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Formanden har ordet
Når en ny jagtsæson nærmer sig, er der altid en masse der lige 
skal på plads for at vi kan få det optimale ud af den. Det samme 
gælder for VEGGERBY JAGTFORENING.
Udvalgene arbejder intenst for at skaffe de bedste oplevelser og 
tilbud til medlemmerne.
På flugtskydebanen ser det lidt lysere ud, Kristian og den øvrige 
bestyrelse har fået kommunen i tale, og der arbejdes nu positivt 
fra alle sider på at finde en ny placering, men flytte det skal vi på 
sigt, det er der ingen tvivl om.
Vores 50 års jubilæum blev fejret på Halkær kro. Jubilæet var 
pænt besøgt om eftermiddagen, men om aftenen (sagt på jysk) 
var der plads til flere. Der blev på dagen udnævnt fire af vores 
medlemmer til æresmedlemmer. De fire, der uafbrudt har været 
med fra jagtforeningen startede er Agner Bruun, Eigil Hosbond, 
Hans Otto Christensen og Svend Pedersen. Endnu engang et stort 
tillykke til dem.

Andejagten i Gatten har vi desværre mistet, da Agner Jepsen har 
solgt sin gård deroppe. Men jagtudvalget prøver at finde noget 
der kan erstatte det. 
Vi har fået lov til at have en jagt på Zahias jagtområde, i forbin-
delse med efterårsjagten.
Mårhunden er allerede nu et større problem end vi frygtede. Vi 
skal virkelig gøre en indsats for at holde den nede, udrydde den 
kan vi ikke. VEGGERBY JAGTFORENING har fem reguleringsjæ-
gere der kan hjælpe dig, der er i tvivl om hvordan man gør. Se 
særskilt stykke i bladet.

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

Formand Veggerby  Jagtforening - Tage Ørsnes
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Knivklubben
Så skal vi i gang med vores vinter sysler kniv og krage, vi starter 
op tirsdag den 29/10 kl. 19.00.
Vi får besøg af Ernst Frandsen, som sædvanlig en af de første 
gange kommer han og viser nogle meget smukke og fine knive 
og skeder frem, han har nogle fine knivblade med som kan købes.
Man må lave lige hvad man vil kniv, skeder, udstoppe krager og 
måger, køkken knive, ostehøvle, en samfundshjælper, rep. af 
gamle våben. Man laver lige hvad man vil. Udstopning af krager 
og måger står Andreas Bruhn for, han er dygtig til udstopnings 
kunst, han ved osse hvordan man bruger fuglene på jagt.
Var det noget for dig, så kom ned i kælderen på Suldrup skole 
nede i sløjdlokalet, man behøver ikke at være medlem af Veg-
gerby Jagtforening for at deltage.

Vi slutter af den 26/3-2020 med smørrebrød og hygge som vi 
plejer.

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.
Veggerby Jagtforening var så heldig at vinde Kimbrerskydningen 
i år. Vi får brug for mindst to nye skytter til det hold næste år, vil 
du være med ???, sig det til Tage.
Se alle aktiviteter  på flugtskydningens egen hjemmeside  - www.
ssvflugt.dk.

Flugtskydningsudvalgt - Tage Ørsnes

Jagtgudstjeneste
Der holdes jagtgudstjeneste i Sørup kirke d. 14 november kl. 17. 
Det koster 60 kr, som betales ved tilmelding til Frugravhund på 
mobil nr. 25115783.

Per Iversen kommer og spiller med nogle jagthorns blæsere. Efter 
gudstjenesten er Sørup menighedsråd vært ved gule ærter i Sø-
rup forsamlingshus. Der holdes kun jagtgudstjeneste hver andet 
år.

S.U 4. november. 

Sørup menighedsråd

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

Vil du gerne deltage kontakt Tage Ørsnes 2172 8684.

Jagtudvalget Tage Ørsnes
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SSV Flugtskydningsforening – endnu 
engang – SIDEN SIDST
Lige efter Nytår 2019 skete der endelig noget.
I januar besluttede Byrådet i Rebild at nedsætte en arbejdsgruppe 
mhp. At prøver at finde egnede arealer til et nyt skydebaneanlæg 
i Rebild Kommune.
Udvalget kom til at bestå af én repræsentant fra hvert parti i By-
rådet, samt 3 repræsentanter fra SSV.
I løbet af foråret har Udvalget haft 3 møder, samt en besigti-
gelsestur til Tiset Flugtskydnings anlæg, hvor man for nylig har 
etableret et støjvolds anlæg ligesom standpladserne er blevet 
støjdæmpet.
Vi havde en rigtig oplysende tur til Tiset, hvor Udvalget kunne 
konstatere, at det kan lade sig gøre at støjdæmpe en skydebane, 
således naboer ikke i væsentlig grad bliver generet af skydestø-
jen.
Udvalget har ligeledes peget på 3 placeringer i kommunen, som 
Forvaltningen i øjeblikket er i gang med at screene.
Udvalget mødes her efter sommerferien hvor vi forhåbentligt kan 
komme videre med et helt konkret forslag til placering.
I Udvalget har vi ligeledes talt en del om den verserende retssag, 
som stadig kører – og er berammet til i retten I Aalborg til
den 30/31. marts 2020.
På næste møde vil vi fra SSV’s side endnu engang forsøge at få 
Retssagen sat på Stand By.
Det virker forkert i vores optik, at vi på den ene side arbejder 
seriøst sammen omkring at finde en ny placering til skydebanen 
– og så samtidig har et juridisk opgør omkring opsigelsen af vor 
nuværende lejekontrakt!
Men det er nu min klare opfattelse, at alle i Udvalget vil arbejde 
stenhårdt på at finde en løsning i løbet at de næste 6 måneder – 
og så vil en retssag jo ikke give nogen som helst mening.

Så det er meget positivt at dialogen er i gang – og i SSV tror vi 
virkelig på, at vi finder en god løsning, så vi også fremover kan 
skyde lerpotter i Rebild Kommune.

Kristian Højsleth
Fmd. for SSV Flugtskydningsforening

Valgt af Veggerby Jagtforening.
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Fællesjagt
Søndag d. 20. 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. 
Zahir stiller i år også sine 47 HA til rådighed.
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

Familiedag på Halkær Mølle
Husk at komme at besøge os på familiedagen på Halkær mølle d. 
17 sep. 2019 kl. 10-15.
Sammen med Aalborg fjordland samt mange andre foreninger 
fra oplandet, deltager Veggerby jagtforening i familiedagen på 
Halkær Mølle. Familiedagen blev første gang afholdt i 2017, med 
et rigtigt fint besøgs antal. Det blev derfor besluttet at afholde ar-
rangementet hver andet år, og dermed igen her i 2019. 
Konceptet bygger på et samarbejde mellem de mange lokale for-
eninger osv. Der kommer og viser hvad de står for og hvad de 
har at tilbyde. Arrangementet baseres på at skal være gratis, for 
de besøgende, dog koster mad/drikke på pladsen lidt, hvis man 
ønsker at nyde dette. 
Der vil hele dagen være aktiviteter, opvisninger samt ture for 
både børn og voksne. Vi deltager naturligvis med nogle jagt rela-
terede ting, så tag endelig hele familien med. 

Læs mere om alle aktiviteter på dagen på: www.aalborg.dk/fami-
liedag som løbende opdateres.

Kim Mark
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Julejagt hos Eigil Hosbond
En fast juletradition, vistnok 30. år. Vi afholder jagt søndag d. 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 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.

Riffelskydning i Engelstrup 2019 
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 (Tirsdage) i Veggerby jagtforening.
Skydebanen er åbent tirsdag, på følgende datoer fra kl. 18.00 og 
20.00. (indskrivning senest kl.19.00)
Pris pr. skytte 25,- kr. træningsskydning tirsdage. 
Sæsonkort 100,00 kr. pr. skytte. (træningsskydning tirsdage.)

Skydetider –
- d. 06. august
- d. 20. august
- d. 03. september
lørdag d. 07 September kl. 9 – 14. Minifelt skydning 
d. 17. september.
 
SE AKTIVITETSKALENDER PÅ HJEMMESIDEN.
Husk dit jagttegn og våbentilladelsen.!

Adresse, Bakkelyvej 25, Engelstrup 9670 Løgstør

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Ove Strøm 29319303.

Riffeludvalget
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Hundetræning foråret 2019
Forårets hundetræning er nu vel overstået. Og vi som trænere vil 
gerne sige jer alle tak for et fantastisk fremmøde.
Vi har igen i år været delt op i 3 hold, hvalpe,- unghunde,- og 
åbenklasse hold (Veteraner, altså hundene) og der har været god 
tilslutning til alle holdene. Der er blevet trænet dressur,- apporte-
ring på land/vand samt slæb. Vejret har ikke altid været os, så vi 
har da været våd til skindet et par gange. Men når vi kan gå på 
jagt i det vejer, kan vi også træne hund. En anden ting som heller 
ikke har været med os, har været vores grillmester. KUN 1 gang 
pølser blev det til i foråret og det er på ingen måder godt nok. Vi 
kan kun beklage på hans vegne, og vil gøres vores bedste for at 
rette op på det i efteråret. 
Afslutningen blev som vanen tro afholdt på shelter Pladsen i Hal-
kær. Vi havde inviteret det gode sommervejr, som vi var så heldig 
også mødte op, sammen med en masse dejlige hunde, hundefø-
rer og gæster. Det er altid dejligt når der bakkes op om arrange-
mentet.
Vi var 3 der havde stået tidlig op, og mødt op på shelterpladsen 
sammen med formanden/grillmesteren (ja den mand har mange 
kasketter), for grisen skulle over varmen og det kunne han ikke 
selv klare. Der blev givet mange gode råd, med de fleste prellede 
vis af, som vand på en gås.
Vi havde inviteret de 2 bedste dommere, ”som vi i hvert fald 
kunne finde”, for alt skal ”spille” på sådan en dag. Efter en kort 
velkomst, blev hunde og fører sendt i terrænerne, og så gik kam-
pen om point ellers ind. 
Der blev dystet i Unghund- og åbenklasse, henholdsvis i lydighed, 
apportering på land/vand, kanin apport samt kanin slæb. 
Da alle var vendt tilbage fra dagens bedømmelsen, blev det til en 
kort pause, hvor hvalpene fik lejlighed til at vise hvor langt de var 
kommet. De blev bedømt på lydighed og lidt land apportering.
Dagen blev afsluttet med en apportering på tid. Her skulle der 
hentes 4 emner på kortest tid.
Grisen havde snurret lystigt under hele seancen, og var blevet 
nænsomt krydret og saltet, og nu skulle det så vise sig, at de 
mange gode råd først på dagen havde hjulpet. Det var helt per-
fekt og blev serveret med kold kartoffelsalat og grønt. Alt i alt en 
rigtig hyggelig dag.
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1. vinder af unghundeklassen blev Gizmo ført af Mikale Lauersen 
– 2 vinder blev Basse ført af Svend Norre.

1. vinder af åbenklassen blev Mynte ført af Troels Severinsen – 2. 
vinder blev Lenti ført af Sonny Sahl.

Vinder af apportering på tid blev Aslan ført af Tage Pedersen.

Vi stillede naturligvis med et hold til Rold Skov Matchen, endda 
med 2 veteraner i år. Men vi fik desværre ingen pokaler med hjem 
i år.

En stor tak til de lodsejere som lægger terræn til, samt alle andre 
som på en eller anden måde giver en hånd med, således vi kan 
holde vores hundetræning på det niveau vi har.
Vi starter efterårstræning d. 8 aug. 2019 kl. 19.00 ved p-pladsen 
for enden af Skovgaardsvej (Halkær-sø)

Tak for nogle rigtig hyggelige timer.

Reguleringsjægere
Veggerby Jagtforening har fem medlemmer der er tilmeldt som 
reguleringsjægere under kreds 1.
Disse medlemmer vil meget gerne være ALLE behjælpelig, hvis 
man har problemer med uønskede dyr på deres jagt eller bolig. 
(de kender reglerne, hvad må man og hvad må man ikke).
Især mårhunden har vi stor interesse i at få bekæmpet. Her kan 
reguleringsjægerne rådgive og hjælpe med anlæggelse af baid-
plads,  fældeopsætning, kameraopsætning m.m. Elon administre-
rer foreningens to vildtkamera, som kan lånes.

De fem reguleringsjægere er:

Elon Godiksen            2941 3755
Kim mark  2926 6336
Jan Jensen  3025 7052
Ove Strøm  2931 9303
Mogens Drastrup 4097 6309
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Hundetræning efterår 2019
Veggerby jagtforening starter efterårets hundetræning Torsdag d. 
08-08-2019 kl. 19.00
Træningen vil foregå i forhold til hundens alder og kunnen.

Hvalpe / Unghunde hold:
Grunddressur / lydighed

Åbenklasse og veteran:
Lydighed
Apportering land/vand
Slæb/spor

Vi mødes på P-pladsen for enden af Skovgaardsvej ved Halkær sø.

Træningen slutter d. 26/9 2019
For yderligere information:
Jens Buus 26275363
Kim Mark 29266336
Se vores mere på hjemmeside www.veggerbyjagt.dk

Hundeudvalget - Kim Mark

Kære jægere i kreds 1
Jeg har fra årsskiftet har overtaget posten som lokalredaktør af Jæ-
ger i Nordjylland efter Maria Metzger.
I er velkomne til at bombardere mig med ideer og input til små lo-
kale historier.
Tag gerne fotos af jagtmotiver på jeres vej. Nutidens Iphones kan 
sagtens levere billeder, der er gode nok til tryk, så skyd bare løs også 
på fotofronten.
Giv mig endelig også et praj hvis I mener, der er arrangementer eller 
emner, som fortjener en større reportage eller grundig behandling. I 
den udstrækning, min tid tillader det, vil jeg tage afsted.
Vi høres ved hen ad vejen.

Jan Skriver, journalist & naturfotograf, tlf. 21 60 68 52

10
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Minifeltskydning i Engelstrup i 2019.
Denne dag ville du opleve en anden form for skydetræning, så tag 
dine bedste jagtkammerater med.
Lørdag d. 07. 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 skydebanen er 
indrettet til, men I skal påregne anderle-
des skydestillinger samt mål I ikke nor-
malt vil møde på almindelige skydninger. 
(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 en forfriskning og grill pølser. 

Tilmelding.
Kontaktperson 
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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Rævejagt i Halkær 2020
Rævejagten i 2019 blev desværre aflyst pga. manglende tilmel-
dinger, denne beslutning blev taget mindre end en uge før jagten 
pga. bestilling af mad.
Efter beslutningen var taget og informeret ud, kom der desværre 
en del tilmeldinger, helt frem til dagen før jagten kom der til-
meldinger. Dette er lidt ærgerligt, da jagten faktisk kunne være 
blevet afholdt.
Jeg beder derfor om at tilmelde jer i god tid, så både arrangørerne 
og jeres jagtkammerater kan planlægge herefter.

Men det skal naturligvis ikke, afholde os fra at prøve igen 
i 2020.

Preben Drastrup har nemlig inviteret os igen. Og sammen vil vi 
forsøge at udvide arealet til nogle omkring læggende arealer også.
I 2019 blev den første mårhund nedlagt i Halkær og det skulle 
undre mig hvis det er den eneste i området. Vi vil derfor også 
denne dag, sætte fokus på at få drevet de områder ved søen af, 
hvor mårhunden kunne holder til.
Da området vi skal have drevet af, er et stort areal, er der brug 
for så mange mand som muligt. Så tag derfor din/dine jagtkam-
merater med, til en hyggelig jagt i et fantastisk terræn.

Jagten afholdes Lørdag d. 11. Januar 2020 kl. 8.30. vi mødes ved 
Halkær Mølle.
Sidste tilmeldingsfrist Lørdag d. 4. Januar. 2020.
(evt. aflysning lægges på Facebook og på foreningens hjemme-
side.).

Vi starter jagten med Rundstykker og kaffe samt morgen parole.
Efter jagten serveres der gule ærter med tilbehør.

Tilmelding til Kim Mark på mail: km.tegnogbyg@gmail.com
Venligst oplys om du medbringer hund.
Nærmere orientering ved tilmelding. 
Pris for jagt samt fortæring ca. kr. 150,-.

Jagtudvalget - Kim Mark
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Generalforsamling 2020
Generalforsamlingen afholdes som sidste år på Halkær Mølle: 
torsdag den 30. 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

Gåsejagt- 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

Andejagt Halkær sø
Foreningen har de sidste 3 år rådet over 2 stykker andejagt i 
nordenden af Halkær sø. I år er det indskrænket til 1 stykke. 
Stykket bliver lejet ud til foreningens medlemmer. På stykket er 
der 3 faste pladser, hvorfra der kan drives andejagt. Et kort til 
stykket koster 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 om-
rådet 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 sæson-
kort 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.

Jagtudvalget – Torben Larsen
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Veggerby Jagtforening 50 års jubilæ-
umsfest den 27. April på Halkær kro
For 50 år siden gik en kreds af jægere sammen om at starte den 
JAGT -og NATURGLADE Forening den 28. marts 1969 I Byrsted 
forsamlingshus.
Ved den første generalforsamling var der fremmødt 28 personer 
til indmelding i jagtforeningen. 
Ved 25-års jubilæet i 1994 var medlemstallet mere end fordoblet 
til 65 medlemmer, hvoraf 10 medlemmer havde 25-års jubilæum.
Nu 25 år senere – i 2019 – er flere af 25 år jubilarerne forsat 
medlemmer, og kan fejre 50-års jubilæum 
De samme personer/jubilarer stiller fortsat deres jagter til rådig-
hed for medlemmerne, så vi i løbet af året har mulighed for at-
traktive fællesjagter på såvel ænder - gæs – rådyr – ræve.
Foreningen har mange andre attraktive og velfunderet aktiviteter 
som f.eks. – hundetræning – riffelskydning - flugtskydning – kur-
sus i genladning af riffelpatroner – kniv/dolke hold – krageud-
stopning og madlavning. 
Medlemstallet i Veggerby jagtforening er i 2019 på 250 medlem-
mer.
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Jubilæumsreceptionen startede med et let traktement med snitter 
og øl samt stor fødselsdags lagkage.
Ca. 16 jagthorns blæsere kastede glans jævnt hen over hele ef-
termiddagen, på terrassen på Halkær Kro.
Formand Tage Ørsnæs bød velkommen og fortalte foreningens 
historie.
Tage Ørsnæs hyldede og anerkendte 50 års jubilarernes betyd-
ning for Veggerby Jagtforenings aktive og alsidige muligheder for 
jagt liv og jagtrelaterede aktiviteter.
50 års jubilarer modtog diplomer og nål fra Danmarks Jægerfor-
bund overrakt af Tage Ørsnæs til
Agner Bruun, Eigil Hosbond, Hans Otto Christensen og Svend Pe-
dersen.
Efterfølgende underholdt Troubadour Axel Mejlholm med sange 
og guitar og dertil Cham-
pagne med kransekage.
Eftermiddagen sluttede 
med værdig vis med jagt-
hornblæserne stående på 
kanten af Halkærvejen 
i det smukkeste solskin 
med Halkær naturen som 
baggrund.
Jubilæums VILDT mid-
dagen var arrangeret i 
samarbejde med Gæ-
stekok på Halkær Kro, 
og skulle være afsluttet 
med Skotsk musik og 
whisky smagning, men 
desværre blev der afbud 
fra det skotske orkester, 
og der kunne ikke skaffes 
skotsk musik erstatning, 
men blev i stedet succes-
fuld gennemført med Cu-
bansk salsa orkester og 
rom smagning.
En succesrig og vellykket Jubilæumsfest dag med fejring af en 
meget aktiv Veggerby Jagtforening som nu tæller 250 medlem-
mer.

Bestyrelsen



16

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
  Kristian Højsleth  40 20 95 01 kristian@erhvervaalborg.dk

  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

  Jens Buus 98 18 89 89 m.l.buus@hotmail.com

  Fritz Toft 61 46 90 94 fritztoft@live.dk

  Jeppe Andersen 22 25 07 77 jannieogjeppe@hotmail.com

Riffeludvalg
 Instruktør Ove Strøm 29 31 93 03 ovestroem69@gmail.com

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

 Instruktør Jan Jensen 30 25 70 52 jansj63@gmail.com

 Instruktør Jørgen Ullits 22 78 41 11  jorgenullits@gmail.dk 

 Instruktør 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

  Elon Godiksen 29 41 37 55  elongodiksen@gmail.com

  Michael Bundgaard L. 20 71 31 80 anmi.@laursen.mail.com

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

  Bjarne Johansen 20 25 40 11  mail@idegardiner.dk


