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FORmANdEN hAR ORdET

Efter foreningens generalforsamling i januar skulle be-
styrelsen konstituere sig, og her ønskede Dennis at træde 
tilbage som formand, da hans arbejde gør, at han ikke er 
hjemme i løbet af ugen. Valget faldt derefter på mig, og 
jeg håber, at jeg kan gøre det lige så godt som Dennis.

Det var ikke kun i Veggerby jagtforening, der var for-
mandsskifte. DJ skulle også pludselig have skiftet ud 
i toppen, og det tror jeg ikke, der var ret mange, der 
havde set komme. Jeg var overbevist om, at Ole Rod 
gjorde et godt stykke arbejde i DJ, og efter at have hørt 
Claus Lind tale til kredsmødet, var jeg overbevist om, at 
Ole Rod kunne tage det helt roligt. Men sådan skulle 
det ikke gå. Claus Lind blev valgt som DJ formand på 
repræsentantskabsmødet.

Bestyrelsen havde planlagt at afholde en kursusdag for 
udvalg og bestyrelse hvor to undervisere fra DJ skulle 
komme og fortælle om, hvordan en forening fungerer, 
hvem der har hvilke opgaver, hvad vi gør godt og hvad 
vi kunne gøre bedre. Med andre ord et sundhedstjek, så 
vi kan få en stærkere og bedre forening.

Men Peter fra DJ, som var en af underviserne, ønskede 
at få en senere dato end den aftalte, da der i forbindelse 
med repræsentantskabsmødet ikke blev tid til at mødes 
med os. Det er planen at der skal aftales en ny dato i 
efteråret, så vi kan få styrket vores forening.

Vi forsøgt os igen i år med at blive årets jagtforening, 
men jeg tror, dommerne skal have pudset brillerne, for 
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de overså os. Men hvem ved, måske forsøger vi igen 
næste år. Nu er bukkejagten ovre for denne gang, og 
efter hjemmesiden at dømme, har heldet igen været 
med jægerne. Der er nedlagt mange fine bukke - også 
nogle der godt kunne have blevet et år eller to ældre.

Inden længe går afstemningen i gang om årets buk, og 
det bliver spændende, hvem der vinder i år. Efteråret er 
snart lige om hjørnet, og så er der jo er en herlig tid for 
os som jægere forude.

Foreningen har en del jagter at tilbyde, og jeg håber, at 
de vil blive godt besøgt, så det stadig er muligt at have 
det brede udbud af jagter. Til sidst vil jeg ønske jer alle 
knæk og bræk med de forestående jagter.

Formand Elon Godiksen
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huNdEudVAlGET

Endnu en sæson er ovre, og vi har igen i år prøvet at 
lave nogle jagthunde ud af de forskellige hunderacer, 
der kom og var til vores træningsaftener. Og hvis jeg selv 
må sige det, så har det været rigtig hyggeligt. 

Vi har været ved Halkær sø og har fået lov til at bruge 
Prebens og Mogens’ og Luousendals jorde, og jeg kan 
kun gentage mig selv. Det er da noget af det flotteste 
område, der er her omkring.

Vi har i år valgt ikke at stille op til Rold Skov match. Det 
er ikke fordi vi ikke var gode nok. En lang historie som 
jeg skal skåne jer for.

Vi holdt vores afslutning, fik vi en god lørdag ud af det. 
Bjarne stegte grisen til os og fik i år kun stegt pølser til 
os 2 gange. Men der er jo heldigvis et efterår, og der skal 
vi til Øster Hornum Sø, og så skal vi have pølser igen – 
selvfølgelig skal vi også træne den aften.

Til afslutningen valgte vi at kåre de tre bedste på dagen, 
og de blev:
1. præmie:  Torben Larsen med Willy ruhår
2. præmie:  Leif Nielsen med Ziggi kleiner müsterlænder
3. præmie:  Mads Andersen med Cindi breton

I år har vi igen været så heldige, at Arne med den lidt 
brede korthårs Cita havde et par sække hundefoder, 
som hun ikke havde fået spist. Dem måtte vi godt få til 
præmier, så tak skal i have.
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Og til jer som kom og var med eller måske bare så på, 
ja, så fik I gris, som Preben og Mogens Drastrup igen i år 
havde været så venlige at sponserere til dagen.

Tak til alle der hjalp, og alle der kommer og gør dagene 
sjove og hyggelige. Det gør sku en forskel, at der er  
nogle at grine af og grine med.

Hilsen os fra hundeudvalget.

GÅSE- OG FASANJAGT

Agner Bruun stiller areal til rådighed for foreningen. 
Der er sædvanligvis mange gæs på markerne, da de lig-
ger lige ned til Mariager fjord, og gæssene kommer ind 
for at ouragere. Agner kan rigtig mange ting, men sige 
hvornår gæssene er der, er uden for hans beføjelser.
Så derfor er der ikke fastsat en dato for denne jagt, men 
man tilmelder sig. Når så gæssene er der, bliver man rin-
get 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 60 kr.

Jagtudvalget v. Frits Toft
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KNIVKluBBEN

Tirsdag den 30. oktober starter vi op i knivklubben kl. 
19.00 i sløjdlokalet på Suldrup Skole. Ernst Frandsen 
kommer og viser, hvordan man kan lave meget fine 
knive og skeder. Det har han gjort hvert år til opstart af 
knivklubben, og han har altid noget nyt at fortælle.

Man må lave, hvad man vil: oplukker, knagerække af 
rådyrben, billedskæring og skydestokke. Vi har lokket 
Fini Pedersen til at komme et par aftner og vise, hvordan 
man laver en skydestok, så saml en kæp eller to, hvis det 
var noget at prøve. Man behøver ikke at være medlem 
af Veggerby Jagtforening for at deltage i knivklubben. 
Man møder bare op i kælderen i sløjdlokalet den 30. 
oktober kl. 19.00.

Vi slutter af med hygge og smørrebrød den 26. marts 
2013. Kom og kig om det er noget for dig. Vi ses.
Bjarne Christensen tlf. 22 97 85 77.
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INdKøBSTuR TIl ÅlBORG JAGT 
hOBROVEJ

Tirsdag den 21. august 2012 kl. 19
Så er det tid til at have udstyret på plads til alle ef- 
terårets jagter, og som sædvanligt har Bent garanteret  
nogle gode tilbud. 

Tilmelding er ikke nødvendig, men tag gerne venner og 
bekendte med. Og støt dermed vores sponsor på bladet.

Bestyrelsen

FællESJAGT

Søndag d. 28. oktober kl. 10.00 afholder vi fællesjagt 
på til rådighed stillede arealer. Da arealerne er stillet til 
rådighed af mange forskellige, vil der blive jagtet efter 
den enkelte lodsejers tilladelse. 

Vildtet tilfalder ikke skytten, men den jagtberettigede. 
Der kan være ca.15 jægere denne dag, heraf 6-7 med 
hunde.

Tilmelding til Tage Ørsnes 98 37 86 84/21 72 86 84.
Pris 100 kr.(heri indregnet mad).
Vi mødes hos mig på Hjedsbækvej 132, Suldrup

Jagtudvalget – Tage Ørsnes.
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ARRANGEmENTER, dER IKKE BlEV 
TIl NOGET 

Til Jagtbiografen hos Nystrøm og Krabbe var der tilmeldt 
3. Et ellers unikt tilbud til dem, der godt kan lide lidt 
cowboy – samt at prøve sig selv af med riflen.

Til Hjortebanen i Skive var der tilmeldt 3. Et ellers rigtig 
godt tilbud til dem, der vil træne på løbende vildt, hvor 
det går knapt så stærkt. 

Til Minifelt i Engelstrup var der tilmeldt 3 hold. Gad vide 
om der stadig er medlemmer, der ikke ved hvor Engel-
strup ligger?
 
De almindelige skydedage i Engelstrup har der været 
lidt uklarhed om, hvilken dag det er. Men det er altså 
1. tirsdag i måneden. Næste gang tirsdag d. 7. august, 
og sidste gang i år d. 4. september. Vi skal være heldige, 
hvis der dukker 5 mand op. Nogle gange kommer der 
slet ingen. 

Dette skal ikke forstås som et surt opstød fra en gam-
mel mand. Jeg ved godt, at der i dagens Danmark er 
umådeligt mange fritidstilbud, og familien skal jo først 
og fremmest køre. Men det er altså de riffelskytter, der 
skyder under 50 skud om året, der tegner sig for hoved-
parten af anskydningerne. Jeg kende flere skytter, der i 
år gik på bukkejagt, uden at indskyde riffel - hvilket jeg 
ikke synes er i orden. 

Mogens Drastrup
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JAGTBIOGRAF
Sted: Nystrøm & Krabbe ved Aarhus
Tid: den 7. august 2012 kl. 19.00-21.00

Så er der igen mulighed for at få riflen ud af våbenska-
bet og komme med en tur i jagtbiograf. Det er en utrolig 
god og lærerig træning, nok den mest realistiske man 
kan få. 

Til dem der ikke har været i jagtbiograf før, kan det 
fortælles kort: Det foregår indendørs i en hal, hvor der 
er fire standpladser, én til hver skytte, og i den anden 
ende af hallen - ca. 25 meter væk - er der et stort lærred 
på ca. 5x15m, hvor der skydes på med alm. jagtammuni-
tion og din egen riffel. Der vil på det store lærred blive 
vist små jagtsekvenser med forskellige vildtarter, som 
kan stå stille eller være i løb.

Når man har afgivet et skud, stopper filmen i ca. 2 sek. 
hvor der kommer en rød prik i skudhullet, hvorefter fil-
men forsætter. Man skyder ca. 3-5 skud, hvorefter turen 
går videre til næste skytte. Man bestemmer selv, hvor 
mange skud, man vil skyde. Antal skud ligger som regel 
mellem 30-40 skud og 100-120 skud. 

Prisen vil ligge på ca. 250 kr. pr. mand afhængig af antal 
skytter, og lidt til brændstof til dem, der kører. 

Tilmeldingen er bindende og skal ske senest 1 uge før til 
Lars på tlf. 29 93 65 00.
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BlIShøNEJAGT I hAlKæR BREdNING

Vi prøver igen i år at lave en morgenjagt efter hoved-
sageligt blishøns, men der plejer også at blive skud-
chancer til ænder.

datoen bliver :
Lørdag d. 22. September 2012 kl. 08.30  på havnen i 
Sebbersund.

Så har du lyst til at komme ud og prøve en skydepram 
og have en hyggelig dag med ligesindede er her chan-
cen.

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,-  til dækning af benzin.
Tilmelding er til undertegnede efter princippet »først 
til mølle«.

Ved dårligt vejr aflyses jagten.

Claus Pedersen, tlf. 23 23 52 51.
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FluGTSKYdNING

Der trænes alle torsdag aftener indtil udgangen af sep-
tember, 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 27/9 er der 
en gratis øl og biksemad med spejlæg til alle.
Se på flugtskydningens egen hjemmeside:
www.ssvflugt.dk.
Andreas Bruun blev i år vinder af Fristrup-fadet, det 
fornemste trofæ vi skyder efter. 

FAmIlIEdAG

Lørdag d. 25. august kl. 10.00 – 14.00 afholdes igen i år 
familiedag på skydebanen, Banesvinget 7B, Støvring.

Første serie er gratis for alle, der vil være instruktører 
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.

Tage Ørsnes



12

ANdEJAGTER I GATTEN

Vi har i år syv andejagter hos Agner Jepsen i Gatten.
Mødetiderne deroppe er følgende:

Lørdag 01. september  kl. 04.40
Lørdag 15. september  kl. 05.20
Søndag 30. september  kl. 18.00  bemærk aften
Lørdag 06. oktober kl. 05.45
Søndag 21. oktober kl. 17.30
Fredag 02. november  kl. 16.00
Lørdag 17. november  kl. 06.15

Første fire jagter 100.00 kr. 
Sidste tre jagter 50,00 kr.

Ved tilmelding til Tage Ørsnes tlf. 21728684/98378684. 
Oplys venligst, om du har hund med.

Ingen forlader jagten/jagthytten, før parolen er ovre.
Man kører/går samlet til den sø, hvortil man har truk-
ket sin post.
Alle ænder sælges til dagspris.
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JAGT I STATSSKOVEN

Vi regner med, at vi i år får tildelt 2 pladser, til en jagt 
hos Naturstyrelsen i år. Som vi plejer uddeles pladserne 
til en nyjæger samt en erfaren jæger. Der trækkes lod 
om pladserne blandt de tilmeldte.
Vi har endnu ikke fået en dato, men så snart vi har den, 
sendes den rundt via vores nyhedsmail.
Tilmelding til jagten kan ske til undertegnede på mail: 
km@veggerbyjagt eller tlf. 29266336.

Jagtudvalget 
Kim Mark 

JulEJAGT hOS EIGIl hOSBONd

Vi afholder jagt lørdag d. 29. december kl. 09.15 hos  
Eigil Hosbond, Dalumvej 34, Suldrup. Pris 250 kr.
 
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 med-
bringes en solid madpakke.
Bindende tilmelding til Tage Ørsnes 98 37 86 84, efter 
»først til mølle« princippet. Der er plads til 16 jægere, 
her af mindst 6 mand med hund.

Jagtudvalget
Tage Ørsnes.
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Vi har i Veggerby Jagt-
forening kørt et nyheds-
brev pr. mail i nogle år, og 
vi har fået mange positive 
tilbagemeldinger om, at I 
som medlemmer er glade 
for denne måde at mod-

tage information på. Nyhedsbrevet udsendes ca. 1 gang 
om måneden og oplyser om kommende arrangementer 
såsom foredrag, jagter, kurser, indkøbsture osv. 

Lige nu arbejdes der på et samarbejde med de nærtliggen-
de jagtbutikker, så de får mulighed for at videregive in-
formationer og tilbud gennem nyhedsbrevet. 

Vi har et rigtigt godt samarbejde med Suldrup og 
Støvring Jagtforening, hvilket giver mulighed for at del-
tage i nogle af hinandens arrangementer. Disse arrange-
menter vil ligeledes blive udsendt via vores nyhedsbrev.

Vi har desværre på det sidste fået en del mails retur på 
grund af ugyldig mailadresse, så har du ikke modtaget 
nyhedsbrevet fra os den sidste måned, skal du tilmelde 
dig igen. Det er samtidig en opfordring til jer nye med-
lemmer i Veggerby jagtforening om at tilmelde jer ny-
hedsbrevet.

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet ved at sende en mail 
til km@veggerbyjagt.dk. I mailen bedes du oplyse dit 
navn, adresse, mobil/tlf. nr. samt e-mail adresse.  
Vi håber på, at I alle vil tilslutte jer dette nyhedsbrev.
Alle ænder sælges til dagspris.



15

RæVEJAGT I mAJS- OG ROEmARKER

Søndag d. 23. september kl. 10.00
afholder vi rævejagt i majsmarker.
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 min. 15 mand, tag gerne 
en nabo eller jagtkammerat med, eller måske en kom-
mende jæger. 
Tilmelding til Tage Ørsnes tlf. 98 37 86 84/21 72 86 84.
Vi mødes hos mig, på Hjedsbækvej 132.
Husk madpakke. Pris 25 kr.

Jagtudvalget
Tage Ørsnes.

RæVEJAGT I hAlKæR 2013

Igen i år har vi fået lov at låne arealerne i Halkær, så vi 
kan afholde en fantastisk rævejagt.
Jagten afholdes lørdag d. 12. januar 2013 kl. 9.00.

Efter jagten serveres der gule ærter. Der er 15 pladser til 
denne jagt, som fordeles efter først til mølle.
Tilmelding til Frits Toft 98353331 eller Kim Mark 
29266336. Venligst oplys om du medbringer hund.
Nærmere orientering ved tilmelding. 
Pris for jagt og gule ærter ca. kr. 130,-

Jagtudvalget 
Kim Mark
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NYJæGERTEmAER I 
VEGGERBY JAGTFORENING 2012

Som et nyt tiltag i foreningen vil vi i år afvikle en serie 
af jagttemaer rettet mod foreningens nyjægere. Så har 
du et nyere jagttegn, og har du lyst til at prøve andre 
jagtformer end de mest gængse, så læs videre her!

Formålet med forløbene er gennem praktisk og teoretisk 
vejledning fra erfarne jægere, at gøre deltagerne i stand 
til at dyrke en spændende jagtform på egen hånd og 
give dem mulighed for at gøre egne erfaringer.

Vi har i år valgt at sætte fokus på to jagtformer, der i 
al sin enkelthed kan dyrkes af de fleste med lærerige 
og udfordrende jagtoplevelser til følge. Desuden er det 
vores mål, at jagtformerne skal kunne dyrkes på et skra-
bet budget. 

Derfor har vi valgt henholdsvis »Strandjagt« 
og »Lokkejagt på Ræv.«

Som medlem af Veggerby Jagtforening er der rig mu-
lighed for at dyrke strandjagt for en billig penge. Til-
lige har vi i al beskedenhed et af landets mest sagnom-
spundne revirer i baghaven, nemlig Nibe Bredning. Her 
er der mulighed for jagt og naturoplevelser i verdensk-
lasse. Få steder findes så stor artsrigdom og koncentra-
tion i andejagt som her.

Lokkejagt på ræv er en spændende og udfordrende 
jagtform, der kan dyrkes forholdsvis billigt. Mange 



17

riffeljægere er meget ensidigt interesserede i bukkejag-
ten, men vil også gerne have reguleret antallet af ræve 
på deres revir.  Derfor er det ofte muligt at få en aftale 
med landmænd og konsortier om at regulere ræv på 
deres revir. 
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Tema 1: Strandjagtstemadag
1 introduktionsdag og én til flere jagtdage
Den 8. september kl. 9.00 rundstykker og kaffe i Klub-
huset på Nibe Flugtskydningsbane (Aalborgvej 47, 9240 
Nibe)

Formiddag
Oplæg om jagten på søterritoriet ved strand- og hav-
jagtskoordinator i Kreds 1, Per Seedorff Sørensen og for-
mand for Limfjordsjægerne Hans Topholm. 

Med deres livslange erfaringer i strandjagtens mange 
facetter, er der masser af inspiration at hente til nye 
måder at få store naturoplevelser på. 

I løbet af formiddagen vil vi beskæftige os med følgen-
de punkter:
•	 De	forskellige	jagtmetoder	på	henholdsvis	
 svømmeænder, dykænder og gæs. 
•	 Gennemgang	af	de	mest	gængse	vildtarter	på	havet
 og inspiration til hvorledes de jages på fornuftig vis.
•	 Sikkerhed	til	søs
•	 Etik	ved	jagt	på	søterritoriet,	herunder	skudafstande,
 fornuftig beskydning af visse arter.
•	 Hvor	må	man	jage,	begrænsninger	og	muligheder.
•	 Forberedelse	og	tilberedning	af	vildt.

Inden frokosten og løbende vil der selvfølgelig være 
mulighed for at få svar på spørgsmål.

Eftermiddag:
Eftermiddagen vil forløbe med en praktisk introduktion 
til udstyret. 
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Vi tager samlet til stranden og søsætter prammene. Her 
vil du få mulighed for at prøve grejet af, inden det for 
alvor går løs. Vi vil eksperimentere med udlægning af 
lokkefugle og forankring af pram på hensigtsmæssig 
måde. Samtidig vil vi lave praktiske øvelser angående 
sikkerhed til søs i forbindelse med pramjagt (Husk tørt 
tøj).  

Deltagerne opdeles i to hold. Hold 1 skal på trækjagt 
allerede om aftenen. Desværre har vi begrænsede 
mængder af pramme til vores rådighed, så hold 2 må 
vente til næste morgen. Vi tager på trækjagt efter svøm-
meænder i foreningens bobler. Her er mulighed for at 
afprøve færdigheder med en erfaren jæger ved sin side.

Mødetid og sted for jagten aftales på dagen, så vi kan 
tage højde for vind og vejr. 
Prisen for hele arrangementet er 200,- ( teoridag og én 
dag på vandet med mentor). Du skal selv medbringe 
madpakke til frokost den 8.sept.

Såfremt der blandt deltagerne er stemning for det, vil 
der blive afholdt en jagtdag mere i oktober og en i jan-
uar. Igen efter to til én princippet. Her er prisen 100,- pr. 
deltager. Prisen for alle arrangementer er inklusiv bob-
belleje. 

Foreningen ejer to skydepramme (Tostrupbobler), der 
lejes ud til medlemmer for den nette sum af 50,- pr. dag. 
Så du har mulighed for i løbet af sæsonen at komme 
godt i gang. Prammene indeholder alt nødvendigt ud-
styr. 
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Drikkevarer kan købes til rimelige priser. Der kan maksi-
malt være 8 deltagere på temadagen. Ved tilmelding 
vil du modtage en mail med praktiske oplysninger om, 
hvad du skal medbringe, samt hvor og hvornår du skal 
på jagt.

Tilmelding:
Senest mandag d. 27. august (efter først til mølle prin-
cippet) til:

Lars Rasmussen
tlf: 20 83 89 21
matterhorn83@hotmail.com

 
Tema 2: lokkejagt på Ræv 
Temaet henvender sig til dig der har et nyt riffeltegn og 
som ønsker at forbedre mulighederne for spændende 
og ofte billig riffeljagt. Lokkejagt på ræv er i de seneste 
år blevet en mere populær jagtform. 

Temaet er opdelt i et introduktionsoplæg og en praktisk 
jagt. Dagen opdeles i en teoretisk del om formiddagen 
og en praktisk del om eftermiddagen. 
Formiddagen vil gå med et oplæg om lokkejagt på ræv 
ved Sandor Hestbæk Markus, vildtkonsulent ved Natur-
styrelsen i Kronjylland. Han vil blandt andet komme ind 
på følgende:

•	 Rævens	biologi	og	indflydelse	på	anden	fauna.
•	 Jagtstrategi	i	forbindelse	med	lokkejagt,	med	
 udgangspunkt i de relevante revirer.
•	 Kaldeteknik	samt	praktisk	afprøvning	af	lokkekald
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Eftermiddag/aften
Vi tager ud på revirer der til formålet er stillet forenin-
gen til rådighed. Her skal vi se om vi kan omsætte formi-
ddagens teori til praksis.

Vi mødes allesammen den 12.  januar kl. 9 til et rund-
stykke og en kop kaffe i lokalerne på Halkær Mølle (He-
degårdvej 1, Halkær 9240 Nibe).
Prisen for hele arrangementet er 250,-. Du skal selv med-
bringe madpakke til frokost desuden skal du stille med 
indskudt riffel og ammunition til brug ved jagten.

Der vil være kaffe og rundstykker og du vil kunne købe 
drikkevarer til rimelige priser. Der kan maksimalt være 8 
deltagerer på temadagen. Foredraget(altså minus jagt) 
er dog åbent for alle foreningens medlemmer mod en 
deltagerbetaling på 75,-  også her er tilmelding nødven-
digt. 

Ved tilmelding vil du modtage en mail med praktiske 
oplysninger om, hvad du skal medbringe, samt hvor du 
skal på jagt. 

Tilmelding:
Senest  mandag den 17. december (efter først til mølle 
princippet) til:

Lars Rasmussen
tlf: 20838921
matterhorn83@hotmail.com
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KROGh´S STENSIlO 2013

Weekend jagten afholdes den 12-14. oktober 2012.
Vi har igen i år arrangeret en weekendjagt hos Krogh´s 
stensilo i Fjeritslev. Jagten kommer i år komme til at lig-
ge i oktober måned. Det giver mulighed for at arrangere 
drivjagt på bla. råvildt og harer. Der vil som det plejer 
være fri jagt på gæs og ænder, fra fredag middag til 
søndag aften.

Som noget nyt i år, vil vi efter drivjagten lørdag sam-
men tilberede os en gourmet aftensmad af det nedlagte 
vildt. Så har du verdens bedste opskrift på and eller gås 
over bål, så kom med på denne jagt og vær med til at 
skabe en smagsoplevelse for mange andre.   

Pris for jagten kr. 600,- og ca. 250,- til fortæring.
Har du lyst til at deltage på denne jagt eller få mere in-
formation om jagten, så send en mail til:
km@veggerbyjagt.dk 

Der er kun plads til 20 jægere til denne jagt og pladserne 
bliver fordelt efter »først til mølle princip«.

Jagtudvalget Kim Mark 
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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 · 23 47 37 67 · 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

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 · 20 25 54 36 · himmerlandsentreprenor@hotmail.com
 Bent Sørensen · 98 62 13 02 · bbsaars@hotmail.com

Bestyrelse 
 Formand Elon Godiksen · 29 41 37 55 · elongodiksen@gmail.com
 Næstformand Dennis Staun · 51 70 02 20 · dennis@veggerbyjagt.dk
 Kasserer Laurits Frandsen · 20 22 91 51 · kirkegaard@pc.dk
 Sekretær Kitty Dencker · 21 82 43 83 · kitty.dencker@get2net.dk
 Louise Østergaard Petersen · mobilfrisorlouise@gmail.com · 25 21 24 36



Hobrovej 418 · 9200 Aalborg SV
Tlf. 98 16 95 77

Åbningstider:
Man-torsdag 10.00 - 17.30
Fredag 10.00 - 18.30
Lørdag 10.00 - 13.00

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev
og få de gode tilbud før alle andre.

Altid friske på en god handel.

www.aalborgjagt.dk

Special butik for Jægere og lystf skere


