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Formanden har ordet
En ny og spændende sæson for os jægere står for døren. Håber at 
I alle fik nogle spændende oplevelser i bukkejagten.

Der er dog kommet lidt malurt i bægeret. Vores skydebane i Støv-
ring har fået en opsigelse med udgangen af 2019, fra kommunen. 
Kristian og den øvrige bestyrelse kæmper en brav kamp for at få 
det udsat, så der kan findes en ny placering, men det er virkeligt 
op af bakke. Kommunalbestyrelsen er ikke umiddelbart rede til at 
godkende en anden plads, selv om SSV har anvist flere mulighe-
der.

Dette skal dog ikke afholde nogle fra at benytte skydebanen som 
den er nu.

I alle udvalg arbejdes der godt, også selv om en stor del er det 
samme som sidste år. Der er også noget rart i at ”det plejer vi at 
gøre”. Stor tak til jer.

Jytta arbejder allerede på vores 50 års jubilæum, der løber af 
stabelen til foråret på Halkær Kro, noget vi alle kan glæde os til.

Er der et medlem der har et jagtønske eller en ide til anden aktivi-
tet er de meget velkommen til at rette henvendelse til det udvalg 
som det drejer sig om eller til bestyrelsen.

Har du tid til at hjælpe med fodring/klargøring i Gatten, hører jeg 
meget gerne fra dig.

Pas godt på jer selv og hinanden, håber at vi kan mødes på nogle 
af vores jagter.

Formand Veggerby Jagtforenng      Tage Ørsnæs
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Hjemmeside/Nyhedsmail/Facebook
På Veggerby Jagtforening (www.veggerbyjagt.dk) finder du op-
dateret 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 på facebook. Gå ind på Veggerby Jagtforening og ”Sy-
nes godt om”, så får du også nyheder via denne vej.
 

Knivklubben
Opstart knivklubben tirsdag den 30/10-2018 kl 19 00 på Suldrup 
skole nede i kælderen i sløjdlokalet. Der har vi nogle gode og 
skønne timer, hvor vi laver knive og skeder, bukkeplader, opluk-
ker, pizzaskære, reparerer dine gamle våben eller hvad du ellers 
kan finde på, kun fantasien sætter grænser.
 
Ernst Frandsen fra Svenstrup kommer igen i år og viser sine fine 
knive og skeder frem, han plejer at have nogle fine knivblade med 
han sælger.

Krageudstopningsfolket er også at finde samme sted i år, hvor 
Andreas Bruun viser udstopnings store kunst af krager og skader 
og nu igen måger. Det er en sjov og spændende hobby først at 
lave lokkefuglene og så ud og sidde i skjul og skyde nogle stykker. 

Det koster hele 200 kr at deltage, man behøver ikke at være 
medlem af Veggerby Jagt for at deltage bare mød op i kælderen 
på Suldrup skole, og se om det er noget for dig.

Vi forsætter til den 26/3-2019, hvor vi som vanligt slutter af med 
smørrebrød den sidste aften.

Knivklubben - Bjarne Christensen
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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 en dygtige instruktører til at hjælpe nye 
og dem som har et problem. 
Banen tilhører alle i de tre jagtforeninger, ikke kun konkurrence-
skytterne, men i høj grad også jægerne.

Se alle aktiviteter  på flugtskydningens egen hjemmeside  - www.
ssvflugt.dk.

Flugtskydningsudvalgt - Tage Ørsnes

Andejagt Halkær sø.

Foreningen har de sidste 2 år rådet over 2 stykker andejagt i 
nordenden af Halkær sø. Stykkerne bliver lejet ud til foreningens 
medlemmer. På stykkerne er der 3 faste pladser, hvorfra der kan 
drives andejagt. Et kort til et af stykkerne 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. Det er tilladt at tage en gæst med, og hvis alle pladser 
er optaget, må man sidde sammen med sin gæst på pladsen. 
Tilmelding sker til Torben Larsen 21565165 torben_larsen29@
hotmail.com. Når man har erhvervet sæsonkort kan der tilmel-
des 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.

Jagtudvalget -  Torben Larsen
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Skjorter og logoer
Du kan nu købe vores nye kvalitets forenings skjorte fra Härkila 
med logo til kun kr. 450,00 - eller løse logoer til påsyning
til kr. 40,00.

Kontakt Torben på tlf. 21565165.

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. Derfor kan i 
roligt tilmelde jer jagten, der bliver rift om pladserne. 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 Larsen på 
mail torben_larsen29@hotmail.com eller 21565165.

 Jagtudvalget – Torben Larsen
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Andejagter i Gatten

Vi har i år syv andejagter hos Agner Jepsen i Gatten.
Mødetiderne deroppe er følgende
Lørdag 01. September  kl. 04.45
Lørdag 15. September  kl. 05.20
Lørdag 29. September  kl. 05.30
Søndag 07. Oktober  kl. 05.45
Fredag 19. Oktober  kl. 17.30 Bemærk aften
Søndag  04.November  kl. 06.00
Fredag 16. November  kl. 16.00 Bemærk aften

Første fire jagter 100,00 kr. Sidste tre jagter 50,00 kr.

Ved tilmelding til Tage Ørsnes tlf. 21728684/98378684
Vi har altid brug for hunde, oplys venligst om du har en 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.), skytten har førsteret på 
sine ænder.

Jagtudvalget – Tage Ørsnæs



6 7

Jagt med Naturstyrelsen
Veggerby Jagtforening får sandsynligvis to pladser til jagt i stats-
skovene. En plads til en ny jæger og en plads til en erfaren jæger.
Jagten bliver en torsdag i november, nærmere besked på vores 
hjemmeside/nyhedsmail.

Tilmelding til Tage Ørsnes 2172 8684.
Jagtudvalget -Tage Ørsnes

Julejagt hos Eigil Hosbond
En fast juletradition.
Vi afholder jagten lørdag d. 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 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: 250 kr.

Jagtudvalget - Tage Ørsnes
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Genladningskursus
Veggerby Jagtforening afholder et genladningskursus for med-
lemmer og gerne kommende medlemmer af den lokale jagtfor-
ening.
Ønsker du, at designe dine egne patroner er dette kursus en rig-
tig god mulighed for den kræsne jæger. Når du laver dine egne 
patroner har du mulighed for et bedre resultat både til konkur-
rence 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 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. 990,00, ikke medlem kr. 1490,00. Kursusgeby-
ret er inkl. undervisning, morgenkaffe med rundstykke, frokost 
og eftermiddagskaffe / kage samt bogen “Genladning af jagtam-
munition”
Tilmelding senest: d. 21/7-2018
Tidspunkt: d.18/08- 2018 kl. 8.00
Sted: Nordjyllands landbrugsskole, Halkærvej 3. 9240 Nibe
Kontakt person: Ove Strøm .29319303 , ovestroem69@gmail.
com

Ove Strøm
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Fællesjagt
Søndag d. 21. oktober kl. 09.30 afholder vi fællesjagt på til rådig-
hed 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 21 72 86 84/ 98 37 86 84.
Pris 100 kr.( heri indregnet mad)

Vi mødes hos mig på Hjedsbækvej 132, Suldrup

Jagtudvalget -Tage Ørsnes



6

Hundetræning 2018
Forårets hundetræning er vel overstået, og det med en afslutning på 
en dag, med høj himmel og brændende sol. 
Vi har igen her i foråret, haft mange hunde/føre at arbejde med, og 
det er vi som trænerer rigtig glade for. Nogle er virkelig seriøse, hvor 
vi kan se træningen flytter sig fra gang til gang, mens andre vist 
mere kommer for hyggen skyld. For os spilder det ingen rolle, der 
skal være plads til alle.
 
Bjarne har som han plejer haft gang i grillen, både ved nogle træ-
nings aftner og til afslutningen, det er vi nogle som sætter stor pris 
på, så tak for det. 

En stor tak skal også lyde til Preben Drastrup, for lån af terræn samt 
for sponsering af en Ø gris, som vi smed på grillen til vores afslut-
ning. Vi holdt vores aftale, og flyttede 2 af vores træningsaftner til 
Hornum sø, da bukkejagten gik ind. Det gjorde at Preben d. 16ènde 
om morgenen kunne nedlægge sig en fin buk, på det areal vi træner 
mest på. Dette sætter dog Preben mere under pres end hundetræ-
ningen, for næste år flytter vi os kun 1 gang.
 
Vores afslutning blev igen i år et tilløbs stykke, hvor i hundefører 
havde taget noget familie med til at heppe, det er altid hyggeligt 
med nogle tilskuere. Det lykkes dog ikke at få spist hele grisen op, 
så resten må i fryseren til noget biksemad.
 
Årets vinder blev i unghunde klassen Mikael Lauersen med Miki, og 
2. vinder blev Bent Pedersen med Diesel.
Ved åbenklassen blev vinderen Troels Severinsen med Mynte, og 2. 
vinder blev Tage Pedersen med Aslan.
Vi havde på grund af varmen i år, skåret vores apportering på tid ned 
til 2 emner, som Aslan ført af Tage Pedersen fik hjem på 1,24 min. 

Tak alle sammen for at bakke op om vores afslutning. Jeg kan se at 
andre foreninger skærer ned, eller helt dropper deres afslutning pga. 
manglende tilmeldinger. Det håber jeg ikke kommer til at ske for os. 
Vi stiller som vi plejer hold til Rold Skov Matchen, men må des-
værre fra starten meddele at, vi ikke har mulighed for at vinde, 
da vores unghunde falder for alders grænsen på max 2 år.  Men 
hellere som forening vise flaget og give dem kamp til stregen, end 
ikke at deltage. 

10
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Vi havde dog fået Sonny Sahl til at stille op med Lenti som vete-
ran ved Rold Skov matchen, hvilket han gjorde så godt, at han gik 
hen og vandt klassen. Stort tillykke herfra.
 
Vi starter op igen til en gang efterårstræning d. 9 august kl. 
19.00. Og træner herefter 8 gange.  Vi mødes som vi plejer på P-
pladsen for enden af Skovgaardsvej (Ved Halkærsø ). Vi har lige 
fra hvalpehold til øvede hundehold. Alle er velkommen, også ikke 
medlemmer af foreningen, så tag dine jagtkammerater med. 

Tak for en god forårssæson 
Hundeudvalget samt trænerer. 

Fortsat god sommer

Riffelskydning i Engelstrup 2018
Vi har igen i år riffelskydning i Engelstrup, vi prøver at arrangere 
to skydninger hver måned.
Derudover kan man købe ét sæsonkort til alle, anførte trænings-
skydninger i Veggerby jagtforening.
Skydebanen er åben tirsdag, på følgende datoer fra kl. 18.00 og 
20.00. (indskrivning senest kl.19.00)
Pris pr. skytte 25,- kr.
Sæsonkort pr. skytte 100,- kr.

Skydetider –
- d. 21. august
- d. 04. september
- d. 18. september
Lørdag d. 08 September kl. 9 – 14

SE AKTIVITETSKALENDER PÅ HJEMMESIDEN
Husk dit jagttegn og våbentilladelsen.!
Adresse, Bakkelyvej 25, Engelstrup 9670 Løgstør

Maps / https://www.google.dk/maps/place/Bakkelyvej,+9670+L
%C3%B8gst%C3%B8r/@56.9116967,9.324668,15z/data=!4m2
!3m1!1s0x46496b1f334c2bff:0x9d05aca96b4d8067

Riffeludvalget
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Rævejagt i Halkær 2019
Efter nogle år med aflysning pga. manglende tilmeldinger, blev 
det endelig afholdt rævejagt i Halkær 2018.
Det blev et sandt tilløbsstykke med hele 24 jægere, det er dog 
stadig ikke nok til at dække det store område som drives. Vi for-
søgte at tænke som ræven og placere skytter på de poster hvor 
vi troede han vil passere, det lykkes dog ikke at få nedlagt nogle 
ræve, men et rådyr blev det dog til.
Det var en rigtig hyggelig jagt, med godt vejr. Og så blev den af-
sluttet med alle de gule ærter som folk kunne spise.
Her i 2018 har Preben allerede tyndet noget ud i rævene, men 
mon ikke der er et par stykker tilbage til os i 2019, som kunne 
trænge til lidt motion. 

Derfor afholder vi rævejagt i Halkær d. 20 Januar 2019.
Mødestedet er Halkær mølle kl. 8.30 til rundstykker og morgen 
parole.

Vi vil i 2019 forsøge at udvide terræn arealet, Dette giver måske 
mulighed for at dele arealet op i flere såter eller drive fra flere 
sider på engang. Så kom glad alle rævejægere. 
I 2018 blev der åbnet for muligheden at nedlægge råvildt, om 
dette bliver muligt i 2019, må vi se.
Jagten forgår i et unikt og smukt kuperet terræn, Hvor vildtet 
bestemt har større chance, end os jægere, hvilket er det der gør 
jagt spændende.   
Efter jagten serveres gule ærter med tilbehør.
Der er 25 pladser til denne jagt, som fordeles efter først til mølle.
Da hundeførende skal være særdeles godt kendt i området, vil 
vi forsøge at finde nogle som kender arealerne i forvejen. Der vil 
derfor ikke være så stort behov for hunde. Så til dem som med-
bringer hund, skal kunne accepteres at jeres hund ikke kommer 
i spil.
Tilmelding til Kim Mark på km@veggerbyjagt.dk eller 29266336.
Oplys venligst om i medbringer hund ved tilmelding, så vil jeg 
forsøge at give dem besked, hvor hundene med sikkerhed ikke 
kommer i brug. 
Pris for jagt og gule ærter ca. kr. 120,- 
Vel mødt til en hyggelig jagt!!

Jagtudvalget - Kim Mark
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Vedrørende  tilmeldinger til jagterne
Meld jer gerne til jagterne og andre arrangementer så hurtigt som 
muligt, det gør det lettere for dem der skal stå for arrangementet.
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

Generalforsamling 2019
Generalforsamlingen afholdes som sidste år på Halkær Mølle: 
Torsdag den 31. januar 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

Jagtpramme udlånes
Veggerby Jagtforening udlåner 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 redningsvest, 
pagaj, anorak, ankergrej og lokkefugle (Krik-, Grå- og Hvinæn-
der). 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 Jagtfor-
ening. Hvor finder du jagt og udstyr af den kvalitet til de penge 
ellers? Vil du vide mere om strand og havjagt kan du finde infor-
mation 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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Minifeltskydning
Minifeltskydning i Engelstrup i ny 2018 udgave.

Denne dag ville du opleve en anden form for skydetræning, så tag 
dine bedste jagtkammerater med.

Lørdag d. 8. september klokken 8.30-1400.(indskrivning mellem 
kl. 09.00 og 11.30)

Sted: Engelstrup skydebane Bakkelyvej 9670 Løgstør.

Skydningen forgår fra de sædvanlige 100 og 150 meter som sky-
debanen er indrettet til, men I skal påregne anderledes skydestil-
linger samt mål I ikke normalt vil møde på almindelige skydnin-
ger. (skydestillingerne vil dog have jagtlig relevans.)
Der påregnes, at der skydes mellem 30- 50 skud pr. skytte. 
Derudover vil I blive præsenteret for en hyggelig teoretisk del, 
der vil udfordre både jeres jagtteoretiske viden samt almen viden 
om alt mellem himmel og jord, som kan drøftes over kaffen.

Der vil være mulighed for indskydning på dagen.
Arrangementet koster 40,- kroner/person Dette inkluderer rund-
stykker ved morgenens introduktion. Medbring selv kaffe. Efter 
skydningen kan der købes øl og vand.

Tilmelding og kontakt:
 
Dan Korgaard  26221618 Mail: Klokker47@gmail.com
Ove Strøm  29319303 Mail: ovestroem69@gmail.com

Fremvisning af jagttegn samt riffeltilladelse, så husk begge dele.
Vi ser frem til at tage imod jer til, det der plejer at være, en rigtig 
hyggelig og udfordrende dag i skydningens tegn.

Vel mødt – Riffeludvalget
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SSV Skydebaneforenings fremtid er alvorlig truet!
Som det måske er nogle af Jer bekendt, så har SSV den 6/7 2018 fra 
Rebild Kommune modtaget en opsigelse på SSV baneanlægget på Ba-
nesvinget 7B, Støvring med fraflytning / lukning den 30/9 2019.
Rebild Kommune skriver, at man fortsat vil være i positiv dialog med 
SSV om at afsøge mulighederne for en ny placering af skydebanen i 
Rebild Kommune.
Vi ved jo alle, at den proces har været i gang i mange år, og hver ene-
ste gang at SSV sammen med Forvaltningen har fundet en egnet pla-
cering – ja – så har modet i Byrådet svigtet. Seneste friske eksempel 
er Hjortholmvej, som opfyldte alle lovmæssige krav for etablering at et 
nyt skydebaneanlæg.
Selvom situationen omkring vedtagelsen af den nye lokalplan og deraf 
følgende opsigelse af lejekontrakten nødvendigvis nu går sin juridiske 
vej, så skal der ikke herske tvivl om at SSV gerne vil dialog med Rebild 
Kommune om fortsat samarbejde omkring at finde en ny placering – 
men det må nødvendigvis være en dialog, der er meget tæt på de po-
litiske beslutningstagere, for ellers kommer SSV og Forvaltningen bare 
igen til at bruge enorme kræfter og ressourcer på at finde beliggenhe-
der, som så det politiske system endnu engang ikke vil godkende.
Derfor har vi overfor Rebild Kommune foreslået, at vi sammen nedsæt-
ter en arbejdsgruppe – og den skal være med folk fra SSV og bredt 
repræsenteret af alle politiske partier i Rebild Kommune. 
Denne arbejdsgruppe skal opsætte et sæt kriterier og derefter ”for-
håndsgodkende” eller prioritere de 2-3 placeringer, som vi forhåbent-
ligt kan lokalisere ved endnu et stykke kanvas arbejde.
Bestyrelsen i SSV vil fortsat arbejde på at finde en ny placering – men 
der skal ikke herske tvivl om at vi virkelig har ryggen mod muren !
Sammen med advokater, Danmarks Jægerforbund og Dansk Skytte 
Union gør vi indsigelse mod opsigelsen, som vi ikke mener juridisk 
holder i hvis det kommer til en retlig afgørelse – men det betyder ikke 
nødvendigvis at vi kan beholde nuværende placering på Banesvinget.
SÅ – SSV har virkelig brug for opbakning fra alle medlemmer i 
Veggerby Jagtforenings!
Så derfor – gå ind på Facebook og find opslaget Støttegruppe til be-
varelse af SSV Flugtskydning i Støvring og meld Jer ind og følge med 
i opslagene.

Skrevet af Kristian Højsleth Fmd. for SSV Skydebaneforening – valgt af 
Veggerby Jagtforening.
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Bestyrelse og Udvalg
Bestyrelse

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

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

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

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

 Medlem Kristian Højsleth  40 20 95 01 kristian@erhvervaalborg.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 Jørgen Hansen  24 63 87 39 jettestuevej@mail.tele.dk

  Lasse Grønhøj 22 17 60 41 lassegroenhoej@hotmail.com

Vores repræsentanter i SSV’s bestyrelse
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