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FORmANdENs BERETNING

Ja det var så et år mere og vi kan nu skrive 2013 på pa
piret. Jeg håber dermed at du og din familie er kommet 
godt ind i det nye år.
Først på vinteren valgte Elon at trække sig som formand 
af personlige årsager, og dermed blev jeg formand for 
Veggerby Jagtforening. Disse udfordringer vi har haft, 
har nok bevirket at bestyrelsen ikke har været så mål
rettet som vi kunne være, men så er det jo rigtig godt at 
se vores udvalg køre ufortrødent videre. De har arrang
eret en masse gode ting, bla. kan jeg nævne to nye ting 
som vi havde på programmet, nemlig vores to nyjæger 
kurser i henholdsvis strandjagt og lokkejagt på ræv. Der
udover havde vi forsøgt at arrangere et skydekursus, som 
skulle give nogle værktøjer til at blive en bedre skytte, 
men der manglede dog nogle tilmeldinger. 
Set i lyset af den øgede anskydnings procent indenfor 
specielt gåsejagten, burde vi alle tage noget mere på 
skydebanen, og gøre en indsats.  Det er nu vi skal i gang 
og få styr på de anskydninger, for problemet er bestemt 
ikke med til at gøre at DOF, Naturfredningsforeningen 
og de øvrige ”grønne” organisationer bliver mere posi
tivt stemt overfor jagt generelt. 
Men uden os jægere, tvivler jeg på hvor meget der egent
lig ville blive gjort med hensyn til vildtpleje, da nok de 
fleste jægere gør en indsats indenfor vildtpleje. Nogle 
planter små skove, laver søer, anlægger rævegrave, fod
rer vildtet osv.  alt sammen noget der er til gavn for 
hele dyrelivet  Ikke kun jagtbare arter. Det er ikke kun 
de store tiltag som er til gavn, selv en lille fodertønde 
i et læbælte er med til at holde liv i fasanen eller den 
lille agerhøne. I den forbindelse kan varmt anbefales 
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foredrag om dette emne på Rold Store Kro, mere herom 
inde i bladet. 
Til slut vil jeg opfordre jer til at komme ud og gøre endnu 
mere brug af de mange aktiviteter vi har i foreningen, 
det er jeres deltagelse og opbakning der sætter drev i 
udvalgene! Tak for gode oplevelser i 2012 og tak for en 
god indsats til alle der har hjulpet med at arrangere eller 
deltage i vores forskellige arrangementer i 2012!

Vi ses i det grønne.

Dennis Staun
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GENERAlFORsAmlING

Afholdes som noget nyt på Halkær mølle 
d. 23/1 2013 kl. 19.00.

Dagsorden efter vedtægterne  og forslag til dagsorden 
skal være formanden i hænde senest 3 dage før general
forsamlingen. Efter generalforsamlingen vil der være 
kaffe, rullepølsemad og kage. Øl og vand kan købes. 

Jeg ved godt, at vi skriver det hver eneste år, men se 
nu at komme ud af busken og bak op om foreningens 
generalforsamling. Man behøver ikke at blive valgt 
ind til noget som helst. Under kaffen bliver der faktisk  
hyg ge snakket en hel del.

På bestyrelsens vegne.
Dennis Staun

TROFæAFTEN

Tirsdag den 186 kl. 19.00.

Som vanligt skal vi holde vores trofæaften på Halkær 
Mølle. I år kåres der i 3 kategorier: Flotteste danske buk, 
flotteste udenlandske buk og den sjoveste buk. 

Vi prøver at få jagthornsblæserne til at komme og blæse 
nogle stykker for os. 

Bukkeudvalget  
Bjarne & Fritz
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ÅRETs Buk
 
Vanen tro har vi bukkekonkurrence på 
www.veggerbyjagt.dk hvor man kan stemme om 
den bedste buk. I år blev dette billede vinderen. 
Vinderen vil få overrakt et par fl asker rødvin til 
generalforsamlingen.

Stort tillykke til Thomas Østergaard Madsen.
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skYdEkuRsus

For nyjægere og uøvede skytter.
 
Har du styr på, hvordan du skal angribe en: Høj fasan, 
snedig hare, en lynhurtig sneppe eller en doven and...???

Passer geværet til dig?
Har du styr på dit mesterøje?
Montering og benstilling...
Forskellige skydeteknikker.

Dette kursus strækker sig over to/tre gange á 3 timer pr. 
gang. Da det er et ny opstartet kursus, og vi ikke ved, 
hvor stor interessen er, sætter vi ikke en dato på, men 
laver en dato, lige så snart der er 6 tilmeldinger... Der er 
selvfølgelig plads til flere hold, men for at få mest muligt 
ud af træningen er der ikke for mange pr. hold.

Sted: Flejsborg skydecenter. Gattenvej 29. 9640 Farsø
Pris: 300 kr. pr. gang ( incl. lerduer og instruktion)
Medbring selv patroner eller køb dem på banen. 

Det er påbudt at bære skydebriller/egne briller og 
høreværn eller ørepropper på de danske skydebaner. 
Hvis du ikke har dit eget personlige grej, kan det lånes 
på banen.

Tilmelding til: 
Peter Buus 24866051, buuspeter@gmail.com 
Louise Ø. Pedersen 25212436, mobilfrisorlouise@gmail.com
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RIFFEludVAlGET

Der er ikke sket meget på riffelfronten i efteråret. Vi 
havde planlagt en tur til jagtbiografen i Århus, som blev 
aflyst på grund af for få tilmeldinger. Om det er fordi, 
man finder banen i Århus kedelig, ved jeg ikke, men 
i foråret har vi lejet banen ved Korsholm i Skjern. Det 
bliver lørdag den 2. marts mellem kl. 10 og 12. Der er 
tilmelding til Lars Mathisen på tlf. 29 93 65 00.

Desuden har der været skydning i Engelstrup, som vi ple
jer. Vi må konstatere, at kun meget få af foreningens 
medlemmer har behov for at træne. Det ville være rigtig 
rart at se flere skytter på banen, men vi gør forsøget 
igen i år, og har lejet banen på følgende dage: 2. april, 
30. april, 4. juni, 6. august og 3. september fra kl. 18.00 
til solnedgang. Dog senest kl. 20.00. Banen er beliggen
de på Bakkelyst mellem Vindblæs og Vildsted.

Minifeldtskydningen blev aflyst i 2012. Igen på grund 
af for få deltagere. Da der ligger en del arbejde bag, 
er det ærgerligt at måtte aflyse. Der har været mini
feldtskydning igennem snart mange år, og der har været 
mange hyggelige dage. Det kan der komme igen, hvis I 
vil bakke op om denne skydning.
Selve skydningen foregår ved, at der skydes til vildskiver 
i naturlig størrelse og i forskellige skydestillinger. Af
standen er 100 m, og mens man venter på at komme til 
at skyde, er der nogle få riffelrelaterede spørgsmål, som 
også indgår i dysten. 
Der er tre mand/kvinder på hvert hold, og kun den ene 
behøver at være medlem af foreningen.
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Vi prøver, om det er bedre at lægge skydningen i efter
året, så mød op den 14. september. 
Tilmelding til Mogens Drastrup 40 97 63 09 eller Elon 
Godiksen 29 41 37 55 senest den 7. september. 

Hjortebanen i Skive har vi også valgt at besøge, og det 
er 6. april. Vi har banen mellem kl. 13 og kl. 17.
Tilmelding til Mogens Drastrup 40 97 63 09.

Riffelinstruktør 
Elon Godiksen
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NYJæGERTEmA

Veggerby jagtforening har i år søsat to nyjægertemaer. 
Det er temadage specifikt rettet mod nyjægerne. For
målet med temadagene er gennem teori og ikke mindst 
praksis at gøre nyjægerne fortrolige med en given jagt
form, som de følgende kan dyrke på egen hånd for et 
beskedent budget.
Vi har i år valgt at sætte fokus på strandjagt samt lokke
jagt på ræv. I skrivende stund er lokkejagt på ræv ikke 
løbet af stablen endnu, så informationerne fra arrange
mentet må I selvsagt vente med til en gang i januar. 

Strandjagtstemaet startede op i september med jagt på 
svømmeænder. Vi lånte Nibe Flugtskydningsbanes fine 
lokaler til lidt teori om jagt på fiskeriterritoriet. Jagt
metoder og sikkerheden i forbindelse med strand og 
havjagt blev kort gennemgået, inden vi tog på aften
træk i Nibe Bredning. Morgenen efter var det så de sid
ste deltageres tur til et morgentræk ude ved Vårholm. 
Der blev ikke skudt alverden, men alt godt kommer til 
folk med lidt tålmodighed. 
Vi havde nogle gode ture, indeholdende lidt aha ople
velser for de fleste deltagere. Flere af deltagerne har 
også sidenhen været et smut på havet med jagt for øje. 

Her i december har vi planlagt at afvikle et par ture mere 
med jagt på de små dykænder for øje. Desværre har vej
ret og ikke mindst isen spillet vores planlægning et lille 
puds. Men mon ikke vi når ud en gang mere inden den 
31.01.

Lars Rasmussen
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INFORmATIONsmødE Om dEN  
NATIONAlE FORVAlTNINGsplAN 
FOR mARkVIldTET

Informationsmøde om den nationale forvaltningsplan 
for markvildtet.
Denne aften kommer til at stå i vildtplejens tegn. Kom 
og hør nærmere om den nationale forvaltningsplan af 
markvildtet, hvor der vil være repræsentanter fra FJD´s 
markvildtudvalg, Danmarks Jægerforbund og landbru
get. 
Mødet er åbent for alle, så tag endelig din jagtudlejer, 
kammeraten eller naboen med. Der kan købes kaffe 
for 34 kr. pr. person. Dog er der tilmelding til mødet, da 
der kun er plads til 100 deltagere. Tilmeldingen efter 
først til mølle og skal ske til Thorbjørn Skovrup  
Tlf. 30 42 30 48 eller pr. email. tjs@mitliv.dk.
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Tid, sted og program:

Himmerland: Den 25/2 Rold Storkro, Vælderskoven 13, 
9520 Skørping.

Oplægsholdere: Flemming Nielsen, Bent Rasmussen.

19.00 Velkomst ved lokal landboforening.

19.15  Hvorfor skal vi gøre noget for faunaen i  
agerlandet, og hvad kan vi gøre?

19.45   Den nationale forvaltningsplan 
   – sådan fungerer den.

20.15  Klip fra filmen Agerhønen og  
det moderne landbrug.

20.30 Kaffepause.

21.00 Indlæg ved lokal repræsentant for landbruget. 

21.15  Indlæg og kommentarer fra andre  
naturorganisationer.

 Spørgsmål og debat.

22.00 Afslutning ved lokal jagtforening.

Dennis Staun
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kVIVkluBBEN

Så er vi godt i gang med vores hyggeaftner tirsdag i 
sløjdlokalet på Suldrup Skole. Knivklubben kører på 
fuld kraft, men man kan godt nå at komme med i år. 
Man møder blot op på skolen tirsdage klokken 19.00. 

Vi er tretten i år, men har dog ikke haft uheld på  
grund af antalelt (endnu), så vi kommer nok helskindet  
igennem. Det er knivene, der er mest gang i, men også 
udstopning af krager går godt. Vi kører lige til den 
26. marts, hvor vi slutter af med smørrebrød og hygge. 

mvh Bjarne
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INdkøBsTuR

I år går indkøbsturen til Kraghs Jagt og Fiskeri, da de 
er blevet vores nye bladsponsor. Butikken ligger i Sker
ping mellem Fjerritslev og Aggersund. Besøget er den 
16. april kl. 19.00, så kom op at se hvad denne spæn
dende butik har at byde på.

Tilmelding til Kitty på 21 82 43 83.
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HuNdEudVAlGET

Til alle jer med en hund, der har brug for lidt træning: 
Så starter vi op igen den første weekend (lørdag) i  
februar, hvor vi mødes ved søen på Skovgårdsvej i Halkær.
 
Vi har haft et godt efterår med mange forskellige  
hunderacer og lige så mange forskellige af dem i den 
anden af snoren! Og så vidt jeg husker, fik vi også grillet 
pølser en tre fire gange  for som vi siger hos os: så skal 
man huske at hygge sig. 
 
Har I tid og lyst til at træne sammen med os, så står Kim 
og Flemming klar den 2. februar. Så må vi se, om vi kan 
få lavet en jagthund igen i år.

Som vi plejer ender det hele med en rigtig hyggelig af
slutning engang sidst i juni, hvor vi kårer dem, der er 
bedst på dagen. Der vil der være en lille pokal og et par 
flasker vin til de fire, der får flest point.
 
tilmelding til:
 
Kim Mark 29266336
 
Flemming 26229713
 
vi ses.
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BEsTYRElsE & udVAlG

Bestyrelse
Formand: Dennis Staun, 51 70 02 28,  dennis@veggerbyjagt.dk
Næstformand: Elon Godiksen, 29 4137 55, elongodiksen@gmail.com
Sekretær Kitty Dencker,  21 82 43 83, kitty.dencker@get2net.dk
Kasserer:Laurits Frandsen, 20 22 9151, kirkegaard@pc.dk
Louise Østergaard Petersen, 25 21 24 36, mobilfrisorlouise@gmail.com
                 
Flugtskydningsudvalg
Tage Ørsnes, 21 72 86 84, tageoersnes@christensen.mail.dk
Michael Kristiansen, 29 47 00 79, anmi@laursen.mail.dk
Ulf Borup, 23 47 37 67, ulfborup@gmail.com
Torben Langdal, 20 10 92 42, t.langdahl@live.dk
Lasse Grønhøj, 22 17 60 41, lassegroenhoej@hotmail.com
   
Hundeudvalg
Flemming Christensen, 26 22 97 13, fcmollevej@yahoo.dk
Kim Mark, 29 26 63 36, km@veggerbyjagt.dk 
Fritz Toft, 61 46 90 94, fritztoft@live.dk
Bjarne Christensen, 22 97 85 77, blcsoerup@c.dk

Jagtudvalg
Tage Ørsnes, 21 72 86 84, tageoersnes@christensen.mail.dk
Leo Larsen, 98 37 89 88, leo@computer.dk
Fritz Toft, 61 46 90 94, fritztoft@live.dk
Kim Mark, 29 26 63 36, km@veggerbyjagt.dk
Lars Rasmussen, 20 83 89 21, matterhorn83@hotmail.com       
 
riffeludvalg
Elon Godiksen, 29 41 37 55, elongodiksen@gmail.com
Mogens Drastrup, 40 97 63 09, mogens@drastrup.dk
Bjarne Christensen, 22 97 85 77, blcsoerup@c.dk
Eigil Fristrup, 20 25 54 36, himmerlandsentreprenor@hotmail.com           
Bent Sørensen, 98 62 13 02, bbsaars@hotmail.com
Webmaster: Claus Pedersen  claus@compufix.dk 
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