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NÆSTFORMANDEN HAR ORDET
Når dette nummer af Veggerby Jagtforenings medlemsblad går i trykken, 
er julejagterne vel overstået. Forhåbentlig har vi hygget os med fællesjag-
terne, de gule ærter og det sociale samvær.
Måske har Diana tilsmilet netop dig, eller måske har du blot kunnet glæde 
dig over paraderne og stemningen mellem såterne. Vi håber fra forenin-
gens side, at du og din familie er kommet godt ind i det nye år.
Nu i januar løber de sidste fællesjagter af stablen (ligesom husmåren), hvis 
du har prøvet den slags jagt. Desuden er tiden ved at være moden til at få 
tømt rævegravene, kort sagt få lokket mikkel af skjul og busk. Trods alt er 
det den markvildtpleje, der kræver mindst arbejde, men når alt kommer til 
alt et af de tiltag, der har stor effekt.
Ved enhver årsafslutning er det tradition at skue tilbage på året, der gik. 
Året i Veggerby Jagtforening var præget af mange gode arrangementer 
og oplevelser. I forsommeren var det store fyrtårn Forbundsmesterskabet 
i Jagthornsblæsning på Lundbæk. Arrangementet blev til i et samarbejde 
mellem Nibe og Omegns Jagtforening, Suldrup og Omegns Jagtforening 
og Veggerby Jagtforening. 
I jagtsæsonen har der været mulighed for at deltage i mindst 18 jagter i for-
eningens regi. Flere hvis man er nyjæger. Det er på sin plads at skamrose 
de frivillige, der står bag de fantastiske aktiviteter.
Det er helt og holdent deres fortjeneste, at Veggerby Jagtforening kan 
præsentere et så stort og varieret program. 
I samme åndedrag skal fl ugtskydningsinstruktører og riffelinstruktører 
også have et klap i bagdelen (må stå for Lars’ egen regning – red. ), for de 
mange timer af deres fritid de bruger, for at du og jeg kan komme og gå på 
skydebanerne, som det passer os.
Det er vi nok nogle.... mig selv inklusive, der sætter for lidt pris på. 
Så jeg bukker mig ydmygt i støvet for jeres utrættelige indsats i alle facet-
ter af foreningslivet omkring Veggerby Jagtforening.
Når vi nu har skuet tilbage, må vi nødvendigvis også kigge lidt fremad. I 
foråret er der masser af muligheder for at forberede sig på jagtsæsonen 
2014/2015. 
Den kommende sæson kommer til at bære præg af ændringer i jagttider-
ne. Desværre forholder det sig sådan med jagttiderne, at de er produktet 
af en politisk proces og ikke på jagtens bæredygtighed.
En stor tak til de mange, der har gjort et stort stykke arbejde i forbindelse 
med haretællingerne. - De har gjort en forskel og vist, at det gode argu-
ment indimellem ikke kan tilsidesættes.
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I vores forening vil vi i det kommende år forsøge at fastholde de gode tak-
ter og fylde lidt mere på for os alle sammen. Både for førnævnte Torden-
skjolds soldater og for nyjægerne. I foråret er der fl ere fi nurlige aktiviteter, 
herunder indkøbstur, trofæaften, samt skydning med hagl på skydebanen 
i Støvring.
Desuden er der mulighed for at træne med riffel på banen i Engelstrup. 
Med hensyn til tidspunkter så hold øje med nyhedsbrevet, samt forenin-
gens hjemmeside: www.veggerbyjagt.dk og www.ssvfl ugt.dk.
Jeg håber, vores blad kan inspirere jer til at deltage og bakke op om vores 
forening, så vi alle kan se frem til et uforglemmeligt nyt jagtår.
Knæk og bræk til jer alle.

Lars Rasmussen
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GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen afholdes som sidste 
år på Halkær Mølle torsdag den 23. januar 
2014.
Dagsorden efter vedtægterne – og forslag 
til dagsorden skal være for manden i hænde 
senest 3 dage før generalforsamlingen. 
Efter generalforsamlingen vil der være kaffe, 
kage og rullepølsemadder. Øl og vand kan 
købes.
Så kom ud af busken og bak op om din 
forenings generalforsamling. Det plejer fak-
tisk at være ret hyggeligt. Desuden får man 
en sjælden lejlighed til at råbe ”Hørt” en en-
kelt gang eller to.....

På bestyrelsens vegne - Lars Rasmussen

JAGT & FISKERI 2014
Landets største fagmesse for jagt og fritid slår dørene op for 16. gang i 
2014.
Veggerby Jagtforening arranger bustur til messen lørdag d. 26/4 2014. 
Bussen 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 hjem over 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 ca. kr. 230,-. Indgangsbillet ca. kr. 100,- .
Senest tilmelding d. 10/4 2014 til Bjarne Christensen, tlf. 2297 8577.
(Da der er begrænsede pladser i bussen, fordeles pladser efter først til 
mølle princippet. Tilmelding er bindene )
Der er ingen krav om medlemskab af Veggerby Jagtforening for at delt-
age på denne tur, så tag jagt-/fi skekammeraterne med til en spændende 
messe.  
Se mere på www.jagtogfi skeri.dk
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ÅRETS BUK 
Traditionen tro har vi bukkekonkurrence på www.veggerbyjagt.dk, hvor 
man kan stemme på den bedste buk.
I år blev dette foto vinderen.
Vinderen vil på generalforsamlingen få overrakt et par fl asker rødvin.

STORT TILLYKKE 
til Kim Mark!
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NYHEDSBREV PR. MAIL
Vi gør i Veggerby jagtforening meget ud af at 
holde dig som medlem orienteret om, hvad 
der foregår i foreningen. 
Derfor oprettede vi for nogle år siden en ny-
hedsmail, som ser ud til at fungere perfekt.
Du kan nu tilmelde dig vores nyhedsmail på vores hjemmeside www.veg-
gerbyjagt.dk og du vil derefter modtage informationer om kommende ar-
rangementer såsom jagter, foredrag, kurser, indkøbsture osv.
Vi har et rigtigt godt samarbejde med Suldrup og Støvring Jagtforening, 
hvilket giver mulighed for at deltage i nogle af hinandens arrangementer. 
Disse arrangementer vil ligeledes blive udsendt via vores nyhedsbrev.

Vi kan se at fl ere har skiftet mailadresse på det sidste, så har du ikke 
modtaget nyhedsbrevet fra os den sidste måned, skal du tilmelde dig 
igen  

INDKØBSTUR
Igen i år går indkøbsturen til Kraghs Jagt og Fiskeriartikler.
De er vores bladsponsor og gør sig, udover at være velassorterede, skyl-
dige i at du nu læser dette blad.
Butikken ligger i Skerping mellem Fjerritslev og Aggersund på Aggersund-
vej 322, 9690 Fjerritslev. 
Hold øje med nyhedsmailen for nærmere dato.
Tilmelding kan foregå ved at kontakte Kitty på tlf: 2182 4383
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HUNDEFOLKET
Vi har igen i år haft et godt efterår, der har som det plejer været mange 
hunde til vores træningsaftner, og det er vi som trænerer rigtig glade 
for.
Der var nok nogle, som undrede sig over den ekstra træner, der deltog 
de sidste 4 gange.
Jens Buus er vores ny træner, og det kommer I sikkert til at nyde godt 
af til foråret med ny og anderledes træning.
Kim vil stå for træning af hvalpe, Jens for mellemklassen og Fritz og 
Flemming for ’’de gamle’’.
Vi starter op lørdag den 1. marts 2014 kl.10.00, og der vil I høre mere.
Mødestedet er der ikke lavet om på - Skovgårdsvej ved Halkær sø.
Vi vil i udvalget se, om vi kan komme igennem med et par ekstra grill-
aftner.

Vi ses - Hundeudvalget

Kun en Labrador kan vel være så doven...
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KNIVKLUBBEN
Knivklubben er kommet godt i gang.
Vi har aldrig  været så mange før, 19 deltagere i alle aldersgrupper.
En er så gammel, at han glemte kniven han var ved at lave i klubben der-
hjemme, da han kørte til kniv.
Vi havde besøg af Ernst Frandsen til at vise os sine fi ne knive og skeder - 
fl otte ting, kan jeg hilse og sige!
I klubben laver vi knive, skeder, øloplukkere, pizzaskærer, kokkeknive og 
stegegafl er.
Hvis det har din interesse, kan du møde op på Suldrup skole tirsdage kl. 
19.00  - Alle er velkomne!

Med venlig hilsen - Bjarne Christensen



9

UDLEJNING AF JAGTPRAMME
Veggerby Jagtforening udlejer sine to pramme til medlemmerne. Prammene 
er to Tostrupbobler.
Det er fl adbundede pramme, der egner sig særdeles godt til jagt på gæs 
og ænder i den frie såt.
Med Nibe Bredning lige uden for døren har du adgang til store naturople-
velser og fantastisk andejagt. 
Prisen for for leje af pram og tilhørende udstyr er den nette sum af 50 kro-
ner pr. pram pr. dag.
Hvor får du ellers jagt på gæs og ænder til den pris?
Som noget nyt vil der desuden fra september være en trailer tilhørende, 
traileren er opbygget til formålet, således at prammene bliver nemmere at 
håndtere. 
Prammene lejes ved at kontakte Dennis Larsen på tlf. 51 70 02 28.

Foto: Claus Pederen
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HJORTEBANEN
Sidst vi var på hjortebanen var det en stor succes, som vi gerne vil gentage. 
Vi forsøger at booke første lørdag i april. Nærmere tidspunkt følger på 
nyhedsmailen. 
Så hvis du vil med, tilmeld dig nyhedsmailen hos Kim.
Tilmelding sker til Mogens på 40 97 63 09.
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JAGTBIOGRAF
Sted:  Nystrøm & Krabbe ved Aarhus 

Tid:  Torsdag den 20. marts 2014 kl. 19.00-21.00

Så er der igen mulighed for at få rifl en ud af våbenskabet og komme med 
en tur i jagtbiograf. Det er en utrolig god og lærerig 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 fi re standpladser, én til hver skytte, 
og i den anden ende af hallen - ca. 25 meter væk - er der et stort lærred på 
ca. 5x15 m, hvor der skydes på med alm. jagtammunition og din egen rif-
fel. Der vil på det store lærred blive vist små jagtsekvenser med forskellige 
vildtarter, som kan stå stille eller være i løb.
Når man har afgivet et skud, stopper fi lmen i ca. 2 sek. hvor der kommer 
en rød prik i skudhullet, hvorefter fi lmen forsætter. Man skyder ca. 3-5 
skud, hvorefter turen går videre til næste skytte. Man bestemmer selv, hvor 
mange skud, man vil skyde. Antal skud ligger som regel fra mellem 30-40 
skud til 100-120 skud. 
Prisen vil ligge på ca. 250 kr. pr. mand afhængig af antal skytter, og lidt til 
brændstof til dem, der kører. 
Tilmeldingen er bindende og skal ske senest 1 uge før til Lars på telefon 
29 93 65 00.



12

RIFFELUDVALGET
Som vi plejer, har vi skydning på banen i Engelstrup til foråret. Hold godt 
øje med hjemmesiden og nyhedsmailen for nærmere tidspunkter. Det ville 
være rigtig rart at se fl ere af jer på banen i år. Her er adressen, så selv din 
Harald Skrald GPS kan fi nde derud!

Engelstrup Riffelbane, Bakkelyvej 25, 9670 Løgstør. 

Derudover vil riffeludvalget sætte følgende arrangementer op til glæde for 
foreningens medlemmer.

Ladekursus
Hold godt øje med hjemmesiden og nyhedsmailen for nærmere tidspunk-
ter og oplysninger om tilmelding og sted.

Kontakt til riffeludvalget:
Elon Godiksen 29 41 37 55 og 
Mogens Drastrup 40 97 63 09.

Riffeludvalget



13

KALENDER 2014
FOR SSV FLUGSKYDNINGSFORENING

Dag Dato Bemærkning Tidspunkt
JANUAR  
Lørdag 25. Træning 13.00 - 16.00
Februar  
Lørdag 1. + 8. + 15. + 22. Træning 13.00 - 16.00
Onsdag 5. Generalforsamling - SSV Flugtskydningsforening 19.00

  
Lørdag 1. + 8. + 15. + 22. + 29. Træning 13.00 - 16.00
APRIL  
Tirsdag 1. Træning 16.00 - 20.00
Lørdag 5. Arbejdsdag 09.00 - 13.00
Lørdag 5. Træning 13.00 - 16.00
Søndag 6. Compak Sporting - Sporting Cup Nordjylland 13.00
Tirsdag 8. Træning 16.00 - 20.15
Lørdag 12. Compak Sporting - LM Jylland 09.00
Tirsdag 15.  Træning 16.00 - 20.30
Tirsdag 22. Træning 16.00 - 20.45
Tirsdag 29. Træning 16.00 - 21.00
MAJ  
Tirsdag 6. + 13. + 20. + 27. Træning 16.00 - 21.00
Lørdag 25. Jagtskydning - DJ Kreds 1 kvalifi kationsskydning 09.00
Lørdag 31. Compak Sporting - OBS skydning 09.00
JUNI  
Tirsdag 3. + 10. + 17. + 24. Træning 16.00 - 21.00
Søndag 22. Nyjægerdag 10.00 - 16.00
Lørdag 28. Hjælperskydning 13.00 - 17.00
Lørdag 28. Sommerfest 18.00
JULI  
Tirsdag 1. + 15. Træning + mærkeskydning 16.00 - 21.00
Tirsdag 8. + 22. + 29. Træning 16.00 - 21.00
AUGUST  
Tirsdag 5. + 12. + 19. Træning 16.00 - 21.00
Lørdag 16. Foreningsskydning (kort salg slutter kl. 14.00) 10.00 - 15.00
Lørdag 23. Jæger & Familiedag 10.00 - 14.00
Tirsdag 26. Træning 16.00 - 20.30
SEPTEMBER  
Tirsdag 2. Træning 16.00 - 20.15
Tirsdag 9. Træning 16.00 - 20.00
Tirsdag 16. Træning 16.00 - 19.45
Lørdag 20. Træning 13.00 - 16.00
Tirsdag 23. Træning 16.00 - 19.15
Lørdag 27. Træning 13.00 - 16.00
Tirsdag 30. Afslutning  16.00 - 19.00
DECEMBER  
Lørdag 6. Juleskydning 10.00 - 14.00
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KROGHS STENSILO ANNO 2013 
Vi afholdt igen i 2013 weekendjagt i Kroghs Stensilo, og desværre måske 
den sidste. De fantastiske arealer er blevet udlejet til et konsortium, og 
derfor er det måske ikke muligt at købe en jagt i 2014. 
Der bliver naturligvis arbejdet hårdt for at der også i 2014 vil blive afholdt 
weekendjagt i stensiloen. Skulle det lykkes at få presset en jagt ind, vil det 
sikkert  blive 2. weekend i oktober som vi plejer. Så sæt kryds i kalenderen 
allerede nu.
2013 blev et af vores bedste år med hensyn til vildt. Dette kan skyldes 
fl ere ting, 1 - at der nu bliver fodret ved nogle af søerne, hvilket giver rigtig 
mange ænder og gæs, så er det bare det med at ramme dem, det kniber 
med. 2 - så er terrænet ved at være vokset til med buske, træer osv., som 
giver god dække til vildtet.
Det var en utrolig fi n vildtparade, der kunne afholdes søndag middag. Den 
indeholdt alt lige fra bekkasiner, gæs, harer samt ænder af fl ere slags, ialt 
54 stykker vildt.

Jagtudvalget
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TROFÆAFTEN 
Hvis du “mod alt forventning” ikke har haft mu-
lighed for at prale med dit trofæ(er), som du fi k 
nedlagt i 2013, så er muligheden her.
Vi afholder trofæaften mandag d. 21. april 2014 
kl. 19.30 på Halkær mølle.
Som vi plejer, vil der være præmie til fl otteste dan-
ske buk - sjoveste buk og til bedste udenlandske 
trofæ.
Lige meget om trofæet er stort eller lille, så ligger 
der altid en god jagtoplevelse bag og sikkert også 
en god historie.
Disse oplevelser vil vi gerne, at du kommer, og 
deler med os andre. Vi vil denne aften være vært 
for en øl/vand, kaffe og et stykke mad. Så tag dine  
jagtkammerater med til en hyggelig aften. 

Jagtudvalget - Kim Mark 

RÆVEJAGT I HALKÆR 2014 
Vi har igen i år lavet er 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 d. 11. januar 2014 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 km@veggerbyjagt.dk eller 29 26 63 36.
Venligst oplys om du medbringer hund.
Nærmere orientering ved tilmelding. 
Pris for jagt og gule ærter ca. kr. 120,-.

Jagtudvalget - Kim Mark 
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BESTYRELSE & UDVALG
Bestyrelse

 Formand Kitty Dencker 21824383 kontakt@kittydencker.dk

 Næstformand Lars Rasmussen 20838921 matterhorn83@hotmail.com

 Sekretær Gitte Pedersen 30221324 gitte@veggerbyjagt.dk

 Kasserer Laurits Frandsen 20229151 kirkegaard@pc.dk

 Medlem Bjarne Johansen 20254011 mail@idegardiner.dk

Flugtskydningsudvalg

 Instruktør Tage Ørsnæs 21728684 tageoersnes@christensen.mail.dk

  Ulf Borup 23473767 ulfborup@gmail.com

  Peter Svanhede 22727370 

  Torben Langdahl 20109242 t.langdahl@live.dk

  Lasse Grønhøj 22176041 lassegroenhoej@hotmail.com

Hundeudvalg

  Flemming Christensen 26229713 fcmollevej@yahoo.dk

  Bjarne Christensen 22978577 blc-soerup@c.dk

  Fritz Toft 61469094 fritztoft@live.dk

  Kim Mark 29266336 km@veggerbyjagt.dk

Riffeludvalg

  Elon Godiksen 29413755 elongodiksen@gmail.com

  Bent Sørensen 98621302 bbsaars@hotmail.com

  Lars Mathisen 29936500 

  Mogens Drastrup 40976309 mogens@drastrup.dk

  Ove Strøm 29319303 os_s@mail.tele.dk

Jagtudvalg

  Tage Ørsnæs 21728684 tageoersnes@christensen.mail.dk

  Torben Larsen  21565165 torben_larsen29@hotmail.com

  Kim Mark 29266336 km@veggerbyjagt.dk

  Lars Rasmussen 20838921 matterhorn83@hotmail.com

Webmaster

  Claus Pedersen    claus@compufi x.dk


