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Formanden har ordet
Når dette forhåndenværende blad er omdelt til Veggerby Jagtfor-
enings medlemmer er der kun en lille måned til jagtsæsonen går 
ind endnu en gang. Hvis jeg skal skue tilbage på den forgangne 
sæson, har vi fastholdt vores høje aktivitetsniveau. Det gør sig 
gældende både inden for kerneaktiviteterne, altså arrangemen-
ter med jagt og skydning på programmet, men også i forhold til 
hundetræning og aktiviteterne med knivbygning og madlavning. I 
den forbindelse skylder foreningen de frivillige instruktører, web-
masters, aktivitetsledere, tovholdere, grillbestyrere og alle de der 
tager en tørn med en stor tak, for at Veggerby Jagtforening er et 
godt og hyggeligt sted at være. Og ikke mindst vil jeg gerne be-
nytte lejligheden til at takke de lodsejere, som frivilligt stiller jagt 
til rådighed for foreningen. Uden deres velvillighed var mange af 
vores aktiviteter ikke mulige.
Desuden har vi fået sat lidt mere skub i nyjægerarbejdet, blandt 
andet er vores mentorordning så småt i gang. Så er du nyjæger, 
har Veggerby Jagtforening efterhånden en god pakke med tilbud 
til dig. Vi vil i den kommende tid afvikle to nyjæger temadage, en 
nyjægerjagt og skulle du have lyst til at suge erfaringer til dig i 
vores mentorordning, er du også velkommen til det. Erfarne folk 
mangler vi altid i mentorordningen, så har du lyst til at videre-
bringe dine kundskaber, må du meget gerne kontakte os. 
Nyjægerjagten er et nyt tiltag i vores forening. Det er en rigtig 
dejlig aktivitet, som er kommet i stand ved, at to jordbesiddende 
medlemmer af foreningen er blevet enige om at stille deres jagt 
til rådighed for os til dette formål. Jagten tilrettelægges således, 
at alle nyjægerne får en grundig indføring i, hvordan en fællesjagt 
løber af stablen. Se nærmere beskrivelse inde i bladet.
Vi går nu ind i jagtsæsonen 2014-15, det er i den forbindelse mit 
håb, at Diana må tilsmile os alle sammen og at vi passer godt på 
hinanden, vildtet, og hundene ude i såten. Det er desuden også 
nu, at hundetræningen, aftenerne på flugtskydningsbanen, reno-
veringen af prammen og vildtplejen, som vi har syslet med, skal 
bære sin frugt i form af gode stunder og mindeværdige jagtople-
velser.
Slutteligt ønskes i alle knæk og bræk i den kommende sæson, 
men husk: ”Enhver idiot kan skyde, det kræver en jæger at lade 
være…”

Lars Rasmussen
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Generalforsamling 2015
Generalforsamlingen afholdes som sidste år på Halkær Mølle tors-
dag, den  5. februar kl. 19.00.
Dagsorden efter vedtægterne – og forslag til dagsorden skal være 
formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen. Efter 
generalforsamlingen vil der være kaffe, kage og rullepølsemad-
der. 
Nærmere program for aftenen følger senere i nyhedsbrev og på 
hjemmesiden.

På bestyrelsens vegne
Lars Rasmussen

Støt Veggerby Jagtforening via
 

Det koster dig ikke noget. 

Energi Nord sponsorerer 2 øre pr. kWh-strøm, du bruger, til jagt-
foreningen, når du bestiller ForeningsEl via dette link 

http:// 
www.energinord.dk/foreningsel.aspx?kundeNummer=508324

Bruger du strøm som gennemsnittet, betyder dit valg af el pro-
dukt, at vi får 80-100 kr. hvert år.
Læs mere om ForeningsEl via. Energi Nord A/S via dette link 
http://www.energinord.dk/
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Kontakt informationer
Du kan opdatere dine kontakt informationer på http://www.ja-
egerforbundet.dk. Du vælger MEDLEMSNET til højre i menuen og 
skriver dit 10 cifrede medlemsnummer som brugernavn, det fin-
der du bag på Jæger lige over dit navn og adresse. På min profil, 
kan du rette dine kontakt oplysninger, det er især vigtigt ved 
adresse ændring, da du ellers ikke får Jæger. Det er også rart 
med telefonnr og email adresse, så vi kan få fat i dig, hvis der 
sker ændringer i et arrangement. Det kan også, være en god ide 
at tilmelde, så betaling foregår via PBS.

Hjemmeside/Nyhedsmail/Facebook
Som I sikkert har set, har Veggerby Jagtforening (www.vegger-
byjagt.dk) fået helt nyt design på hjemmesiden. Her er kalender 
med arrangementer, fotos og informationer om, hvad der sker i 
foreningen. Vi forsøger at holde hjemmesiden opdateret, men vil 
gerne have inputs fra jer medlemmer, som fx. jagtoplevelser og 
fotos m.v.
Vi udsender lø-
bende nyhedsmail 
med påmindel-
ser og tilmelding 
til arrangemen-
ter m.v. Såfremt 
du ikke modtager 
nyhedsmail, kan 
du tilmelde dig på 
hjemmesiden ved 
at indtaste navn 
og e-mail adresse 
på forsiden. 
Vi er også som noget nyt kommet på facebook. Gå ind på Veg-
gerby Jagtforening og ”Synes godt om”, så får du også nyheder 
via denne vej.
HUSK - Afgiv din stemme på årets buk inden den 31. august 2014
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At være NY–jæger 
i Veggerby Jagtforening
Jytta Højsleth fra Guld-
bæk fortæller om hen-
des første år som ny-
jæger. En modig dame, 
der har taget jagttegn i 
en sen alder. Læs hele 
artiklen på hjemmesi-
den. Her lidt uddrag fra 
hendes artikel: 
Min første ilddåb i jag-
tens verden var ande-
jagt i Veggerby Jagtfor-
ening - en tidlig morgen 
– langt ude i majsmarkerne i Gatten. Det blev en stor oplevelse 
- og selvfølgelig også meget at grine ad, især af min uvidenhed på 
utrolig mange områder i jagtens verden. Tage hjalp mig godt på 
vej og indviede os i jagtens ”Takt og Tone ”. Vi havde været tidlig 
oppe kl. 04.00 – drukket masser af kaffe og glædede os meget til 
vores første jagt. Efter morgenparolen vandrede vi i rask tempo 
igennem majsmarkerne med Tage, som god og opmærksom og 
informativ jagtleder, især til os 3 NY jægere fra Guldbæk. Vi blev 
sat af på poster i næsten total mørke og skulle vente på morge-
nens smukke solopgang. Jeg skulle bare sådan  tisse – og det 
kunne vel ikke være noget problem – det var mørkt – ingen kunne 
se mig – geværet lægges fra mig - ned med bukserne – men jeg 
stod så pludselig i vand til knæet med det ene ben – og havde 
ikke fodfæste. Læs videre på hjemmesiden…. 

På skydebanen i Støvring SSV er der ALTID 
en instruktør, der kommer forbi og vejleder, 
når der er Laaaanngt mellem mine træf-
fere. Jeg kan ikke undlade at fremhæve 
Peter Buus, som har været min utrætte-
lige instruktør, der i den grad og med høj 
målrettethed, har forsøgt at give mig rette 
kropsstilling, rette benstilling – flydende 
bevægelse i kroppen – gevær i rette skul-
derstilling – kinden på rette plads på gevær, 
melde klar – SE PÅ DUEN – GÅ FORBI DUEN 
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– SKYD….. Det lyder ”enkelt ”, men der er godt nok mange ting, 
der skal sammenstilles i ”harddisken” på øverste etage, for at det 
så lykkes at ramme duen. Læs videre på hjemmesiden… 

Riffeljagt – og riffelskydning har Elon taget mig under sine vinger. 
Det var stort for mig at pakke min riffel ud – ude i naturen - at 
være på min første (ræve)jagt med riflen. Jeg har ikke haft Riflen 
i hånden siden træning til Riffelprøven. Tålmodighed og læring 
gav Elon mig i rigt mål, mens vi stod og ventede på ræven – 
men ræven kom ikke. Til gengæld så vi mange af naturens andre 
smukke dyr, som nærmest gik paradegang foran os – og jeg tror 
de vidste, at de var ”fredet”. Læs videre på hjemmesiden…. 

Så kom vi i Jagtbiograf – i Hinnerup. Her fik jeg et meget ”varmt” 
forhold til min Riffel – helt ”gloende” endda. Det var en stor ople-
velse og fyldt med en enorm hjælpsomhed fra de erfarne jægere 
fra Veggerby Jagtforening. Vi blev et hold på 4 med begyndere, 
og jeg/vi havde så simpelt et problem, som det at lære at få pa-
troner i vores Riffel. Tusind TAK for al hjælp fra det helt simple 
til det komplekse. I gjorde det utroligt respektfuldt overfor os NY 
jægere – og aftenen blev fyldt med gode succesrige oplevelser 
og vi lykkedes med indtil flere fuldtræffere. Læs videre på hjem-
mesiden…. 
 
Læs resten af artiklen på www.veggerbyjagt.dk under artikler.
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Hundeudvalget
Vores år startede to måneder senere end vi plejer. Det er for sent, 
mener flere af de gamle hundefolk. Deres pointe er, vi når ikke de 
samme pølseaftener, som vi plejer. Og ja, jeg må give dem ret, 
selvom Vera har været en tro bager af nybagt kage til os næsten 
hver gang. Så det er ikke, fordi vi mangler noget, men alligevel. 
Jeg vil tage det med til vores evalueringsmøde. I år var der nye 
folk på trænerbænken Jens Buus og hans hjælper Orla. De gamle 
trænere består af Kim til hvalpene og Flemming og hans hjælper 
Fritz, som så tillod sig at få dårligt knæ først i sæsonen, så ham 
har vi manglet. Jeg må sige, at selv om vi startede senere end vi 
plejer og nye trænere, så synes jeg, at det er gået så nogenlunde. 
Vores afslutning blev i år på en onsdag aften, fordi vi ikke havde 
set på vores kalender, at den ville falde midt i pinseweekenden, 
hvor mange jo skal på en lille ferie. Men selv om det blev en hver-
dagsaften, så mødte de fleste op og viste stor kampånd. Efter de 
store udfoldelser og svedige hænder og nerver på højkant, så var 
der gris, som i år var grillet af Leif. Det må vi sige, var på højde 
med det, som Bjarne plejer at lave til os. Preben Drastrup har 
igen i år været så god at sponsorere en gris til os. Grisen skal jo 
gøres klar til grillen og det kan jeg forstå, at Elon Godiksen har 
stået for. Så det er jo let at stå for afslutningen, når man har så 
mange, der kan hjælpe.

Der var som sagt mange, der var mødt for at vise, hvad de havde 
lært til træning og ikke mindst, hvad de havde trænet derhjemme.  

De som fik flest point var:
Hvalpe
1. plads Aksel Gindeberg med Siffi
Unghunde
1. plads Jonas Johansen med Baloo 50 p
2. plads Bo Christensen med Simba 49 p
Åbent klasse
1. plads Erik Christensen med Toby 50 p
2. plads Troels Severinsen med Mynte 48 p

Vi har fået en ny pokal til apportering på tid og den blev vundet 
af Torben Larsen. Os, der kender hans hund Willy, så skulle man 
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jo ikke tro, at den kunne vinde, for den har en meget lille blære. 
Willy skal pisse ved hver eneste emne, der bliver lagt ud, men 
alligevel fik den emnerne ind på hurtigste tid. Tillykke til alle jer, 
der mødte op.
 
VI STARTER IGEN DEN 13. AUGUST 2014 KL. 19.00,
VED SØEN PÅ SKOVGÅRDSVEJ VED HALKÆR BREDNING.

VI SES - HUNDE UDVALGET

Rold Skov Match
Lige hjemvendt fra dette års Rold Skov Match. Dejligt vejr, rigtig 
mange dygtige hunde / hundeførere og gode dommere, så hvad 
kunne man så ønske sig mere, jo det skulle da lige være at blive 
nr. 1 for hold.
Tillykke dygtige hunde / førere med 1. pladsen, 191 point ud af 
200 mulige, det er godt gået.

Foto fra venstre: Jens, Torben, Bo, Jesper og Jonas.
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Vores madhold
Vi har i år igen været 13-14 mand, der tro mødte op på Øster 
Hornum Skole for at få en let anretning. Den kunne lyde på: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Forret: Et lille fiskefad                                                                                                                                         
500 gr torskefileter
300 gr sej fileter 
300 gr torskerogn
3 glas kaviar 
10 æg
5 citroner
300 gr mayonnaise
en halv agurk til pynt
2 nybagte baguettes
1 pakke smør
Hovedret: Stegt kylling
5 hele kyllinger
10 kg kartofler
et glas rødbeder
500 gr grønne ærter
250 gr margarine (til den opbagte sovs)
1/2 liter fløde (til sovs) 
Dessert: Abemad
500 gr æbler
500 gr ananas
5-6 hele pærer - helst syltede 
blandes med 
1 liter rød skummet (fløde)

Selvfølgelig får vi hvidvin til forretten og rødvin til hovedretten, 
så hvis I har lyst til prøve at lave mad sammen os, så er der FÅ 
ledige pladser. Jeg har prøvet at presse en enkelt dag ind med DU 
KAN KUREN, men det passede ikke de herrer.

Hilsen the chief kok
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Andejagter i Gatten
Vi har i år otte andejagter hos Agner Jepsen i Gatten.

Mødetiderne deroppe er følgende:
Mandag   01. September kl. 04.40
Lørdag   13. September kl. 05.20
Lørdag   27. September  kl. 05.30
Søndag  05. Oktober   kl. 05.45
Fredag  17. Oktober   kl. 17.30 Bemærk aften
Lørdag 01. November  kl. 06.00     
Fredag   14. November  kl. 16.00 Bemærk aften
Lørdag 29. November kl. 07.00

Første fire jagter kr. 100,00 - sidste fire jagter kr. 50,00.

Tilmelding til Tage Ørsnes tlf. 21728684/98378684. Oplys ven-
ligst, om du har hund med.

Ingen forlader jagten/jagthytten før paraden er ovre.
Man kører/går samlet til den sø, hvortil man har trukket sin post.
Alle ænder sælges til dagspris.

Fællesjagt
Søndag, den 26. oktober kl. 10.00 afholder vi fællesjagt på til 
rådighed stillede arealer. 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. 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 kr. 100,00 - heri indregnet mad.
Vi mødes hos mig på Hjedsbækvej 132, Suldrup.

Jagtudvalget – Tage Ørsnes.
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Julejagt hos Eigil Hosbond
Vi afholder jagt mandag, den 29. december kl.09.15 hos Eigil 
Hosbond.
Eigil giver en lille en til halsen om morgenen. Efter jagten holder 
Eigil auktion over dagens udbytte.
Der bliver måske kun de tre såter hjemme hos Eigil i år.
Medbring en solid madpakke.
Vi mødes hos Eigil Hosbond, Dalumvej 34, Suldrup.
Bindende tilmelding til Tage Ørsnes 98 37 86 84/21 72 86 84, 
efter ”først til mølle” princippet.   Der er plads til 16 jægere, heraf 
mindst 6 mand med hund.
Pris: kr. 250,00.

Rævejagt i majs- og roemarker
Søndag, den 21. september kl. 10.00 afholder vi rævejagt i majs-
marker.
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, så tag gerne en nabo eller jagt-
kammerat med, eller måske en kommende jæger, ikke mindst 
hvis han/hun har en god hund.
Tilmelding til Tage Ørsnes, tlf. 98 37 86 84/21 72 86 84.
Vi mødes hos mig på Hjedsbækvej 132, Suldrup.
Husk madpakke. Pris kr. 25,00.

Jagtudvalget – Tage Ørsnes.
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Gåse- og fasanjagt i Helberskov 
Agner Bruun har igen i år inviteret os på jagt, på hans fantastiske 
arealer ved Mariager fjord. 

Her er det fasaner og gæs som skal jages, og gæs er der masser 
af på Agners marker, som ligger lige ned til fjorden.

Agner har ikke helt aftalen på plads med gæssene, om hvornår de 
vil komme, så datoen for jagten kommer først senere.
Derfor kan i roligt tilmelde jer jagten, der bliver rift om pladserne.
Jagten bliver naturligvis i en weekend og så snart datoen er på 
plads, sendes den rundt via nyhedsmail og kommer på hjemme-
siden.

Pladser fordeles efter ”først til mølle”. Pris for denne jagt er kun 
kr. 60,00.

Tilmelding til Kim Mark på km@veggerbyjagt.dk eller 29266336

Jagtudvalget – Kim Mark

Jagt i statsskoven
Vi har tidligere fået tildelt 1 jagt for 2 mand på Naturstyrelsen 
Himmerlands arealer, og det håber vi også vi får i år.
Som vi plejer, uddeles pladserne til en nyjæger samt en erfaren 
jæger. Der trækkes lod om pladserne blandt de tilmeldte.
Sidste år var vi så heldige, at vi fik 2 jagter, hvilket gjorde, at alle 
dem som havde tilmeldt sig og kunne den pågældende dag, kom 
på jagt.
Vi har endnu ikke fået en dato, men så snart vi har den, sendes 
den rundt via vores nyhedsmail. Endnu en god grund til at til-
melde sig vores nyhedsmail.
Tilmelding til jagten kan ske til undertegnede på mail: km@veg-
gerbyjagt eller tlf. 29266336.

Jagtudvalget – Kim Mark.
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Krogh’s stensilo 
Vi har gennem de sidste mange år, haft mange gode weekend 
jagter hos Krogh´s stensilo, men som vi allerede vidste sidste år, 
kunne det i 2013 være sidste gang vi besøgte området. 
Arealet er blevet udlejet til et jagt konsortium, og det var dem 
vi skulle forhandle årets jagt med. Det har desværre ikke været 
muligt at indgå en aftale med de nye lejere, så derfor ingen week-
endjagt i år.
Men men men, der er allerede nye arrangementer i støbeskeen, 
så lad os se, om vi ikke allerede næste år, kan vende tilbage med 
nyt og spændende arrangement.
   

  
Rævejagt i Halkær 2015
Preben Drastrup har igen i år været så venlig at invitere os på 
rævejagt i Halkær.
Arealerne i Halkær er store og ræven er snu, så tag derfor ”bøs-
sen” på nakken og kom med til en hyggelig jagt i fantastisk ter-
ræn.
Jagten afholdes lørdag, den 10. januar 2015 kl. 9.00. Vi mødes 
ved Halkær Mølle.
Efter jagten serveres der gule ærter.
Der er 15 pladser til denne jagt, som fordeles efter først til mølle.
Tilmelding til Kim Mark på km@veggerbyjagt.dk eller 29266336.
Venligst oplys om du medbringer hund.
Nærmere orientering ved tilmelding. 
Pris for jagt og gule ærter ca. kr. 120,00.

Jagtudvalget – Kim Mark
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Blishønejagt i Halkær bredning
Vi prøver igen i år at lave en morgenjagt efter hovedsageligt blis-
høns, men der plejer også at blive skudchancer til ænder.

Vi plejer at sætte en dato, men efter Halkær Sø er lavet, så er 
blishønsene begyndt at være der, i stedet for på fjorden. De kom-
mer først ud senere på efteråret. Så i år vil det blive ligesom til 
gåsejagten, hvor du kan melde dig til og så vil du blive ringet op, 
når blishønsene er kommet ud og jagten afholdes.

Så har du lyst til at komme ud og prøve en skydepram og have 
en hyggelig dag med ligesindede 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. 
25,00, 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

Vedrørende  tilmeldinger til jagterne
Da vi ofte står med tomme pladser på jagterne grundet udebli-
velse/meget sent afbud, har jagtudvalget besluttet, at der skal 
betales fuld pris for en bestilt plads, hvis man ikke møder eller 
ikke har sendt afbud 7 dage før jagten.
Dette gælder alle jagter.

Jagtudvalget
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Flugtskydning
Der trænes alle tirsdage aftener indtil udgangen af september, så 
der er rig mulighed for at få afprøvet sine træffeevner inden jag-
ten starter. Der er altid to dygtige instruktører til at hjælpe nye og 
dem som har et problem. 
Se alle aktiviteter på flugtskydningens egen hjemmeside  -  
www.ssvflugt.dk samt på side 23 i dette blad.
Husk vores pokalskydning lørdag, den 16. August.

Kimbrerskydning 2014
Veggerby Jagtforenings Kimbrerhold fik en flot andenplads, kun 
overgået af Flejsborg. Nibe fik 3. pladsen.
Holdet bestod af: Oliver, Bjarne, Arne, John og Tage. Arne skød så 
godt at han røg af holdet, så vi leder efter nye skytter til holdet 
til næste år.
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Familiedag
Lørdag, den 23. august kl. 10.00 – 14.00 afholdes igen i år familie-
dag 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 no-
get, der passer til alle aldre.
Har nogen lyst til at hjælpe lidt denne dag, kontakt mig eller Peter 
Svanhede.
Se program på hjemmesiden.

Tage Ørsnes

Genladningskursus
Veggerby Jagtforening afholder et genladningskursus for med-
lemmer og gerne kommende medlemmer den 31. august 2014.
Vil du eller er du ”lidt nørdet” og ønsker at designe dine egne 
patroner, er dette kursus en rigtig god mulighed for den kræsne 
jæger. Når du laver dine egne patroner, har du mulighed for et 
bedre resultat, både til konkurrence og naturligvis til jagt. På det-
te kursus vil du møde andre jægere, som har en stor passion for 
krudt og kugler samt en god snak. 
Genladningstilladelsen giver dig lov til at opbevare genladnings-
krudt og fænghætter under specielle forhold derhjemme. De lov-
mæssige regler skal du selvfølgelig læse og efter gennemført kur-
sus kan du søge om en genladningstilladelse. 
Kursus indhold:
Love og bekendtgørelser
Sikkerhedsbestemmelser
Riffelammunition (både riffel- og haglpatroner)
Praktisk undervisning
Når du kommer i gang med at genlade dine patroner, vil du opleve at 
møde mange nye og spændende mennesker.
Deltagere: Maks. 15 pladser. 
Pris: Medlemmer kr. 950,00  - ikke medlemmer kr. 1450,00.
Dertil kommer vand, øl og evtuel frokost. Kaffe er gratis.
Tilmelding senest den 10. august 2014.
Sted: Halkær Mølle Naturcenter, Hedegårdsvej 1, Halkær, 9240 Nibe.

Kontakt person: Ove Strøm .29319303 , os_s@mail.tele.dk
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Knivklubben
Tirsdag, den 28. oktober starter vi en ny sæson i knivklubben, 
hvor Ernst Frandsen kommer med sine fine knive og skeder, han 
har også knivblade til salg. Man kan lave lige hvad man vil: En 
kniv, en oplukker eller bukkeplader. Kom bare med nogle nye ide-
er til, hvad vi kan lave. Andreas Bruhn kommer igen i år og ud-
stopper krager til lokkefugle, det tager 5 til 6 aftener at udstoppe 
en fugl. Hvis du går og overvejer den slags, så skyd eller fang 
nogle fugle. Vi har nogle stykker, hvis du ikke selv har. Man behø-
ver ikke at være medlem af Veggerby Jagtforening for at deltage 
i knivklubben. Man møder bare op i kælderen i sløjdlokalet på 
Suldrup skole den 28. oktober kl.19. Vi slutter af med hygge og 
smørrebrød den 24. marts 2015.

Bjarne Christensen, tlf. 22978577
 
Nyjægertemaer 
i Veggerby Jagtforening 2013
Som en fortsættelse af de sidste års nyjæger aktiviteter, vil vi 
afvikle en serie af jagttemaer rettet mod foreningens nyjægere. 
Følg med på foreningens facebookside samt hjemmeside, her vil 
der løbende blive slået nyjæger aktiviteter op. Blandt andet vil 
der være mulighed for at tilmelde sig en mentorordning, hvor 
nyjægere har mulighed for at komme lidt i praktik hos erfarne 
jægere. 
Så har du et nyere jagttegn, og har du lyst til at prøve andre 
jagtformer end de mest gængse, så meld dig til strandjagtste-
maweekenden, kragejagtskurset og mentorordningen. Tilmelding 
til Lars pr. telefon. Se detaljerne nedenfor.
Formålet med forløbene er gennem praktisk og teoretisk vejled-
ning fra erfarne jægere, at gøre deltagerne i stand til, at dyrke 
spændende jagtformer på egen hånd og give dem mulighed for at 
gøre egne erfaringer. Desuden er det vores mål, at jagtformerne 
skal kunne dyrkes på et skrabet budget. 
Som medlem af Veggerby Jagtforening er der rig mulighed for at 
dyrke strandjagt for billige penge. Tillige har vi i al beskedenhed 
et af landets mest sagnomspundne revirer i baghaven, nemlig 
Nibe Bredning. Her er der mulighed for jagt og naturoplevelser i 
verdensklasse. Få steder findes så stor artsrigdom og koncentra-
tion i andejagt, som her. Der er efterhånden også gode mulighe-
der for gæs i Nibe Bredning.
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Strandjagtstemadage
Den 20.-21. september kl. 10.00
Nibe Flugtskydningsbane (Aalborgvej 47, 9240 Nibe) & Nibe 
Bredning.

Formiddag
Oplæg om jagten på søterritoriet.
I løbet af formiddagen vil vi beskæftige os med følgende punkter:

•  De forskellige jagtmetoder på henholdsvis svømmeænder, dyk-
ænder og gæs. 

•  Gennemgang af de mest gængse vildtarter på havet og inspira-
tion 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.

Frokost: Medbring madpakke.

Eftermiddag
Eftermiddagen vil forløbe med en praktisk introduktion til udsty-
ret. 
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 hold, så vi jager maks. tre  personer sam-
men. Vi planlægger at tage på trækjagt allerede om aftenen, og 
så tage et morgentræk om søndagen. Desværre har vi begrænse-
de mængder af pramme til vores rådighed, så tilmeld dig i god tid. 
Tid og sted for jagten aftales på dagen, så vi kan tage højde for 
vind og vejr. 
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Prisen for hele arrangementet er kr. 250,00 (teoridag og to gange 
trækjagt på vandet med mentor). Du skal selv medbringe mad-
pakke til frokost den 21.september. Aftensmad og morgenmad 
laver vi sammen. Der vil være mulighed for overnatning under 
primitive forhold (medbring sovepose osv.).

Såfremt der blandt deltagerne er stemning for det, vil der blive 
afholdt en jagtdag mere i oktober og en i januar. Igen efter to 
til én princippet. Her er prisen kr. 100,00 pr. deltager. Dog kan 
vejret give aflysninger af disse arrangementer. Eks. i tilfælde af 
is på fjorden.
Prisen for alle arrangementer er inklusiv bobbelleje. 
Foreningen ejer to skydepramme (Tostrupbobler), der lejes ud 
til medlemmer for den nette sum af kr. 50,00 pr. dag. Så du har 
mulighed for i løbet af sæsonen at komme godt i gang. Prammene 
indeholder alt nødvendigt og lovpligtigt udstyr.

Der kan maksimalt være 6 deltagere på temadagen. Ved tilmel-
ding vil du modtage en mail med praktiske oplysninger, om hvad 
du skal medbringe, samt hvor og hvornår du skal på jagt. 
Tilmelding: Senest mandag den. 8.september 2014 efter først til 
mølle princippet til:

Lars Rasmussen, tlf: 20838921
mail: matterhorn83@hotmail.com
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Kragejagtskursus
Temaet henvender sig til nyjægeren, som ønsker at forbedre mu-
lighederne for spændende og ofte billig jagt. Kragejagt er i den 
grad udfordrende, spændende og lærerigt.

Dagen opdeles i en teoretisk del om formiddagen og en praktisk 
del om eftermiddagen. 
Formiddagen vil gå med et oplæg, hvor vi vil komme ind på kra-
geskjulet, vind og vejr, lokkekrager, jagt med lokkeugle, krage-
kald, kragens trækmønstre og så videre.

-Kragens biologi og indflydelse på anden fauna.
-Jagtstrategi i forbindelse med kragejagt, med udgangspunkt i de 
relevante revirer.
-Jagtteknik samt praktisk afprøvning af lokkekald, opsætning af 
lokkerne.

Eftermiddag/aften
Vi tager ud på revirer, der til formålet er stillet foreningen til rå-
dighed. Her skal vi se, om vi kan omsætte formiddagens teori til 
praksis.

Vi mødes allesammen den 24. januar kl. 10 til et rundstykke og 
en kop kaffe i lokalerne på Halkær Mølle, Hedegårdvej 1, Halkær, 
9240 Nibe.
Prisen for hele arrangementet er kr. 100,00. Du skal selv med-
bringe madpakke til frokost, desuden skal du stille med jagtgevær 
og ammunition til brug ved jagten.



21

Der vil være kaffe og rundstykker. Der kan maksimalt være 6 
deltagerer på temadagen. 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 5. januar 
2015 efter først til mølle princippet til:

Lars Rasmussen, tlf: 20838921
mail: matterhorn83@hotmail.com

Mentorordning i Veggerby Jagtforening
I starten af året kom vores mentorordning så småt i gang.
Den går kort fortalt ud på at nyjægerne og folk med ældre jagt-
tegn kan komme godt igang med at dyrke jagtformer, de ikke 
tidligere har fået afprøvet.
Nogle af foreningens medlemmer med stor eller specialiseret vi-
den og erfaring hjælper dig med at få det grundlæggende på 
plads, således at vejen mod selvstændigt at dyrke eks. bukkejag-
ten ikke bliver så lang.
Vi har folk, der er villige til at lære dig at blive en god jæger hur-
tigere. Eller bygge en nyjagtform til din eksisterende viden.
Som eksempel kan nævnes:
Riffeljagt - bukke/råvildtsjagt, lokkejagt på ræv, anstandsjagt ge-
nerelt og pürsch.
Hagljagt - strand og havjagt, due og kragejagt, andejagt.
Så går rundt og synes en bestemt eller almindelig jagtform kunne 
være spændende at komme i gang med, så tøv ikke med at ringe 
til Lars på 20838921. Han sætter dig i forbindelse med de rele-
vante folk.
Desuden vil der senere på sæsonen blive afholdt en fællesjagt for 
nyjægerne.
Her er der alt den tid, der skal til for at stille spørgsmål om alt!
Følg med på nyhedsbrevet, Facebook og hjemmesiden.

- Med venlig hilsen Jagtudvalget
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Udlejning af Jagtpramme
Veggerby Jagtforening udlejer sine to pramme til medlemmerne. 
Prammene er to Tostrupboblere. Fladbundede pramme som egner 
sig godt til jagt på ænder og gæs i den frie såt.  Prammene er 
med alt i udstyr til trækjagt på fjorden. De indeholder rednings-
vest, pagaj, anorak, ankergrej og  lokkefugle (krik-, grå- og hvi-
nænder).
Med Nibe Bredning lige uden for døren har du adgang til store 
naturoplevelser og fantastisk andejagt. Prisen for alt dette er den 
nette sum af kr. 50,00 pr. pram pr. dag. Desuden følger der en 
trailer med, hvor begge pramme kan ligge ordentligt.  Hvor finder 
du jagt og udstyr af den kvalitet til de penge ellers?
Prammene lejes ved at kontakte Dennis på telefon: 51 70 02 28 
De leveres tilbage i samme stand som ved afhentning.

Minifeltskydning i Veggerby Jagtfor-
ening på skydebanen i Engelstrup. 
Igen i år afholdes der Minifeltskydning.
Du kan afprøve dine skydefærdigheder til forskellige mål, fra for-
skellige skydestillinger, på forskellige afstande.
Der kan tilmeldes hold, hvoraf kun en deltager skal være medlem 
af foreningen. Det plejer at være drøn hyggeligt. 
Der kommer mere info om arrangementet på nyhedsmailen, 
Facebook og hjemmesiden. 

- med venlig hilsen Riffeludvalget
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Kalender for SSV Flugtskydning
Dag Dato Bemærkning Tidspunkt
August  
Tirsdag  5. Træning 16.00 - 21.00
Tirsdag 12. Træning 16.00 - 21.00
Lørdag 16. Foreningsskydning 10.00 - 15.00
  (kort salg slutter kl. 14.00) 
Tirsdag 19. Træning 16.00 - 21.00
Lørdag 23. Jæger & Familiedag 10.00 - 14.00
Tirsdag 26. Træning 16.00 - 20.30
September  
Tirsdag  2. Træning 16.00 - 20.15
Tirsdag  9. Træning 16.00 - 20.00
Tirsdag 16. Træning 16.00 - 19.45
Lørdag 20. Træning 13.00 - 16.00
Tirsdag 23. Træning 16.00 - 19.15
Lørdag 27. Træning 13.00 - 16.00
Tirsdag 30. Afslutning  16.00 - 19.00
December  
Lørdag  6. Juleskydning 10.00 - 14.00
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Bestyrelse & Udvalg
Bestyrelse

 Formand Lars Rasmussen 20 83 89 21 matterhorn83@hotmail.com 

 Næstformand Bjarne Johansen 20 25 40 11  mail@idegardiner.dk

 Sekretær Vera Andersen  25 57 28 50 vko@123dk.dk

 Kasserer Torben Larsen  21 56 51 65 torben_larsen29@hotmail.com 

 Medlem Tage Ørsnæs  21 72 86 84 tageoersnes@christensen.mail.dk

Flugtskydningsudvalg

 Instruktør/formand Tage Ørsnæs 21 72 86 84 tageoersnes@christensen.mail.dk

  Peter Svanhede 22 72 06 38 peter@svanhede.dk

 Instruktør Henning Hansen 20 30 36 73 stensgade7@mail.dk

 Instruktør Jørn Hansen  24 63 87 39 jettestuevej@mail.tele.dk

  Lasse Grønhøj 22 17 60 41 lassegroenhoej@hotmail.com

Vores repræsentanter i SSV’s bestyrelse

  Bjarne Johansen 20 25 40 11  mail@idegardiner.dk

  Peter Svanhede 22 72 06 38 peter@svanhede.dk

Hundeudvalg

 Formand Flemming Christensen 26 22 97 13 fcmollevej@yahoo.dk

  Bjarne Christensen 22 97 85 77 blc-soerup@c.dk

  Kim Mark 29 26 63 36 km@veggerbyjagt.dk

  Jeppe Andersen 22 25 07 77 jannieogjeppe@hotmail.com

  Fritz Toft 61 46 90 94 fritztoft@live.dk

Riffeludvalg

 Instruktør/formand Elon Godiksen 29 41 37 55 elongodiksen@gmail.com

  Bent Sørensen 98 62 13 02 bbsaars@hotmail.com

  Lars Mathisen 29 93 65 00 

 Instruktør Mogens Drastrup 40 97 63 09 mogens@drastrup.dk

 Instruktør Ove Strøm 29 31 93 03 os_s@mail.tele.dk

Jagtudvalg

 Formand Kim Mark 29 26 63 36 km@veggerbyjagt.dk

  Tage Ørsnæs 21 72 86 84 tageoersnes@christensen.mail.dk

  Torben Larsen  21 56 51 65 torben_larsen29@hotmail.com

  Michael Rønn Hovgaard 29 72 56 70 hovgaard1981@gmail.com

  Lars Rasmussen 20 83 89 21 matterhorn83@hotmail.com

Webmaster

  Bjarne Johansen 20 25 40 11  mail@idegardiner.dk

  Claus Pedersen   23 23 52 51 claus@compufix.dk


