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Formanden har ordet
Der har været lidt udskiftning i rækkerne siden sidst.  Lars Ras-
mussen var ved at blive begravet i arbejde både privat og for-
eningsmæssigt, derfor et formandsskift. Lars er stadig i besty-
relsen og sammen med Kim Mark har han lovet at få alt omkring 
projekt Halkær Mølle på plads. Stor tak til Lars.
I alle udvalg arbejdes der på at give medlemmerne af Veggerby 
Jagtforening stort set hvad de kan ønske.
Der er rigtig mange som vi skylder en stor tak for deres enorme 
indsats.
Som noget nyt i år, har jagtforeningen prøvet at leje noget an-
dejagt ved søen i Halkær, og så formidle det ud, via anparter, til 
medlemmerne.
Et lille hjertesuk – benyt jer af vores skydebaner, både med riffel 
og hagl. Man bliver en bedre skytte af at træne. Man bliver lige 
lidt mere sikker på sit våben, når man har det mere i hænderne.  
Så både for din egen og for vildtets skyld, få trænet.
Er der et medlem der har et ønske eller en ide, er de meget 
velkommen til at rette henvendelse til det udvalg som det drejer 
sig om eller til bestyrelsen.
Nu skal vi snart ud på jagt igen. Jeg håber at I alle får et godt 
udbytte af jagtsæsonen, og husker på at et godt udbytte ikke 
kun måles i antal stykker vildt, men også i gode jagtoplevelser.
Pas godt på jer selv og hinanden, håber at vi kan mødes på 
nogle af vores jagter.

 Formand - Tage Ørsnes

Riffeljagt til en nyjæger i efteråret
Igen i år tilbyder vi en riffeljagt efter rådyr til en nyjæger. 
Tilmelding er til Dan Korgaard på mail klokker47@gmail.com
Har du endnu dit første stykke råvildt til gode med riflen så er der 
her en glimrende mulighed for at komme afsted sammen med en 
garvet jæger, der kan guide dig. Hvis dette er noget for dig så 
skynd dig at melde dig til så vil vi efterfølgende formidle kontak-
ten til den jæger, der vil tage dig med. 
Vi stiller naturligvis ingen garantier for jagtlig succes andet end 
det bliver lærerrigt og hyggeligt
Vi trækker lod imellem de tilmeldte. 
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Generalforsamlingen 2017

Generalforsamlingen afholdes som sidste år på Halkær Mølle: 
Torsdag den 2. 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 - Tage Ørsnes

Mini Feltskydning
Vi afholder igen i år, Mini Feltskydning. Lørdag d.03 september 
2016 kl. 9.00 til 14.00, husk jagttegn og riffeltilladelse.

Sted: Engelstrup Skydebane, Bakkelyvej, 9670 Løgstør.

Denne dag har I har mulighed for at prøve nogle spændende 
skydninger, på forskellige skriver og andre mål, vi forsøger hvert 
år at variere skydningen og skydestillingerne så de ikke er ens år 
efter år. Ligeledes laver vi nogle praktiske tiltag.

Hvert hold består af 3 skytter m/k.
Det er altid super hyggeligt.

Tilmelding 
Pris: 210,00 kr. pr/ hold.(3 personer)
Incl. Rundstykker (du skal selv medbringe Kaffe)
Grillen startes kl. 13.00, pølser og vand kan købes
Tilmelding Senest: d. 20/08-2016.                                         

Kontakt person: 
Elon Godiksen 29413755 elongodiksen@gmail.com

Vi må gøre opmærksom på, at der denne dag ikke er mulighed 
for at skyde sin riffel ind, så vi henviser til vores indskydningsdag 
tirsdag d.09 august, kl. 18.00 til 20.00.
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Andejagter i Gatten

Vi har i år otte andejagter hos Agner Jepsen i Gatten.
Mødetiderne deroppe er følgende
Torsdag   01. September  kl. 04.40
Lørdag   10. September   kl. 05.20
Lørdag   24. September  kl. 05.30
Søndag  02. Oktober    kl. 05.45
Fredag  14. Oktober    kl. 17.30 Bemærk aften
Søndag  30.Oktober     kl. 06.00     
Fredag   11. November   kl. 16.00 Bemærk aften
Lørdag  26. November  kl. 07.00

Første fire jagter 100,00 kr. Sidste fire 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 trukket sin post
Alle ænder sælges til dagspris. (30 kr.)

Flugtskydning
Der trænes alle tirsdage 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. 
Banen tilhører alle i de tre jagtforeninger, ikke kun konkurence-
skytterne, men i høj grad også jægerne.
Se alle aktiviteter  på flugtskydningens egen hjemmeside  - 
www.ssvflugt.dk.
Husk vores pokalskydning lørdag 20. August.
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Kimbrerskydning 2016
Veggerby Jagtforenings Kimbrerhold fik en flot andenplads, kun 
overgået af Nibe.
Holdet bestod af: Henning H., Per, Simon, John og Tage.
(Simon var tuneringens absolut yngste skytte – 12 år. Virkeligt 
godt gået)
Vi skal bruge to nye til holdet til næste år, kontakt Tage hvis du 
har lyst.

Tage Ørsnes

Invitation til mentordag
Sted :  Halkær mølle
Dato:  24. september klokken 10.00
Tilmelding :
Senest d. 10. september til Dan Korgaard 26221618 mail klok-
ker47@gmail.com.
Mentorordningen er et koncept vi tog forsigtigt hul på sidste år. 
Tanken er at nyjægere kan søge råd og vejledning fra garvede 
og erfarne jægere. Overordnet er målet, at vi i Veggerby Jagtfor-
ening på sigt vil have erfarne jægere klar, der har viden og rutine 
i de fleste gængse jagtformer. Dvs. man som nyjæger altid vil 
have mulighed for at kontakte en kapacitet fra mentorkorpset in-
denfor et givent felt. Mulighederne er mange, det kan være alt fra 
udlandsjagt til forskellige danske jagtformer man som nyjæger 
ønsker at stifte bekendtskab med.
Vores tanke er at mentordagen er der hvor man som nyjæger har 
muligheden for at se hvad vi tilbyder dig som medlem af Veg-
gerby Jagtforening. 
Programmet:
• Forskellige oplæg om typiske danske jagtformer som
 bukkejagt, strand og havjagt og fællesjagterne på land
• Samtale om hvad det vil sige at være jæger generelt 
• Hvad har DU brug for at din jagtforening tilbyder. 
 Generel samtale om udbuddet i Jagtforeningen samt
 en iderunde for hvad vi kan gøre anderledes
• Pølser på grillen

Vi glæder os til at se jer
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En dags fiske tur med Maagen
Søndag d.28/08-2016

En dagstur starter normalt ca kl 6.00 hvor vi mødes ved båden. 
Når alle er ombord og vi er klar, vil spjæld mesteren hale os ud 
fra stranden, her vil der være mulighed for at se den teknik som 
er blevet brugt i Vorupør igennem de sidste 70 år 
Vi sejler 10-12 sømil ud til en fiskeplads som er velegnet til at 
pilke torsk og andre fisk på. Sejl tiden ud til pladsen vil vare ca. 
1 time og 20 minutter, og undervejs vil der være information om 
denne og andre fiskepladser. I løbet af dagen vil vi typisk besøge 
5-6 fiskepladser i jagten på dagens fangst, og sejltiden imellem 
pladserne vil være ca. 15 - 20 minutter hvor der god mulighed for 
en kop kaffe og en snak.
Mens vi fisker, vil der være hjælp til rensning og isning af fang-
sten, og der vil være information om muligheden for filetering af 
fisk, når vi kommer til land. Der vil også være mulighed for inde-
frysning af fangsten, (leje af en plads i frysehuset) dette koster 
ca. 25 kr. om dagen pr. person.
Hele fisketuren tager normalt 9,5 - 10 timer, dog kan dette æn-
dres efter aftale hvis man som f.eks. en fiskeklub har lejet hele 
båden og ønsker en anden start tid, eller varighed
Pris pr. person 700 kr.
Leje af hele båden (maks 12 personer) pr. dag 8400 kr.
http://www.maagen.com/information.html
Tilmelding senest: d. 07/08-2016.
Kontakt person: Ove Strøm 29319303 - os_s@mail.tele.dk
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Gåse- og fasanjagt i Helberskov
 Agner Bruun har igen i år inviteret os på jagt på hans fantastiske 
arealer lige ud til Mariager fjord. Her er der fasaner og gæs, som 
skal jages, og gæs er der masser af på Agners marker. Agner 
har ikke helt aftalen på plads med gæssene, om hvornår de vil 
komme, så datoen for jagten kommer først senere. Det bliver 
som noget nyt en fredag. Derfor kan i roligt tilmelde jer jagten, 
der bliver rift om pladserne. Jagten bliver som sagt en fredag, så 
snart datoen er på plads sendes den rundt via. Nyhedsmail, og 
kommer på hjemmesiden. Pladserne fordeles efter først ”først til 
mølle”. Pris for denne jagt er kun kr. 60. Tilmelding til Torben Lar-
sen på mail torben_larsen29@hotmail.com eller 21565165.

Jagtudvalget – Torben Larsen

Rævejagt i majs- og roemarker
Søndag d. 18. september kl. 10.00. afholder vi rævejagt i majs- 
og roemarker.
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 jagtkam-
merat 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.
Husk madpakke.
Pris 25 kr.

Jagtudvalget - Tage Ørsnes

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.

Jagtudvalget



68

Hundetræning foråret 2016 
I skrivende stund er jeg lige hjemvendt fra en fantastisk hunde-
afslutning, og slået mig ned i skyggen. Dagen har været varm, 
rigtig varm for både hunde og føre, godt det trods alt luftede 
lidt. Afslutningen har igen i år været godt besøgt af både hunde/
fører og tilskuer. De sidste kom vist mest for grillgrisen ”men 
den var også god”. Som vi plejer blev både hvalpe, unghunde 
og åbenklasse bedømt af dommernes skarpe øjne, og med sig 
på vejen var både ros og positiv kritik. Vi sluttede dagens dont 
af med apportering på tid, hvor der gjaldt om at hjembringe 4 
emner på kortest tid (due, kanin, fasan og ræv). Til dem der 
fik ræven hjem, blev der fratrukket 1 min. fra deres målte tid. 
Vinderen blev her Michael Smed med Thor, som fik alle 4 emner 
hjem på målt tid 1.23 minut og med 1 minut i fradrag for ræven, 
sluttede de på 0.23 minut, en rigtig flot tid. 
Øvrige vindere denne dag blev i unghunde klassen, Sonny Sahl 
med Carlos (48 point ud af 50 mulige) og Ole C Nielsen med Rex 
(45 point). I Åbenklasse var det Troels Severinsen med Mynte 
(Fuld hus 50 point) og Torben Larsen med Willy (49 point). Tak 
til dommerne Arne og Flemming.
Vi sendte igen i år et hold afsted til Rold Skov Matchen. Holdet 
bestod af unghundene, Carlos ført af Sonny Sahl og Gunnar ført 
af Claus Jensen samt åbenklasse hundene, Mynte ført af Troels 
Severinsen og Alma ført af Jens Poulsen.  En rigtig hyggelig dag, 
hvor holdet opnåede 158 point ud af 200 mulige, hvilket var 
en rigtig fin præstation, men desværre ikke nok til at løbe med 
pokalen i år. Årets hold vinder blev Nørager, som opnåede 179 
point. 
Vores forårstræning har igen i år været godt besøgt, ca.34 
hunde fordelt på alle aldersklasser. Vi har trænet alt fra grund-
dressur, apportering land/vand samt spor.  
Desværre har vi været plaget af, at vores vandhul lider af til-
groning med Trådalger og Tusindblad, hvilket har gjort, at vi har 
været knap så meget i vand her i foråret. Vi har fået tilladelse 
til at tage kampen op, og håber at vandhullet er klar til efterårs 
sæsonen.
Vi har afsluttet vores træningsaftner, som vi plejer, med mulig-
hed for at skylle halsen samt glæde ganen, når Bjarne fik gang i 
grillen. Vi takker for alle de gode og hyggelige stunder. 
En stor tak skal også lyde til Preben Drastrup for lån af terræn 
samt sponsering af den mest fantastiske Økologiske gris til vores 
afslutning. Bjarne for sit talent ved grillen både med pølser og gris 
og Elon for slagtning. 
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Da vi er rigtig mange hunde, (og det er vi glade for) har vi også 
et stort forbrug af vildt. Vi bestræber os på, at vildt kun bruges til 
en træningsaften, så vildtet altid er frisk. Vi har pt. 4 frysere til at 
køre, som vi løbende tømmer og fylder på ny. En stor del af vores 
indtægt fra salg af øl/vand og pølser, bruges til at købe vildt for. 
Derfor en stor TAK, fordi I støtter op omkring dette salg og der-
med giver mulighed for at bruge den mængde vildt, som vi gør. 
Hvis nogle af jer har tilgang til vildt (kaniner- duer - ænder- fasa-
ner), som I ikke kan komme af med, så aftager vi gerne. Vi vil da 
også gerne give en lille ”skilling” for det. 
”Kontakt info er bagerst i bladet.”
Husk:
Vi starter vores efterårstræning torsdag den 11/8 2016 og træner 
til og med den 29/9 2016. Vi mødes, som vi plejer på P-pladsen 
forenden af Skovgaardsvej (Ved Halkær sø).  Vel mødt.

På hundeudvalgets vegne - Kim Mark 

Fællesjagt
Søndag d. 23. oktober kl. 09.30 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 100 kr.( heri indregnet mad)
Vi mødes hos mig på Hjedsbækvej 132, Suldrup

Jagtudvalget - Tage Ørsnes

Kursus i vildtsygdomme og hygiejne 
for jægere
Veggerby Jagtforening afholder d. 27/10 kl. 18-22 kursus i vildt-
sygdomme og hygiejne. På Halkær Mølle
Indhold: 
- Vildtlevende vildts normale anatomi, fysiologi og adfærd. 
- Unormal adfærd og patologiske ændringer som følge af syg-
domme, miljøforurening eller andre 
faktorer, der kan påvirke menneskers sundhed, hvis vildtet spi-
ses. 
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- Hygiejnebestemmelser og korrekte metoder til håndtering, trans-
port og udtagning af organer m.v. efter aflivning af vildtlevende 
vildt. 
- Lovgivning og administrative bestemmelser om dyre- og folke-
sundhed og hygiejne i forbindelse med afsætning af levende vildt.
Kurset er godkendt som hygiejne bevis for jægere der skal på jagt i 
Tyskland samt, Jægere, der ønsker at videresælge større mængder 
vildt til vildthåndteringsvirksomheder.
Medbring jagttegn da jagttegnsnummeret bruges til registrering. 
Der udstedes efter endt kursus kursusbevis på Dansk, Engelsk og 
Tysk.
Pris: Kr. 500-incl. Forplejning.Tilmelding: Senest 27/9
Kontaktperson: Jan Jensen 30257052 jansj63@gmail.com

Jagtudvalget – Jan Jensen

Nyhed andejagt Halkær sø.
Foreningen har fået rådighed over andejagt i nordenden af Halkær 
sø. Stykket vil blive lejet ud til foreningens medlemmer. På stykket 
vil der blive 4-5 faste pladser, hvorfra der kan drives andejagt. Et 
kort vil koste 500 for en sæson. De første dage i sæsonen, vil det 
nok blive nødvendig at trække lod mellem, dem som melder sig. 
Inden 1 september vil der en aften blive fremvisning af området og 
pladserne. Der skal være en egnet apporterende hund til rådighed 
når der drives jagt. Tilmelding sker til Torben Larsen 21565165 tor-
ben_larsen29@hotmail.com. Når man har erhvervet sæsonkort kan 
der tilmeldes til 1 jagt/plads af gangen. Et sæsonkort er personligt 
og kan ikke overdrages til andre, der sælges max. 20 sæsonkort, så 
det er først til mølle. Mandag, tirsdag og onsdag er jagt frie.

Jagtudvalget – Torben Larsen

En hilsen fra
“De mad glade I Veggerby Jagtforening“
Æde dolkenes klub kunne vi også kalde os – fordi mad og knive er 
vi optaget af.
Men …. det gør vi ikke .”De mad glade” det lyder fint for os.
Vi har i år været nogenlunde det samme antal personer, som vi ple-
jer. 
Hvad har vi så  fået at spise - ja hvad var det nu …jo… bacon - fløde 
– mørbrad - abe mad - is med bailey - chokolade  - lidt salat..og så 
rigelig med smør.

10
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a jeg kunne blive ved med at nævne ene sunde ting.
Så alt i alt er vi IKKE  gået sultne hjem. Vi har en enkelt gang væ-
ret nødt til at nøjes med 2 retters menu - altså forret og hovedret.
Jeg kan godt sige, at det faldt ikke i god jord.
3 retters menu er nu standard!!!!
Såfremt der er nogle, der kunne ønske at være med, så er der en 
enkelte ledige pladser, men husk det er stærkt vanedannende - 
kontakt Flemming 26229713.
Vi vil glæde os til dit selskab.

Glad hilsen fra “De mad glade I Veggerby jagtforening“

Genladningskursus
Veggerby Jagtforening afholder et genladningskursus for med-
lemmer og gerne kommende medlemmer af den lokale jagtfor-
ening. 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 pas-
sion for krudt og kugler samt en god snak. 
Genladningstilladelsen giver dig lov til at opbevare genladnings-
krudt og fænghætter under specielle forhold derhjemme. 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  (der tilkom-
mer vand, øl, og evt. frokost) Kaffe er gratis 
Tilmelding senest: d. 30/07-2016.
Tidspunkt: d.20 /8- 2016  kl. 8.00 
Sted: Nordjyllands landbrugsskole, Halkærvej 3. 9240 Nibe
Kontakt person: Ove Strøm .29319303 , os_s@mail.tele.dk

Riffeludvalget - Ove Strøm
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Nyjægertemaer i
Veggerby Jagtforening 2016
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, kragejagtskurset, kurset i lokkejagt på ræv 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 en billig penge. Tillige har vi i al beske-
denhed et af landets mest sagnomspundne revirer i baghaven, 
nemlig Nibe Bredning. Her er der mulighed for jagt og naturop-
levelser i verdensklasse. Få steder findes så stor artsrigdom og 
koncentration i andejagt som her. Der er efterhånden også gode 
mulighed for gæs i Nibe Bredning.

Strandjagtstemadage
Den. 17.-18. september kl. 10.00

Formiddag
Oplæg om jagten på søterritoriet.
I løbet af formiddagen vil vi beskæftige os med følgende punk-
ter:
-De forskellige jagtmetoder på henholdsvis svømmeænder, dyk-
ænder og gæs.
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-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 jage 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. 
Vi kan ikke trylle pramme og erfarne hjælpere op af hatten.
Tid og sted for jagten aftales på dagen, så vi kan tage højde for 
vind og vejr. 
Prisen for hele arrangementet er 250,-(teoridag og to gange 
trækjagt på vandet med mentor). Du skal selv medbringe mad-
pakke til frokost den 21.sept. Aftens mad og morgenmad laver 
vi sammen. Der vil være mulighed for overnatning under primi-
tive forhold i shelter(medbring sovepose o.s.v.)
Prisen for alle arrangementer er inklusiv lån af pram/bobbel. 
Foreningen ejer to skydepramme(Tostrupbobler), der lejes ud til 
medlemmer for den nette sum af 50,- pr. dag. Så du har mu-
lighed for i løbet af sæsonen at komme godt i gang. Prammene 
indeholder alt nødvendigt og lovpligtigt udstyr. Dog tilrådes det 
kraftigt at medbringe vaders
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 man. d. 8.september (efter først til mølle 
princippet) til: 
Lars Rasmussen - 20838921 - mail: matterhorn83@hotmail.com
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Nyjægerjagt hos Dan Korgaard
- Mødetid: 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. 
Efter 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 forskel-
ligt vildt. Der er naturligvis ingen garanti for stort udbytte, men vi 
plejer at se en del vildt. I skrivende stund er det naturligvis van-
skeligt 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. Areal-
mæssigt 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 100 kr
- Den endelige dato er endnu ikke fastlagt, men forventes 
at ligge en søndag sidst i november. Datoen samt tilmeldingsop-
lysninger vil blive annonceret via nyhedsbrevet samt facebook - 
så hold godt øje.

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.

Bestyrelsen
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Aalborg Fjordland Halkær Mølle
Lørdag den 20 august kl. 10 - 17, afholder Veggerby Jagtforening 
diverse aktiviteter på Halkær Mølle, adresse Hedegårdsvej 1, Halkær, 
9240 Nibe ved nord enden af Halkær sø. Aktiviteterne er en del af 
’Oplev Aalborg Fjordland’, se nærmere på http://www.visitaalborg-
fjordland.dk/danmark/oplev-aalborg-fjordland-gdk1081912.
Nedenstående er de aktiviteter, der er på plads, der kommer 
løbende flere til. Så pak bilen men kone og børn, og brug et par 
timer i hyggeligt selskab, kombiner det evt. med nogle af de andre 
steder hvor der er aktiviteter i forbindelse med ’Oplev Aalborg Fjord-
land’
Kl. 10.00 De løbende aktiviteter starter
Kl. 11.00 Jagthunde opvisning
Kl. 12.00 På arbejde med Schweisshund, påkørselsted, sporarbejde 
samt udstilling
Kl. 13.00 Jagthunde opvisning
Kl. 14.00 På arbejde med Schweisshund, påkørselsted, sporarbejde 
samt udstilling
Kl. 16.30 Guidet tur på Halkær Mølle med byhistoriefortæller Willy 
Kær 
Løbende aktiviteter
Kniv udstilling, arbejdende stand samt smykke fremstilling for børn
Smagsprøver af vildt pålæg samt Økologisk rugbrød i samarbejde 
med Halkær Kro
Børnejagtsti samt hjorte laserskydning
Strand og Havjagt udstilling
Danmark jægerforbund stand

Julejagt hos Eigil Hosbond
Vi afholder jagt torsdag den 29. december kl. 09.15 hos Eigil Hos-
bond. 
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



16

Knivklubben
Vi starter op tirsdag den 1, november i sløjdtlokalet i kælderen på 
Suldrup skole kl.19. Vi laver knive, plader til opsatser, pizzahjul, 
reparerer gamle geværer og pistoler. Du må lave lige hvad du 
vil kun din fantasi sætter grænsen. Ernst Frandsen fra Svenstrup 
kommer og viser sine fine knive og skeder, han plejer at have 
nogle knivblade med, som han sælger. Han plejer at have nogle 
gode fif til hvordan man gør, han er en gammel ræv inden for kniv 
kunsten.
Andreas Bruhn kommer igen i år og viser hvordan man udstop-
per krager og skader til lokkefugle, det er osse blevet en meget 
populær sport.
Vi slutter af tirsdag den 21. marts med hygge og smørebrød, man 
behøver ikke at være medlem af Veggerby Jagtforening for at 
være med, bare kom ned i kælderen og se hvad det er.

Smedeaften
I år starter knivklubben op med to smedeaftener, den 20 og 27 
september. Tilmedling senest den 13 september, det koster 200 kr  
for de 2 aftener i godt selskab nede ved Mogens Drastrup.  
Tilmedling til Bjarne 22978577
 
Kragejagtskursus 2016
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 fredag aften og en praktisk del lør-
dag morgen
Fredag aften vil gå med et oplæg, hvor vi vil komme ind på krage-
skjulet, vind og vejr, lokkekrager, jagt med lokkeugle, kragekald, 
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 rådig-
hed. Her skal vi se om vi kan omsætte teori til praksis.
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Vi mødes allesammen den fredag 27. jan kl. 19 på Halkær 
Mølle(Hedegårdvej 1, Halkær 9240 Nibe). Jagten lørdag morgen 
vil finde sted i nærheden af Nørager.
Prisen for hele arrangementet er 100,-. Du skal selv medbringe 
jagtgevær og ammunition til brug ved jagten. Godt med varmt 
tøj, handsker og hvis du har det en eller anden for sløring til ho-
vedet.
Desuden vil noget at sidde på være en god idé.
Der vil være kaffe og kage fredag aften. 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  torsdag 5. januar (efter 
først til mølle princippet) til:
Lars Rasmussen tlf: 20838921 mail: matterhorn83@hotmail.com

Da Jagtudvalget trak i arbejdstøjet.
Den 16. juni 2016 tog jagtudvalget arbejdshandskerne på. Pro-
jektet var, at få lavet to nye foderflåder til Gatten, da de gamle 
efterhånden har været repareret utallige af gange. Polystyrenet 
som danner opdriften i flåderne, har suget så meget vand, at det 
var en kamp at få dem op af vandet. Inden arbejdet gik i gang, 
blev der både tegnet, designet og regnet på vægt, udseende og 
opdrift. De to nye flåder er opbygget på en helt anden måde. 
Det som nu danner opdriften, er fire 160 mm Pvc rør, bund og 
foderautomat i vandfast krydsfiner og egetræ, så vi får en lang 
holdbarhed. På siderne er der monteret ramper, så de korn fede 
ænder kan komme op. Jo jo, der er skam tænkt på det hele. Nu 
må vi bare håbe, de også kan flyde med 60 kg korn og 20 fede 
ænder.                        

Jagtudvalget.
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Rævejagt i Halkær 2017
Ræven er snu, men måske vi er mere snu. Det skal i hvert fald 
prøves, så derfor har vi lånt Preben Drastrups arealer i Halkær til 
en rævejagt den 21 januar 2017.
Vi mødes ved Halkær mølle kl. 8.30 til rundstykker og morgen 
parole.
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,-

Jagtudvalget - Kim Mark

Udlejning af Jagtpramme
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. Prammene er gratis at 
låne for medlemmer af Veggerby Jagtforening. Hvor finder du 
jagt og udstyr af den kvalitet til de penge ellers?
Vil du vide mere om strand og havjagt inden du begiver dig ud 
på fjorden på egen hånd er du velkommen til at kontakte Strand 
og Havjagtskoordinator i Kreds 1, Lars Rasmussen på 20838921.
Alternativt kan du finde information på: www.strandoghavjagt.
dk
Prammene lånes ved at kontakte Dennis på telefon: 5170 0228 
De leveres tilbage i samme stand som ved afhentning.
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Workshop for genladere.
Vi har gennemført nogle kursuser over de sidste år, og vi har er-
faret, at der er genladere som ønsker lidt repetition.   Vi arran-
gerer denne workshop, hvor du har mulighed for at afprøve dine 
færdigheder eller få mere teknisk kendskab.  Denne dag kan du 
lade patroner og afprøve disse på skydebanen.  
Er du genlader og har dit eget udstyr/ krudt/kugler –
Du medbringer dit eget udstyr, samt krudt og kugler.
Der vejledes i lade data og udstyr
Det er mulighed for at afprøve dine patroner på skydebanen. 
Er du ikke helt tryg ved at genlade eller måske du ikke er kom-
met i gang endnu -
Der er udstyr som du kan låne (ca. 2 person pr. Udstyr) 
Kaliber 30.06, 308, 6,5*55 evt. andre kaliber. 
Der lades til jagt og træning
Det er mulighed for at afprøve dine patroner på skydebanen.
For at deltage i dette kursus, skal du have deltaget i grundlæg-
gende genladning. Husk kursusbevis, tilladelser, samt udstyr og 
riffel.. 
Dagens program:
Kl. 08.00 Morgen kaffe og introduktion  
Kl. 08.30 Du lader dine egne patroner
Kl. 10.00 Skydebanen / undervisning
Kl. 11.30 Frokost                                           
Kl. 12.30 Skydebanen / undervisning 
Kl. 15.30 Afslutning.
Deltagere: maks. 6-8 pladser. ( er der flere end 8 personer, af-
holder vi endnu en kursusdag)
Pris: max. Ca. 150,00- 220,00 kr. pr. person.
Materiale såsom (krudt, kugler, fænghætter, hylster mv DETTE 
SKAL DU SELV MEDBRINGE.)                        
Tilmelding: Hurtigst muligt
Tidspunkt: Januar eller Februar 2017.
Sted:  Kommer  senere                                                                                       
Har du spørgsmål skal du ikke tøve med at ringe eller skrive.
Kontakt person: Ove Strøm .+4529319303 , os_s@mail.tele.dk 
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Bestyrelse og Udvalg
Bestyrelse

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

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

 Sekretær Jytta Højslet  23 27 22 49 jyttahojsleth@erhvervaalborg.dk

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

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

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

  Lars Rasmussen  20 83 89 21 matterhorn83@hotmail.com

  Lasse Grønhøj 22 17 60 41 lassegroenhoej@hotmail.com

Hundeudvalg

 Formand Bjarne Christensen 22 97 85 77 gravhund.bc@gmail.com

  Kim Mark 29 26 63 36 km@veggerbyjagt.dk

  Flemming Christensen 26 22 97 13 fcmollevej@yahoo.dk

  Fritz Toft 61 46 90 94 fritztoft@live.dk

  Jeppe Andersen 22 25 07 77 jannieogjeppe@hotmail.com

Riffeludvalg

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

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

  Jan Jensen 30 25 70 52 jansj63@gmail.com

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

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

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

  Jan Jensen 30 25 70 52 jansj63@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


