. var han klar. (Vi solgte en 
ekstra øl og vand, og snakken gik livligt, så det gik 
alligevel). Hvis man ser bort fra at Erling havde en gang 
halsbetændelse som havde sat sig på stemmen og det 
kneb til tider med at råbe forsamlingen op så var det et 
udmærket foredrag han holdt og der blev talt om både 
haglbøsser og rifl er.
Man kunne tage sit eget våben med som bøsse-
mageren gennem gik for fejl og mangler, gav gode råd 
om ved lige hold og ombygning.

HJORTEBANE

Efter at vi sidste år prøvede hjortebanen i Hadsund, 
valgte vi at vende tilbage til banen i Skive, her kan vi 
komme med vores egne instruktører, og vi bestemmer 
selv farten.
Der var god tilslutning til turen, og alle havde en god 
træningsdag.

MINIFELDTSKYDNING

Den sidste dag i april var det igen tid til at afholde den 
snart traditionsrige skydning i Veggerby Jagtforening.
Vi mødtes til kaffe og rundstykker og hyggeligt sam-
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vær, og der blev byttet den løvn, der var nødvendig, 
inden det blev alvor, og der kom patroner i kammeret.
Mogens tog sig af skydningen. Der var som sædvanligt 
forskellige skydestillinger til vildtskiver i naturlig stør-
relse,  og der indgik også en hochsitz. Som noget nyt 
havde vi en ”plovskærskydning”, dvs. at der var oph-
ængt et gammelt plovskær oppe på toppen af volden 
og neden for lå en hammer, som skulle bruges til at slå 
til plovskæret så højt, at Mogens kunne høre det. Og 
så var det ned igen og afgive sine skud inden for et 
minut, hvilket godt kan drille lidt, når pulsen er oppe.
Ved siden af banen havde undertegnede lavet 2 an-
skudssteder og 4 afstandsbedømmelser. Derudover var 
der 10 skriftlige spørgsmål, der skulle besvares.
Det var igen i år holdskydning med tre skytter på 
hvert hold, hvor bare være én af skytterne skulle være 
medlem af Veggerby Jagtforening.

Der var tilmeldt 7 hold, men 2 af holdene manglede 
skytter, så de slog sig sammen, et hold meldte afbud, 
og et blev væk, så vi landede på 4 hold, og de havde en 
rigtig hyggelig dag.

Bjarne kok havde taget sit udendørskøkken med, og så 
var vi sikre på, at middagen var i hus i form af grillede 
pølser. Efter endt skydning og sammentælling blev 
førstepladsen givet til Jan, Claus og Ejgil, andenpladsen 
gik til Jan, Jacob og Niels, og tredjepladsen til Gitte, Ulf 
og Christian.

I år oplevede vi at have nogle rigtig dårlige tabere på 
fjerde pladsen! Der var ikke den ting, der ikke var galt. 
Vi plejer ikke at sætte navne og billede på fjerdeplad-
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sen i bladet, men jeg gør en undtagelse i år, for ellers 
får jeg helt sikkert brok for det.
Og de tre på billedet er Kim, Dennis og Mark. Vi havde 
en vandrepokal i riffel skydningen men den er forsvun-
det, og vi kan ikke huske hvor vi har lagt den! Ved no-
gen hvor den er, så giv mig lige et ring på 29 41 37 55
Bjarne har bestilt et halvt tons pølser til næste år, så 
kommer I ikke og hjælper med at spise dem? Samtidig 
kunne I jo tage rifl en med og dyste lidt.
Vi ses næste år.

SKYDEBANEN I ENGELSTRUP

Vores skydning i Engelstrup har været godt besøgt i 
foråret. I april havde vi valgt at lave to skydedage, og 
det skulle vise sig at være en god idé.

Vi skyder den første mandag i hver måned fra april til 
og med september, men vi holder ferie i juli. Der skydes 
fra kl. 17.00 til kl. 20.00 - dog senest til solnedgang.

Der er altid en uddannet instruktør på banen, så bare 
spørg, hvis du skal have hjælp eller har noget, der 
driller.

Der er to skydedage tilbage, og det er 1. august og 5. 
september.

Vi ses på Bakkelyvej mellem Vilsted og Vindblæs.

Riffelinstruktør Elon Godiksen 
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JAGT I STATSSKOVEN

Veggerby Jagtforening får nok tildelt to pladser til 
jagt i statsskoven i år. Én plads til en øvet, og den 
anden til en ny/forholdsvis ny. Der trækkes lod blandt 
de tilmeldte.
Jagten er altid en torsdag, men datoen er endnu 
ukendt. Er du interesseret tilmeld dig hos Tage Ørsnes. 

Tage Ørsnes

FAMILIEDAG

Sted: Skydebanen Banesvinget 7B, Støvring
Tid: Lørdag den 27. august kl. 10.00-14.00 

Første serie er gratis for alle, og der vil være instruk-
tører til at hjælpe. Der er også mulighed for at låne et 
gevær, hvis man ikke selv har et.
Der vil i lighed med sidste år være forskellige opgaver, 
så der er noget, der passer til alle aldre.
Se program på hjemmesiden.
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FLUGTSKYDNING

Der trænes alle torsdage aftener indtil udgangen af 
september, så der er rig mulighed for at få afprøvet 
sine træfevner, inden jagten starter. Der er altid to 
dygtige instruktører til at hjælpe nye og dem, som har 
et problem. 
Sidste skydedag den 29. september, er der en gratis 
øl og biksemad med spejlæg til alle. Da bladet laves 
tidligt i år er de forskellige konkurrenceresultater 
endnu ikke fremme.
Den eneste afgjorte er Kimbrerskydningen, og her 
vandt Veggerby Jagtforening. Års blev nr. to, og Flejs-
borg nr. tre. Veggerbys hold bestod af Lasse Grønhøj, 
Torben Langdahl, Jesper Ørsnes, Peter Buus og Jan 
Aldahl. Er der nogle der vil med til VHL skydning eller 
med til KÅL skydning, så giv besked til Tage Ørsnes 
nede på banen eller ring 98 37 86 84/ 21 72 86 84.

Flugtskydningen har nu fået sin egen hjemmeside - 
www.ssvfl ugt.dk.

Tage Ørsnes
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ANDEJAGT I GATTEN 2011

Igen i år har vi fornøjelsen af at kunne tilbyde andejag-
ter hos Agner Jepsen i Gatten.

Jagttiderne er som følgende:
Torsdag den 01. september mødetid kl. 04.30
Lørdag den 10. september mødetid kl. 05.10
Søndag den 25. september mødetid kl. 05.40
Lørdag den 08. september mødetid kl. 06.10
Fredag den 21. oktober  mødetid kl. 17.30
Fredag den 04. november  mødetid kl. 16.00
Fredag den 18. november mødetid kl. 15.30

Generel information omkring andejagterne:
Der er plads til 15 jægere pr. jagt. Ved tilmelding oply-
ses om man medbringer hund, så vi ved, om der er nok 
hunde med på jagterne.

Tilmelding til undertegnede efter »først-til-mølle-
princippet«. Pris pr. jagt kr. 100 kr. for de første 4 jagter 
inkl. rundstykke/fl utes efter jagten.
De sidste 3 aftenjagter koster 50 kr. pr. jagt.
Hvis man har tilmeldt sig men ikke møder op, betales 
der for pågældende jagt. Nedlagte ænder købes til 
dagspris. Den skrevne mødetid er ved jagthytten i 
Gatten. Ingen forlader jagthytten, før parolen er ovre. 
Man kører/går samlet til den sø, hvor man har trukket 
sin post. Alle må medbringe egen hund, hvilket medde-
les ved tilmelding. Der tages forbehold for ændringer.
Evt. ændringer eller nyt vedrørende jagterne vil man 
kunne se på www.veggerbyjagt.dk 

Tilmelding til: Tage Ørsnes · Tlf. 98 37 86 84
 Leo Larsen · Tlf. 98 37 89 88
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JAGTBIOGRAFEN 

Sted: Nystrøm og Krabbe ved Århus
Tid: den 14. september 2011 kl. 19.00 til 20.00

Den 17. marts var det igen blevet tid til at få 
riffelpiberne varmet op nede ved Nystrøm og Krabbe 
ved Århus, som jo har en jagtbiograf i baglokalet.
Denne gang var det en fornøjelse at arrangere turen. 
Der var faktisk så mange tilmeldt, at vi overvejede at 
leje banen en ekstra time, hvilket vi skulle have gjort, 
da der var fl ere, der gerne ville have skudt mere.
Jeg håber, at grunden til at der var så mange er, at 
man har indset hvor fantastisk træning det er. Det er 
her man skal tage de chancer, som man ikke tager på 
jagt, og her man skal prøve sine egne grænser af for 
at fi nde sin egen formåen. For dem, der ikke ved hvad 
en jagtbiograf er, så er det en hal hvor man skyder 
indendørs med sin egen riffel med rigtig ammunition. 
Der er 4 stand pladser, hvorfra der skydes stående. I 
den anden ende af hallen - ca. 25 m.- er der et stort 
lærred ca. 5 x 15 m. Her vises jagtsekvenser med for 
skelligt vildt, der enten står stille eller er i bevægelse. 
Så afgiver man et skud, og fi lmen stopper i 2 sek. hvor 
skuddet markeres med en lille rød prik, hvorefter fi l-
men starter igen. Man skyder 3-4 skud, hvorefter det 
går videre til næste skytte.

Skulle du have lyst til at komme med ned og skyde, så 
har vi en tur igen d. 14. september, hvor vi har banen 
fra kl. 19.00 til 21.00 og er der skytter nok, så lejer vi 
den en time mere. Tilmelding til turen er til Elon på tlf. 
29 41 37 55 senest en uge før.
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GÅSE OG ANDEJAGT VED 
KROGH´S STENSILO 2011

Så er datoen for årets Gåse og Andejagt fastlagt. Det 
bliver weekenden d. 16/9-18/9 2011. Som sidste år er 
der fri jagt fra fredag middag til søndag middag.

Der er plads til ca. 20 jægere, og pladserne fordeles 
efter »først-til-mølle«, og der betales ved tilmelding.
Pris for en hel jagtweekend er kr. 600 kr. pr. person. 
excl mad, drikke og overnatning. Sidste år kostede 
fortæring ca. 250 kr. pr. person. Der vil før jagten blive 
afholdt et møde for de tilmeldte jægere, hvor nærmere 
information omkring overnatning, mad og drikke af-
tales. Tilmelding kan ske via mail til:
km@veggerbyjagt.dk. 
Husk at oplyse navn og mail adresse ved tilmelding.

Øvrig information  
Til jer, som ikke ved hvad Krog´s stensilo er, kan jeg 
fortælle, at det er et 200 hektar stort område med 
masser af små søer og vådområder.  Det er netop 
sådanne områder, som gæs og ænder trækker på.
Til jagten hører der et lille hus, hvor vi tilbereder 
vores mad, spiser og sover. Huset er placeret 
således, at man kan gå rundt for at komme 
på jagt. Loftet er indrettet som en stor 
sovesal, så der skal kun medbringes 
liggeunderlag og sovepose. 
For mere information om jagten 
kontakt Kim Mark, tlf.  29 26 63 36.

Jagtudvalget – Kim Mark



16

RÆVEJAGT I MAJS- OG ROEMARKER 

Mødested: Hjedsbækvej 132.
Tid: Søndag den 18. september kl. 10.00.

Der har ofte været mange ræve i majsen, men det kan 
være svært at få dem ud.

Derfor må der gerne være mange med hunde med 
denne dag. Vi skal helst være mindst 15 mand. Tag 
gerne en nabo eller jagtkammerat med eller måske en 
kommende jæger. 
Tilmelding til Tage Ørsnes tlf. 98 37 86 84/21 72 86 84.
Husk madpakke. Pris 25 kr.

Jagtudvalget – Tage Ørsnes

Til jægeren der har 
alt, konsordiet, jagt-
foreningen m.fl .
Smukke dækkeservietter trykt på 
150g kraftigt papir i fi re farver – med 
eller uden rundede hjørner. Det giver 
jagtbordet det helt optimale præg.

Priseksempel ved valg af 
standardmodeller:

standard
modelllllllllllllllllllllllllllllllll

~

~

standard
model

dmod

Priserne er excl. moms og fragt.

v/50 stk. pr. stk. kr. 3,25
v/100 stk. pr. stk. kr. 2,50

DRONNINGLUND · TLF. 98 84 10 20 · WWW.BASISTRYK.DK



17

BLISHØNEJAGT I HALKÆR BREDNING

Sted: på havnen i Sebbersund
Tid: Lørdag d. 24. september 2011 kl. 08.30  

Vi prøver igen i år at lave en morgenjagt efter hoved-
saligt blishøns, men der plejer også at blive skudchan-
cer til ænder. Så har du lyst til at komme ud og prøve 
en skydepram og have en hyggelig dag med ligesind-
ede er her chancen. Hvilket grej du ellers måtte få brug 
for, fortæller jeg dig ved tilmelding.

Der kan maximalt være 8 deltagere 
på jagten.
Det koster kr. 25 kr. til dækning af 
benzin.
Tilmelding er til undertegnede efter 
princippet »først til mølle«.

Ved dårligt vejr afl yses jagten.

Claus Pedersen – Jagtudvalget.   
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GOURMETJAGT DEN 15. OKTOBER

Jagtudvalget vil i år forsøge sig med et nyt initiativ, 
hvor vi afholder en jagt med efterfølgende middag. 
Idéen går i al sin enkelhed ud på, at vi til middagen 
spiser det vildt, vi nedlægger på dagen. Lyder kon-
ceptet bekendt? Ja, vel for de fl este, men i dette tilfæl-
de er »taberdyret« altså et stykke dåvildt, som Tage vil 
skyde et par dage i forvejen. 

Du behøver altså ikke at frygte, at menuen står på 
krage, stegt i træsko med pludder fra den nærmeste 
grøft, såfremt Diana ikke lige tilsmiler selskabet på 
dagen. 

Jagtudvalget vil gerne bidrage til den øgede fokus på 
efterbehandling og tilberedning af vildt. Så skulle du 
mangle idéer og gode opskrifter på vildt, eller mangler 
du inspiration til en spændende ny opskrift på fasan, 
var det måske en god idé at møde op. 

Skulle du være usikker på, hvordan man generelt be-
handler nedlagt vildt, kan der være gode råd og spar-
ring at hente fra erfarne folk. I forberedelsen til den 
sikre såt, forventes det selvfølgelig, at folk deltager 
efter bedste evne. Så laver du regionens bedste 
fl ødekartofl er, ser vi også meget gerne frem til dit 
selskab.

Fanger arrangementet din interesse, og har du even-
tuelt jagt du kan stille til rådighed for foreningen ved 
denne lejlighed, hører vi gerne fra dig. 
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Tilmelding senest 15. september til Lars. Tilmelding lidt 
i forvejen er nødvendigt, da planlægning af middag 
og jagtmulighederne kræver lidt mere tilrettelæggelse 
end ved en normal foreningsjagt.

Der vil komme nærmere information angående 
mødetid, sted, pris og andre praktiske oplysninger 
senere. Kontakt Lars Rasmussen på tlf. 20 83 89 21 eller 
matterhorn83@hotmail.com

FÆLLESJAGT SØNDAG 
DEN 30. OKTOBER KL. 10.00.

Da arealerne er stillet til rådighed af mange forskellige, 
vil der blive jaget efter den enkelte lodsejers tilladelse. 
Vildtet tilfalder ikke skytten, men den jagtberettigede.
Sidste år blev der skudt et rådyr, ti fasaner, en due og 
en bekkasin. 

Der kan være ca.15 jægere denne dag, 
heraf 6 - 7 med hunde.
Pris 100 kr. (heri er indregnet mad).

Vi mødes hos mig på Hjedsbækvej 132, Suldrup.

Tilmelding på tlf. 98 37 86 84/21 72 86 84.

Jagtudvalget – Tage Ørsnes.
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KNIVKLUBBEN
Sted: Suldrup Skole
Tid: Tirsdage kl. 19.00

Tirsdag den 1. november kl.19 starter vi en ny sæson i 
knivklubben i sløjdlokalet, hvor Ernst Frandsen kommer 
og viser sine fi ne knive og skeder frem. Han giver også 
et lille foredrag om fremstilling af knive og skeder. Han 
sælger også fi ne hjemmelavede knivblade.
Man må lave, hvad man vil: en skydestok, en oplukker, 
en knagerække af rådyrben, billedskæring og masser 
af knive og skeder. Kom bare med nogle nye idéer til, 
hvad vi kan lave. I år kommer Andreas Bruhn og viser, 
hvordan man udstopper krager til lokkefugle. Det vil 
tage 5 til 6 aftener at udstoppe sådan én. Hvis du gå og 
overvejer den slags, så skyd eller fang nogle fugle. Vi 
har nogle stykker, hvis du ikke selv har. 
Vi skal også have en smededag, hvor vi tager ud til Mo-
gens Drastrup og smeder et knivblad eller en vildtkrog 
eller en syl. Fini Pedersen har grillen med, og det plejer 
at være en meget hyggelig dag. Man behøver ikke at 
være medlem af Veggerby Jagtforening for at deltage 
i knivklubben. Man møder bare op i kælderen i sløjd-
lokalet den første november. 
Vi slutter af med hygge og smørrebrød den 20. marts.

Bjarne Christensen . tlf. 22 97 85 77
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DRIVJAGT I TYSKLAND

Jagten afholdes den 30. november
og 1. december 2011.
Der er stadig mulighed for at få plads 
på denne spændende jagt, da der 
endnu er få pladser tilbage. Som på mange af vores andre 
jagter er der mulighed for at tage en jagtkammerat med, 
som ikke er medlem af foreningen. Tilmelding er bindende, 
og ved tilmelding betales 50% af prisen. Tilmelding kan 
ske ved at sende en mail til km@veggerbyjagt.dk hvorefter 
du vil modtage nærmere information om turen. Pladser til 
turen fordeles efter »først til mølle« princippet.

Selve jagten:
Jagten er organiseret som en tysk bewegungsjagd. Dvs. at 
der jages i et stort eller fl ere tættere beliggende skovom-
råder. Når alle er på post, som enten er hochstand eller 
hochsitz, begynder fl ere hold hundefolk at drive i forskel-
lige skovparter. Det betyder, at vildtet holdes i konstant 
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bevægelse mellem områderne. Der gennemføres et drev 
om dagen, som typisk varer 3-4 timer, hvorefter alle samles 
til parade og suppe. Området der jagtes i er en del af Nie-
dersachsishe statskovsrevir, kun ca. 4 timers kørsel fra den 
dansk/tyske grænse.

Fri afskydning på drivjagt af:
- Alle grise undtaget søer 
- Kronkalv
- Rådyr ( bukke er fredet )
- Ræv, hare, mårhund og vaskebjørn

Afhængigt af afskudsplanen 
kan der i visse tilfælde frigives:
- Kronhind
- Kronhjort op til klasse A3 ( 10 ender)
- ( trofæafgift i 2010 300EUR = kr. 2235,- 
- 2011 pris frigives evt. på paraden)
- Dåvildt 

Pris: 2 jagtdage med fri afskydning på 1 keiler pr. jæger kr. 
4.395,- ( inkl. 14 dages jagttegn – tysk jagtforsikring – suppe 
ved paraden samt trofæafgift på 1 keiler)
2 overnatninger i dobbeltværelse pr. person  kr. 550,- 
(inkl. morgenmad samt mulighed for at smøre madpakke)
Aftensmad kan købes på hotellet pr. aften ca. kr. 90,-  

Transport: Transporten vil foregå i egen bil, da vi skal 
bruge bilerne for at komme rundt på jagtstedet. Vi samles 
i så få biler som muligt, og kørslen afregnes direkte med 
chaufføren.  

I forbindelse med tilmeldingerne er der kommet følgende 
spørgsmål.
Spørgsmål:
1. Hvad sker der hvis jeg 
kommer til at skyde en so?
Soen kommer sjældent alene men er næsten altid fulgt af 
smågrise. Anbefalingen er derfor at holde skuddet tilbage, 
til man har set, om der er smågrise med. Skulle uheldet være 
ude, er det op til jagtlederen at afgøre situationen. Der er 
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som regel stor forståelse fra jag-
tlederen på en fejlvurdering, og 
dette håndteres yderst profes-
sionelt. Det kan dog koste op til 
400,- EUR (ca. kr. 3000,- )
2. Hvad sker der hvis jeg kom-
mer til at skyde en buk?
Bukken er fredet og må ikke 
skydes. Da opsatsen må forventes at være kastet, er den 
sikreste identifi kation at se efter, om der er en pensel ved 
bugen. Råen kan til gengæld kendes på et tydeligt skørt, 
som kan ses bagfra.
Danske jægere har typisk svært ved denne identifi kation, så 
der henstilles til, at der kun skydes, når man er helt sikker. 
Skulle uheldet være ude, og der skydes en buk, medfører 
dette en bøde på 280EUR. ( ca. kr. 2000,- ) Her er tale om 
en lovovertrædelse, og jagtlederen ser alvorligt på en så-
dan overtrædelse. Med mindre der er tale om bevidst over-
trædelse, får det dog ikke konsekvenser for jagten.
3. Hvad med anskydninger?
På jagten må der maksimalt afgives 3 skud, uden at 
vildtet er nedlagt (både anskydning og forbier). Formålet 
med denne regel er at undgå et uoverskueligt antal eft-
ersøgninger. Det vil altså sige, at når der totalt er afgivet 3 
skud uden nedlagt vildt, må der ikke skydes mere på dette 
drev.
4. Hvornår er en gris en so?
Grisen beregnes først som en so, når den har smågrise med 
sig.
5. Hvor mange jægere deltager på en sådan jagt? 
Jagten er organiseret som en tysk Bewegungsjagd, og der  
jagtes i et stort eller fl ere tættere beliggende skovområder 
mellem 750 og 2000 ha. For at kunne dække et sådant om-
råde, vil der være ca. 50 jægere med på jagten. 

Skulle der være fl ere spørgsmål vedr. jagten, er I velkomne 
til at vende tilbage til mig.

På jagtudvalgets vegne Kim Mark 
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GRAVJAGTER
Tid: den 11. december 2011 og 
den 8. januar 2012 kl. 08.30.
Vi prøver igen i år med at komme på gravjagt. Vi har 
lånt nogle kunstgrave, som vi vil besøge et par gange i 
december og januar måned. 
Sidste år var vi uheldige med sne og vand i hullerne, 
men det håber vi ikke sker igen i år. Vi starter begge 
jagter med rundstykker og morgenkaffe på Vegger-
byvej 58, 9541 Suldrup. Så tager vi på jagt, og spiser 
madpakken til middag. 

Tilmelding til Dennis Staun på 51 700 228 senest en uge 
før jagten. Tilmelding vil foregå efter »først til mølle«-
princippet, så skynd dig at melde til. 
Vi stopper ved 6 deltagere.

Dennis Staun

HAVJAGT
I år afholder vi også havjagt, men denne gang fra en 
større båd fra enten Frederikshavn eller Grenaa. 
Datoen for arrangementet er ikke fastlagt endnu. Men 
tilmeld dig jagten, så fi nder vi en dag til at komme på 
havet. Tilmelding til Frits Toft 98 353 331 senest den 15. 
oktober

Jagtudvalget v. Frits Toft

UDLEJNING AF BOBLERE
Veggerby jagtforening har stadig 2 jagtbobler, som 
medlemmerne kan låne. De indeholder alt i udstyr til 
trækjagt på fjorden, kort, lokkere, ankre osv. 
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De koster kun 50 kr. pr 
jagtdag.
 
Kontakt Dennis Staun på 
51 700 228 for leje af dem.

RÆVEJAGT I HALKÆR 2012
Tid: Lørdag den 7. januar 2012 kl. 09.00.
Igen i år har vi fået stillet de fantastiske arealer om-
kring Halkær til rådighed for afholdelse af en rævejagt. 
Efter jagten serveres der gule ærter.
Der er 15 pladser til denne jagt, som fordeles efter 
»først-til-mølle«. Tilmelding til Frits Toft 98 353 331, 
hvor du bedes oplyse, om du har hund med. Pris for 
jagt og gule ærter er ca. 120 kr.

Jagtudvalget v. Frits Toft

GÅSE- OG FASANJAGT
Agner Bruun stiller areal til rådighed for foreningen. 
Der er sædvanligvis mange gæs på markerne, da de 
ligger lige ned til Mariager fjord, og gæssene kommer 
ind for at fouragere. Agner kan rigtig mange ting, men 
sige hvornår gæssene er der, er uden for hans beføjel-
ser. Så derfor er der ikke fastsat en dato for denne jagt, 
men man tilmelder sig. Når så gæssene er der, bliver 
man ringet op om tid og sted. Det vil selvfølgelig blive i 
en weekend.
Hvis det har interesse, skal du kontakte undertegnede 
på telefon 98 35 33 31 for tilmelding. Da der kun er 
plads til 10 jægere, foregår det efter »først-til-mølle« 
princippet. Prisen for jagten er 50 kr.

Jagtudvalget v. Frits Toft

Her aktion ved blishønsejagten.
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JULEJAGT HOS EIGIL HOSBOND 
DEN 29. DECEMBER KL. 09.15.

Eigil giver en lille en til halsen om morgenen. Efter 
jagten holder Eigil auktion over dagens udbytte. 
Da jagten forventes at tage hele dagen, skal der 
medbringes en solid madpakke.
Pris 250 kr.

Vi mødes hos Eigil Hosbond, Dalumvej 34, Suldrup.
Bindende tilmelding til Tage Ørsnes 98 37 86 84, efter 
»først til mølle« princippet. Der er plads til 16 jægere, 
heraf mindst 6 mand med hund.

Jagtudvalget - Tage Ørsnes.

GENERALFORSAMLING 2012

Årets general forsamling fi nder sted i Øster Hornum 
forsamlingshus den 29. januar. 
Vi mødes kl. 11, og umiddelbart efter vil der blive 
serveret et lettere traktement. 
Øl og vand kan købes til rimelig priser. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. Eventuelle forslag skal 
være mig i hænde senest 7 dage før generalforsamlin-
gen. 

Vel mødt – Dennis Staun



27

BESTYRELSE & UDVALG

Flugtskydningsudvalg
 Tage Ørsnes · 21 72 86 84 · tageoersnes@christensen.mail.dk
 Michael Kristiansen · 29 47 00 79 · anmi@laursen.mail.dk
 Ulf Borup · ulfborup@gmail.com
 Torben Langdal · 20 10 92 42 · t.langdahl@live.dk
 Lasse Grønhøj · 22 17 60 41 · lassegroenhoej@hotmail.com 

Hundeudvalg 
 Flemming Christensen · 26 22 97 13 · fcmollevej@yahoo.dk
 Kim Mark · 29 26 63 36 · km@veggerbyjagt.dk 
 Fritz Toft · 61 46 90 94 · fritztoft@live.dk
 Bjarne Christensen · 22 97 85 77 · blc-soerup@c.dk
 Elon Godiksen · 29 41 37 55 · elongodiksen@gmail.com

Jagtudvalg
 Tage Ørsnes · 21 72 86 84 · tageoersnes@christensen.mail.dk
 Leo Larsen · 98 37 89 88 · leo@computer.dk
 Fritz Toft · 61 46 90 94 · fritztoft@live.dk
 Kim Mark · 29 26 63 36 · km@veggerbyjagt.dk
 Lars Rasmussen · 20 83 89 21 · matterhorn83@hotmail.com

Riffeludvalg 
 Elon Godiksen · 29 41 37 55 · elongodiksen@gmail.com
 Mogens Drastrup 40 97 63 09 · mogens@drastrup.dk
 Bjarne Christensen · 22 97 85 77 · blc-soerup@c.dk
 Eigil Fristrup · 22 97 85 77 · himmerlandsentreprenor@hotmail.com
 Bent Sørensen 

Bestyrelse 
 Dennis Staun · 51 70 02 20 · dennis@veggerbyjagt.dk
 Elon Godiksen · 29 41 37 55 · elongodiksen@gmail.com
 Laurits Frandsen · 20 22 91 51 · kirkegaard@pc.dk
 Kitty Dencker · 21 82 43 83 · kitty.dencker@get2net.dk
 Flemming Christensen · 26 22 97 13 · fcmollevej@yahoo.dk




