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Formanden har ordet

Når dette blad rundsendes er der ikke længe til jagtsæsonen går 
ind. De sidste forberedelser er godt undervejs. Måske mangler vi 
lige det sidste, men det når vi nok inden første september.
I Veggerby Jagtforening har det ikke skortet på opgaver det sid-
ste halve år. Vi har godt gang i en proces, hvor vi i samarbejde 
med andre naturbrugere kan få lokaler på Halkær Mølle. Møl-
lens faciliteter vil være gode for foreningens mange aktiviteter. 
Vi vil få nogle bedre samlingsmuligheder, desuden ser vi gode 
perspektiver i den synergieffekt der vil opstå i krydsfeltet med 
andre naturbrugergrupper. Aalborg Kommune har ved Skoleråd-
mand Tina French Nielsen allerede i idéfasen vist sig som en god 
støtte på det politiske plan. Med flere samarbejdspartnere og 
kommunal velvilje er projektets økonomi i øvrigt inden for vores 
formåen. Jeg tør godt love at der kommer mere information til 
medlemmerne hen ad vejen. Onsdag den 2. september er der 
planlagt en aften hvor alle interessenter samles på Møllen og vi 
forventer at det videre forløb aftales her. 
Vi har i den forestående sæson endnu flere muligheder end sid-
ste år, for at tilbyde vores medlemmer at komme med på jagt. 
Det er vi meget glade for. Vi har nogle ildsjæle i foreningen uden 
sidestykke. Takket være dem kan vi opretholde det store aktivi-
tetsniveau. Jeg beundrer de mennesker der holder vores for-
ening så godt kørende både med hensyn til jagter, hundearbejde 
og aktiviteter af mere social karakter. Tak til alle jer der tager en 
tørn med for at få hjulene til at dreje rundt. 
Nu når jagtsæsonen går i gang skal I høste frugterne af alle for-
beredelserne, timerne på skydebanerne, til hundetræningen og 
revirplejen. Må Diana tilsmile jer alle og give jer gode uforglem-
melige jagtdage. Husk at passe på jer selv, hundene og jeres 
medjægere. Slutteligt ønskes I alle knæk og bræk i den kom-
mende sæson, men husk: ”Enhver idiot kan skyde, det kræver 
en jæger at lade være…”

Formand - Lars Rasmussen
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Generalforsamlingen 2016

Generalforsamlingen afholdes som sidste år på Halkær Mølle: 
Torsdag den 4. 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 rullepølsemadder. Nærmere program for af-
tenen følger senere i nyhedsbrev og på hjemmesiden.

På bestyrelsens vegne - Lars Rasmussen

Hjemmeside/Nyhedsmail/Facebook

På vores hjemmeside (www.veggerbyjagt.dk) finder du blandt 
andet 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 løbende nyhedsmail med påmindelser og tilmelding 
til arrangementer 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.
 
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 
finder 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, fremadrettet bliver det 
billigst på den måde.
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Andejagter i Gatten

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

Tirsdag 01. september kl. 04.40
Lørdag 12. september kl. 05.20
Lørdag 26. september kl. 05.30
Søndag 04. oktober kl. 05.45
Fredag 16. oktober kl. 17.30 - Aften - Nyjægere
Søndag  01. november  kl. 06.00
Fredag 13. november  kl. 16.00 - Aften
Lørdag 28. november kl. 07.00

Prisen for de første fire jagter er kr. 100,00 pr. jagt. De sidste 
fire jagter kr. 50,00.

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 trukket sin 
post. Alle ænder sælges til dagspris.

Flugtskydning

Der trænes alle tirsdag aftener indtil udgangen af september, 
så der er rig mulighed for at få afprøvet sine træffeevner inden 
jagten 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
Husk vores pokalskydning lørdag den 22. august.
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Nyjæger andejagt i Gatten 

Som et nyt tiltag vil Veggerby Jagtforening gerne invitere vores 
nyjægermedlemmer til at deltage i en andejagt på foreningens 
revir i Gatten. Her råder vi over et glimrende område med små 
søer, hvor foreningens andejagter foregår. Til dette arrangement 
har du muligheden for at få en grundig indføring i andejagtens 
fortræffeligheder. Der vil være mulighed for at have en ikke sky-
dende mentor ved din side såfremt du ønsker dette. Målet er at få 
givet så meget erfaring videre fra mentoren til dig som nyjæger. 
Muligheden for at få små fif til afstandsbedømmelse, artsbestem-
melse og jagtmetode er på denne måde rig. Vi har på denne 
måde en rigtig god mulighed for at lærer dig de små fif som ellers 
ville tage flere år at få styr på, hvis de skulle tilegnes på egen 
hånd. Vel mødt!
Dato og klokkeslet: Fredag den 16. oktober kl. 17.30.
Se også ”Andejagter i Gatten”.
Betaling og tilmelding til Tage Ørsnes tlf. 21728684/98378684.

Jagt & Fiskeri 2016

Så er der igen Jagt & Fiskerimesse i Odense. Veggerby Jagtfor-
ening arrangerer bustur til messen Lørdag den 2.april  2016. Bus-
sen afgår fra Suldrup Skole kl. 7.00 med forventet ankomst til 
Odense kl. 9.30. Der er afsat ca. 5½ time på egen hånd, inden det 
igen går hjemover kl. 15.00 med forventet ankomst til Suldrup 
kl. 18.00.
Der vil blive serveret rundstykker og morgenkaffe i bussen. Øl og 
vand kan købes i bussen.
Pris for bus tur/retur kr. 200,00. Indgangsbillet kr. 100,00.
Senest tilmelding den 15. marts 2016 til Bjarne Christensen tlf. 
22978577.
Da der er begrænset pladser i bussen, fordeles pladser efter ”først 
til mølle” princippet. Tilmelding er bindende.
Der er ingen krav om medlemskab af Veggerby Jagtforening for 
at deltage på denne tur, så tag jagt/fiske kammeraterne med til 
en spændende messe.  
Se mere på: www.jagtogfiskeri.dk
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Indkøbstur til Kraghs Jagt & Fiskeri

Igen i år går indkøbsturen til Kraghs Jagt og Fiskeriartikler. De 
er vores bladsponsor, og gør sig udover at være velassorterede, 
skyldige i, at du modtager vores foreningsblad to gange om året. 
Så står du lige og mangler lidt grej til gåsejagten eller shoppe lidt 
beklædning, hundeartikler og ikke mindst fiskegrej. Tja, så har du 
chancen her! De åbner eksklusivt butikken for Veggerby Jagtfor-
enings medlemmer.

DATO: Kommer senere, se hjemmesiden og nyhedsmail.

Måske tænker du: ”Jamen, jeg mangler da ikke noget.” Men det 
gør du... og det ved du også godt! Man må aldrig gå ned på grej!

Så mød op og støt dem, der støtter dig og din forening.
Gad vide om ikke formanden vil forsøge at handle lidt lokkeæn-
der? Det tror jeg nok han vil!

Butikken ligger i Skerping mellem Fjerritslev og Aggersund på 
Aggersundvej 322, 9690 Fjerritslev. Du kører bare over Aggers-
undbroen mod Fjerritslev og lige inden Skerping ligger butikken 
på venstre side.

Tilmelding kan foregå ved at kontakte Lars på mail: matter-
horn83@hotmail.com eller tlf. 20838921.
Tilmelding er desværre nødvendig, da vi ikke kan eller vil bede 
vores gode bladsponsor om at holde åben for to eller tre perso-
ners skyld.
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Jagtbiograf

Sted: Korsholm i Skjern 
Tidspunkt: 22. august 2015 kl. 12.00-14.00

Så er der igen mulighed for at få hevet riflen ud af våbenskabet, 
og komme med en tur i jagtbiograf. Det er en utrolig god og lære-
rig 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 ståborde, en til 
hver skytte, og i den anden ende af hallen ca. 25 meter væk, er 
der et stort lærred på ca. 5 x 15m, som der skydes på med almin-
delig jagt-ammunition og din egen riffel. Der vil på det store lær-
red blive vist små jagtsekvenser med forskellige vildtarter, som 
både kan stå stille eller være i løb. Når man afgiver et skud stop-
per filmen i ca. 2 sek., hvor der vil komme en rød prik i skudhullet, 
hvorefter filmen forsætter. Man skyder ca. 3-5 skud, hvorefter tu-
ren går videre til næste skytte. Man bestemmer selv, hvor meget 
man vil skyde: Dem der skyder mindst bruger 30-40 skud og for 
dem der skyder mest, er det ca. 100-120 skud.

Prisen vil ligge på ca. kr. 250,00 pr. person afhængig af antal 
skytter, og lidt til brændstof til dem der kører. Tilmeldingen er bin-
dende og SKAL ske senest 1 uge før, og dette skal gøres til Lars på 
tlf. 29936500/25289318 eller på mail: larsdyhrmann@gmail.com

Rævejagt i majs- og roemarker

Søndag den 20. 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 denne dag. Vi skal helst være min. 15 personer, tag gerne 
en nabo eller jagtkammerat med, eller måske en kommende jæ-
ger, ikke mindst hvis han/hun har en god hund.
Tilmelding til Tage Ørsnes tlf. 98378684/21728684.
Vi mødes hos mig på Hjedsbækvej 132, Suldrup.
Husk madpakke.
Pris kr. 25,00.

Jagtudvalget - Tage Ørsnes
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Hundeudvalget

Vi har i år haft et noget mærkeligt år, da søen vi plejer at bruge 
er groet til i, ja hvad var det nu det hed: Vandpest, nej det hed 
det ikke; tusindfryd, nej det var det heller ikke. Biologer måtte til, 
så kom navnet tusindblad, men alt i alt kunne vi ikke bruge søen, 
da det er noget stads hunden kan blive fanget i. Så vi har trænet 
lydighed og apport, og det har da også været hyggeligt nok. Jeg 
mener, vi har været omkring 25 stykker det meste af tiden. 
Lige et lille P.S.: Hvis der er nogle, der har en god idé til at få det 
der tusindblad væk, så hører vi gerne fra jer. Men selv om vi ikke 
kom så meget i vand, fik vi alligevel lavet en afslutning, som vi 
har gjort de sidste år: Godt vejr, god gris, dygtige hunde og fø-
rere, så hvad kan man ønske sig mere.
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Vinderne er:
Unghunde: Michael Troelsen med Balder   47 point
  Bent Rytter med Molly   49 point
Åben klasse: ”Overlæreren” Jesper R. med Calvin 50 point
  Michael Sejersen med Thor  50 point

Det er de fire, der er videre til Rold Skov Match.

Vi havde en lille dyst, hvor man henter emner på tid, det er altså 
hunden der gør det, og Michal Sejersen ville ikke nøjes med en 
pokal, så ham og Thor løb med sejren. Jeg skal lige huske takke 
vores lodsejere, der lægger jord til alle os hunde og folk. En sær-
lig tak skal gå til Preben, som igen i år har sponseret den gris vi 
får, når vi er færdige med kampen. Også en særlig tak til vores 
dommere Gunnar og Arne, som dømte deltagerne gennem hele 
dagen. 

VI SES IGEN: Anden tirsdag i august ved søen. Tidspunkt kom-
mer senere, følg med på hjemmesiden.

Vi ses - Hundeudvalget

Fællesjagt

Søndag den 25. oktober kl. 09.30 afholder vi fællesjagt på de 
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 tlf. 98378684/21728684.
Pris kr. 100,00 (heri indregnet mad)

Vi mødes hos mig på Hjedsbækvej 132, Suldrup.

Jagtudvalget - Tage Ørsnes
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Mentoraften for nyjægere

Veggerby Jagtforening vil gerne invitere vores nyjægere til en hyg-
gelig aften på Halkær Mølle Naturcenter. Arrangementet løber af 
stablen den 27. august kl. 18.00. Vi tænder grillen og snakker jagt 
hele aftenen. Efter maden vil der være et kort oplæg om mulighe-
derne og fordelene ved at være medlem af Veggerby Jagtforening, 
herunder idékatalog til dig som nyjæger. Hvordan lærer man jagtens 
håndværk i en travl hverdag og hvor skal jeg starte. Herefter vil vi 
afholde tre workshops af ca. en halv times varighed.
Workshop I: Udlandsjagt - hvordan gør man det nemt, billigt og med 
en god tur som udbytte.
Workshop II: Trækjagt – hvordan kommer man i gang med ande-
jagt, strandjagt, duejagt, kragejagt og gåsejagt.
Workshop III: Riffeljagt – hvordan kommer man godt i gang med rif-
feljagtens herligheder, herunder bukkejagt for begyndere. 
Til sidst vil vi vise tre korte film af 5-10 minutters varighed, der be-
handler de tre ovenstående emner. Vi regner med at arrangementet 
slutter ca. kl. 21.30. 

På vegne af nyjægerudvalget - vel mødt!

Madholdet

Det har været et meget sølle forår for os. Vi har været syge - ikke 
madforgiftning, vi var rigtig dårlige. Nå, nok om det piveri, vi fik da 
lavet mad nogle gange, men slet ikke nok. Jeg mener, vi KUN fik 
brugt en tre-fire liter ”rød skummet”, som vi ynder at kalde vores 
yndlings tilsætningsstof.
Jeg skal love, at vi vender stærkt tilbage, når vi er færdige med 
alt det jagt, vi skal nå her til efteråret. Jeg ved ikke rigtig, hvad 
jeg/vi glæder os mest til, men hvis der er nogle, der kunne tæn-
ke sig at være med, så giv os besked, der er enkelte pladser. 
Jeg har gået og holdt øje med nogle af dem, der plejer at nyde 
godt af vores kulinariske kunnen. Selv om vi ikke var der så mange 
gange, så er vi ikke gået sultne i seng.
Mens jeg skriver, sidder jeg og glæder mig - vi holder nemlig afslut-
ning med stegt pattegris med alt tilbehør.
Vi ses til efteråret.

Madholdet - Flemming Christensen

10
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Genladningskursus

Veggerby Jagtforening afholder et genladningskursus for med-
lemmer og gerne kommende medlemmer. 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 dette 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 
genladningskrudt og fænghætter under specielle forhold der-
hjemme. De lovmæssige regler skal du selvfølgelig læse og efter 
gennemført kursus 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 op-
leve at møde mange nye og spændende mennesker.
Deltagere: Maks. 12 pladser. 
Pris: Medlem kr. 950,00, ikke medlem kr. 1450,00 (dertil kom-
mer vand, øl, og evt. frokost). Kaffe er gratis.
Tidspunkt: Den 29. august 2015 kl. 8.00.
Tilmelding: Senest den 15. juli 2015.
Sted: Nordjyllands Landbrugsskole, Halkærvej 4. 9240 Nibe.
Kontakt person: Ove Strøm,
tlf. 29319303 eller mail: os_s@mail.tele.dk
Kreativitet er evnen til at løse problemer, som ikke kan beskrives 
før de er løst.

Riffeludvalget - Ove Strøm
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Nyjægertemaer i
Veggerby Jagtforening 2015

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 nyjægeraktiviteter 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, mentoraftenen og mentorordningen. Desuden 
er der i år planlagt flere nyjægerjagter. Tilmelding jf. arrange-
mentsbeskrivelse. Se detaljerne her i bladet.
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.

Jægerskydning

Lørdag den 26. september kl. 10.00 – 12.00 har Veggerby 
Jagtforening banen for sig selv. Foreningen giver en serie duer 
til alle medlemmer, der møder op på banen denne dag. Der er 
instruktører til stede, hvis du ønsker hjælp. Der er ingen tilmel-
ding, bare mød op på Banesvinget 7B i Støvring. Foreningen er 
vært med kaffe og rundstykker kl. 09.30.

Vi ses - Flugskydningsudvalget
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Nyjægerjagt hos Dan Korgaard

Mødetid: Søndag den 22. november kl. 09.00 til en kop kaffe og 
et rundstykke. 
Sted: Vi mødes på Skonhøjvej 10, 9610 Nørager.
Jagten: Vi starter i umiddelbar nærhed af mødestedet.
Eter frokost vil vi køre til Fjelsø, hvor vi skal drive 40 ha ned til 
Simested å. Selve jagten er meget varieret og vi kan støde på 
meget forskelligt vildt. Der er naturligvis ingen garanti for stort 
udbytte, men vi plejer at se en del vildt. I skrivende stund er 
det naturligvis vanskeligt at spå om hvad der er at forefinde på 
jagten til efteråret, men erfaringsmæssigt plejer vi at støde på 
harer, fasaner, ænder på opfløj, bekkasiner, råvildt og med lidt 
held melder ræven også til tider sin ankomst.
Formålet med denne jagt er ikke at kunne præstere den store 
vildtparade, men i stedet at have en hyggelig dag med stor 
fokus på de forskellige aspekter ved fællesjagt. På jagten vil der 
være erfarne jægere med, der gerne deler ud af deres viden. 
Arealmæssigt er det ikke en stor jagt (sammenlagt ca. 120 ha), 
så jagten vil foregå i et roligt og afslappet tempo, således der er 
god tid til at få den nødvendige information. 
Antal: 6 nyjægere.
Medbring: Gevær, patroner samt madpakke.
Pris: Kr. 100,00.

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 op, 
eller ikke har meldt afbud senest 7 dage før jagten.
Dette gælder alle jagter.
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Strandjagtstemadage.

Den 19.-20. september kl. 10.00 
Halkær Mølle Naturcenter, Hedegårdsvej 1, Halkær 9240 Nibe.

Formiddag:
- Oplæg om jagten på søterritoriet.
- De forskellige jagtmetoder på henholdsvis svømmeænder, dyk          
  ænder 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 og 
  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 intro-
duktion til udstyret. 
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. 3 personer sammen. 
Vi planlægger at tage på trækjagt allerede om aftenen og så 
tage et morgentræk om søndagen. Desværre har vi begrænsede 
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. 
Prisen for hele arrangementet er 300,00 (teoridag og to gange 
trækjagt på vandet med mentor). Du skal selv medbringe mad-
pakke til frokost den 20. september. Aftensmad og morgenmad 
laver vi sammen. Der vil være mulighed for overnatning under 
primitive forhold. Medbring sovepose osv.
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Såfremt der blandt deltagerne er stemning for det, vil der blive 
afholdt en jagtdag mere efter aftale på kurset. 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. Foreningejer 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 sæ-
sonen at komme godt i gang. Prammene indeholder alt nødvendigt og 
lovpligtigt udstyr.

Der kan maksimalt være 6 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 den 7. september efter først til mølle princippet til:
Lars Ramussen, tlf. 20838921 eller mail: matterhorn83@hotmail.com
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Knivklubben

Vi starter op tirsdag den 27. oktober kl. 19.00 (uden tilmelding), 
hvor vi som sædvanlig får besøg af Ernst Frandsen. Han vil vise 
sine fine knive frem, og vise hvordan man laver en kniv. Man må 
lave hvad man vil i sløjdlokalet på Suldrup Skole. Så har vi An-
dreas Bruhn, der kommer og udstopper krager og skader. Fugle 
der er nedlagt fra november til februar er bedst, da de er fuldt 
fjerede på dette tidspunkt, men andre kan også bruges. Har man 
ikke en fugl, finder vi nok én der kan bruges. Vi slutter af den 22. 
marts med hygge og smørrebrød.

Knivklubben – Bjarne Christensen
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Julejagt hos Eigil Hosbond

Vi afholder jagt tirsdag 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. 
Medbring en solid madpakke. 
Vi mødes hos Eigil Hosbond, Dalumvej 34, Suldrup. 
Bindende tilmelding til Tage Ørsnes tlf. 98378684/21728684 
efter ”først til mølle” princippet. Der er plads til 16 jægere, heraf 
mindst 6 personer med hund. Pris kr. 250,00.

Jagtudvalget - Tage Ørsnes

Gåse- og fasanjagt i Helberskov

Agner Bruun har igen i år inviteret os på jagt på hans fantasti-
ske arealer ved Mariager fjord. Her er det fasaner og gæs som 
skal jages, og gæs er der masser af på Agners marker, som lig-
ger lige ned til fjorden. Agner har ikke helt aftalen på plads med 
gæssene, om hvornår de vil komme, så datoen for jagten kom-
mer først senere. Derfor kan I roligt tilmelde jer jagten, der bli-
ver rift om pladserne. Jagten bliver naturligvis i en weekend og 
så snart datoen er på plads, sendes den rundt via nyhedsmail og 
kommer på hjemmesiden. Pladser fordeles efter ”først til mølle”. 
Pris for denne jagt er kun kr. 60,00. Tilmelding til Torben Larsen 
på mail: torben_larsen292@hotmail.com eller tlf. 21565165.

Jagtudvalget - Torben Larsen 

Hagljagt i statsskoven

Vi har tidligere fået tildelt pladser på en jagt for 2 mand på 
Naturstyrelsen Himmerlands arealer, hvilket vi håber vi får igen 
i år. Som vi plejer uddeles pladserne til en nyjæger samt en er-
faren jæger. Der trækkes lod om pladserne blandt de tilmeldte. 
Jagten afholdes på en hverdag, så du skal være klar til at tage 
en fridag. 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 tilmelde 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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Rævejagt i Halkær 2016

Vi har igen i år lavet en fantastisk aftale med Preben Drastrup, 
han har mange ræve han gerne vil af med, og vi vil gerne skyde 
dem. Så derfor har vi fået lov til at låne arealerne i Halkær, så vi 
kan afholde en fantastisk rævejagt. Jagten afholdes lørdag den 
09. januar 2016 kl. 9.00. Efter jagten serveres der gule ærter. Der 
er 15 pladser til denne jagt, som fordeles efter ”først til mølle”.
Tilmelding til Kim Mark på mail: km@veggerbyjagt.dk eller tlf. 
29266336.
Venligst oplys om du medbringer hund.
Nærmere orientering ved tilmelding. 
Pris for jagt og gule ærter ca. kr. 120,00.

Jagtudvalget - Kim Mark

Udlejning af Jagtpramme

Veggerby Jagtforening udlejer sine to pramme til medlemmerne. 
Prammene er to Tostrupbobler. 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 
hvinænder).
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. Hvor finder du jagt 
og udstyr af den kvalitet til de penge ellers?
Prammene lejes ved at kontakte Dennis Larsen på tlf. 51700228. 
De leveres tilbage i samme stand som ved afhentning.
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 Dag Dato Bemærkning Tidspunkt 

 August

 Tirsdag 04. 11. Træning 16.00 - 21.00

 Lørdag 15. 16. Compak Sporting - DM (DSkyU) 08.00

 Tirsdag 16. Træning 16.00 - 21.00

 Lørdag 22. Foreningsskydning 10.00 - 15.00

 Tirsdag 25. Træning 16.00 - 21.00

 September

 Onsdag 01.  Træning 16.00 - 20.15 

 Lørdag 05. 06.  Compak Sporting - DM (DFF) 08.00

 Tirsdag 08. 14. Træning 15.00 - 20.00

 Lørdag 19. Sporting Cup Nordjylland 09.00 - 13.00

 Lørdag 19. Træning 13.00 - 16.00

 Tirsdag 22. Træning 16.00 - 19.15

 Lørdag 26. Træning 09.00 - 13.00

 Tirsdag 29. Afslutning 16.00 - 19.00

 December 

 Lørdag 05. Juleskydning 10.00 - 14.00

Kalender for SSV Flugtskydning
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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 vera.andersen@live.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

  Kristian Højslet 40 20 95 01 kristian@erhvervaalborg.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 gravhund.bc@gmail.com

  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

  Dan Korgaard Hansen 26 22 16 18 klokker47@gmail.com

 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

Nyjægerudvalg

 Formand Elon Godiksen 29 41 37 55 elongodiksen@gmail.com

  Lars Rasmussen 20 83 89 21 matterhorn83@hotmail.com 

  Dan Korgaard Hansen 26 22 16 18 klokker47@gmail.com

  Jytta Højslet 23 27 22 49 jyttahojsleth@erhvervaalborg.dk

  Vacant/Kristian Højslet 40 20 95 01 kristian@erhvervaalborg.dk

Webmaster

  Bjarne Johansen 20 25 40 11  mail@idegardiner.dk

  Torben Larsen  21 56 51 65 torben_larsen29@hotmail.com 

Bestyrelse og udvalg


