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Formanden har ordet
Når du kære læser har indeværende forårs udgave af forenings-
bladet i hånden er jagtsæsonen ved at gå på hæld. For mange af 
os har det været en sæson med mange mindeværdige oplevelser 
af såvel jagtlig som social karakter.
Foreningen har i år haft et bredt udbud af jagter og det er mit 
indtryk, at der har været et væld af gode oplevelser til vores 
medlemmer. 
Jeg er glad for og stolt af at foreningen, desuden har flere hyg-
gelige aktiviteter til fremme af jægerhåndværket, herunder mad-
lavningsholdet og knivholdet. Det er dejligt at se at foreningen 
ikke lukker sig om sig selv, men at folk er imødekommende over 
for nye medlemmer. Kun gennem denne involvering af nye kræf-
ter vedbliver foreningen med at eksistere.  Det er nok også en af 
årsagerne til, at der er over 250 medlemmer i foreningen.
På fjorden har det milde efterår gjort det muligt selv for fros-
senpinde at drive strandjagten. Vi har også haft rimelig mange 
nye jægere med på pramjagt i foreningens regi, det på trods af 
en aflysning af et pramkursus. I den forbindelse skal der lyde 
en stor tak til Lasse Grønhøj for beredvilligt, at stille sin mange-
årige erfaring til rådighed for foreningens nye pramjægere. Det 
er glædeligt, at vores nyjægerarbejde går i den rigtige retning. I 
særdeleshed skal mentorordningen nævnes, da den efterhånden 
begynder at virke efter hensigten. Vi håber, den kan komme hø-
jere op i gear i indeværende år. Men vi mangler erfarne folk og 
tid! Skal det lykkedes, må flere give en hånd med. Så har du tid 
og lyst, så tøv endelig ikke med at melde dig under fanerne. Kig-
ger nyjægeren efter i bladet, er der skam også flere aktiviteter i 
første halvår 2015 end der førhen har været. 
Rygraden i Veggerby Jagtforening er hundearbejdet. Sådan har 
det efterhånden været i mange år. Det er på sin plads at skam-
rose de frivillige, der står bag hundearbejdet og alle de andre 
fantastiske aktiviteter. Det er helt og holdent deres fortjeneste, 
at Veggerby Jagtforening kan præsentere et så stort og varieret 
program.
Med hensyn til tidspunkter for vores aktiviteter, så hold øje med 
nyhedsbrevet, samt foreningens hjemmeside: www.veggerby-
jagt.dk og www.ssvflugt.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 i 2015.

Knæk og bræk til jer alle!      Lars Rasmussen
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Generalforsamling 2015
Generalforsamlingen afholdes som sidste år på Halkær Mølle den 
05. februar 2015 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 rullepølsemad-
der. Øl og vand kan købes.

Så kom ud af busken og bak op om din forenings generalforsam-
ling. 
Der er som altid valg til udvalgene, så kunne du tænke dig at 
gøre en forskel, har du chancen her. Desuden vil jeg gøre alle 
opmærksom på, at generalforsamlingen ER foreningens højeste 
myndighed, så det er her de store beslutninger kan træffes. 
Ligger du inde med gode idéer eller forslag til aktiviteter er det 
også her, du kan komme på banen. Det plejer faktisk at være ret 
hyggeligt. Desuden får man en sjælden lejlighed til at råbe ”Hørt” 
en enkelt gang eller to.....

På bestyrelsens vegne
Lars Rasmussen

Hjemmeside/Nyhedsmail/Facebook
Som I sikkert har set, har Veggerby Jagtforening (www.vegger-
byjagt.dk) fået helt nyt design på hjemmesiden. Her er 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 som noget nyt kommet på facebook. Gå ind på Veg-
gerby Jagtforening og ”Synes godt om”, så får du også nyheder 
via denne vej.
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Vinderbukken 2014
Min buk er skudt den 31. maj                                                  
kl. 05.16 om morgenen på                                                     
Støvring Hede. 
Optakten var egentlig den 16. maj 
til bukkepremieren. Der havde jeg 
også været på Støvring Hede og 
nedlagt en buk kl. 05.50. En flot 
seksender, som jeg kunne fremvise 
til bukkepral på Hjortholm senere 
op af dagen.
Selv samme aften var jeg afsted 
igen, denne gang sidder jeg et an-
det sted på heden. Her sker dog 
ikke noget før kort efter lukketid. 
Pludselig kommer en endnu større 
buk frem på engen, end den jeg 
havde skudt om morgenen. Den er 
kun fremme i et lille minut og så er der igen roligt.
Nu ved jeg den går der, så jeg benytter enhver lejlighed til at 
komme afsted på jagt igen. Vi skal dog helt frem til den 30. maj, 
hvor min mand har valgt at være på jagt derude. Her får han også 
bukken at se, men lader den gå. Han kommer med glæde hjem 
og fortæller om bukken. Han siger til mig, at hvis jeg skal ned-
lægge den, så er det næste dags morgen. Det er han overbevist 
om.
Næste morgen følges vi på jagt i samme bil og jeg bliver sat af 
på heden, for at støje så lidt som muligt når jeg skal gå på plads 
- uden klappen af bildøre m.m. Jeg får mig hurtigt sat og er helt 
parat. Jeg har ikke siddet ret længe, før bukken kommer frem fra 
nogle pile buske. Der er ca. 80 m derover og første gang han ven-
der siden til, afgiver jeg skud. Han giver et lille spjæt og forender 
10 meter fra hvor han stod.
Han blev skudt kl. 05.16 og så måtte jeg i gang med at brække 
dyr for første gang selv. Jeg vidste godt, jeg ikke blev populær, 
hvis jeg ringede efter manden allerede! Med disse 2 flotte seksen-
dere skudt i 2014 på Støvring Hede, slutter desværre også jagten 
på et revir, som har været mandens igennem 40 år, da den fæd-
rene gård er solgt. Men med disse to flotte bukke får det dog en 
værdig afslutning.

Lene Kjær Johansen
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Stort tillykke til Lene
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Kontakt informationer
Du kan opdatere dine kontakt informationer på http://www.ja-
egerforbundet.dk. Du vælger MEDLEMSNET til højre i menuen og 
skriver dit 10 cifrede medlemsnummer som brugernavn, det fin-
der du bag på Jæger lige over dit navn og adresse. På min profil, 
kan du rette dine kontakt oplysninger, det er især vigtigt ved 
adresse ændring, da du ellers ikke får Jæger. Det er også rart 
med telefonnr og email adresse, så vi kan få fat i dig, hvis der 
sker ændringer i et arrangement. Det kan også, være en god ide 
at tilmelde, så betaling foregår via PBS.
NB Så sparer du også kr. 25,00

Indkøbstur til Kraghs Jagt & Fiskeri

Vi havde en hyggelig og udbytterig tur til Kraghs Jagt & Fiskeri 
i oktober 2014, og regner med at gentage succesen inden buk-
kejagten går ind. Husk at tjekke hjemmesiden eller nyhedsmail.
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Hundeudvalget
Hej alle, som gik med hund her i efteråret. Vi havde jo som sæd-
vane her hos os i Veggerby 8 træningsdage, hvor vi prøver hver 
især, af de tre hundetrænere som vi er, at gøre det interessant 
for jer, der troligt møder op hver gang. Når det så er sagt, har vi 
jo også noget andet at byde på, nemlig pølseaftener, og det ved 
jeg da fra mig selv, at det er godt. Når vi nu har gået rundt med 
hunden, ja sommetider vel helt op til tre kvarter, så var der pøl-
setid. Et sæt består af: En vand, et brød og to pølser til den pris 
af 25 kr. Nogle kunne måske finde på at skifte vandet ud med EN 
øl, men det er jo også samme pris.
Håber alle fik det ud af det, som man kom for.

Jeg vil nu lige fortælle jer, der måske ikke har hørt, at de fire 
hunde der blev udtaget til Rold Skov Match - DE VANDT! Godt 
kæmpet. Det var fan............ flot.

Jeg har også en tak til lodsejerne af det jord vi bruger til vores 
hundetræning. Tak til jer.

VI STARTER IGEN LØRDAG DEN 28. FEBRUAR KL. 10.00
VED SØEN PÅ SKOVGÅRDSVEJ VED HALKÆR BREDNING.

Vi ses - Hundeudvalget
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Riffeludvalget
Så fik vi skudt det sidste skud i 2014, og det har været et godt 
år på riffelsiden. Der har været et pænt fremmøde på banen i 
Engelstrup og vi har haft gang i hjortebane og jagtbiograf.
Vi har også haft et genladningskursus, som blev afholdt på 
Lundbæk Landbrugsskole, hvor der var fuldt hold. Vi har lavet et 
mere i 2015, som også er fyldt op.
Minifeltskydningen forløb også over al forventning. Det er flere 
år siden, vi har haft så mange deltagere, så det håber vi at 
kunne gentage i 2015.

Aktiviteter i 2015 
Skydning i Engelstrup på følgende tirsdage: 14. april - 12. maj - 
9. juni - 11. august - 8. september.
Der skydes alle dage fra kl. 18.00 til kl. 20.00. Hvis ikke man 
kan nå frem til skydning før efter kl. 19.00, så ring lige og sig at 
du kommer. Det vil stå på hjemmesiden, hvem der er instruktør 
de forskellige dage.
Hjortebanen er den 28. marts i Hadsund, der skydes fra kl. 
13.15 til kl. 16.00. Tilmelding til Mogens Drastrup på 40976309 
senest den 1. marts.
Jagtbiografen er lidt usikker i foråret, men vi laver en tur til ef-
teråret, som bliver omtalt i efterårs bladet.
Minifeltskydningen bliver den 13. september, det vil blive nær-
mere omtalt i efterårs bladet.

Riffeludvalget - Elon Godiksen
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Knivklubben
Vi startede Knivklubben tirsdag den 28. oktober, hvor vi som 
sædvanlig havde Ernst Frandsen på besøg med sine fine knive. 
Der er igen i år fint fremmøde, 18 styk, hvoraf de fire udstop-
per krager med Andreas Bruhn, der igen i år udstopper krager til 
lokkefugle. 
Det er virkelig dejligt. Der er godt fremmøde hvert år, så er der 
noget ved at arrangere noget. Mød blot op i sløjdlokalet på Sul-
drup Skole hver tirsdag kl.19. Vi lukker ned den 24. marts.

 Knivklubben Bjarne Christensen

En nyjæger i Knivklubben
Marianne Birkmose fortæller om hendes oplevelser i Knivklub-
ben, hvor hun udstopper en krage:

Jeg mødte tilfældigt Andreas og hans udstoppede krage i for-
året, da jeg manglede en lille skruetrækker til at reparere mine 
skydebriller med. Vi snakkede lidt og jeg blev grebet af at se, 
hvordan han fik lavet en flot krage. Du kan bare komme med på 
kursus til vinter, sagde Andreas og nu sidder jeg her med min 
krage.
 
Det er slet ikke så let at få skindet af sådant et dyr, uden at der 
går hul, men det går efterhånden ret godt. Det ser fornuftigt ud, 
siger Andreas altid. Min krage har nu fået nyt indhold, træuld i 
maven, ler i hovedet, ståltråd i forskellige tykkelser i ben/vinger 
og flotte sorte glasøjne.
 
Min første krage står nu med kæmpe akupunktør nåle i hele 
kroppen, tørrer og venter på at få en rigtig pind at stå på. Om 
den kommer med på jagt efter andre krager, ved jeg ikke end-
nu, det er jo min allerførste krage.

Marianne Birkmose



6

Fuglekiggertur
Veggerby Jagtforening vil meget gerne være en forening, som frem-
mer jægernes naturforståelse og vildtkendskab. Derfor har vi arran-
geret en ”fuglekiggertur” for erfarne og ikke mindst nye jægere.
Derfor har vi arrangeret en fuglekiggertur ud i det blå! Her har du 
desuden chancen for, at lufte familien uden at det optager en vigtig 
weekend i bukkejagten.
Turen forgår som en skovtur med madpakker og medbragt kaffe. Vi 
vil køre en tur til Vejlerne og Bulbjerg, samt et indtil videre hemme-
ligt sted i Thy/ Han Herred.
Vejlerne er resteplads og levested for et mangfoldigt udpluk af de 
tusindvis af trækfugle, der hvert år trækker gennem de danske 
farvande på vej til ynglepladserne om foråret, og mod varmere him-
melstrøg om efteråret. På dette tidspunkt af året kan vi med lidt held 
opleve de nyudklækkede gæslinger i Danmarks største ynglende 
bestand af grågæs ( ca. 1200 par).
Bulbjerg er Danmarks eneste fug-
lefjeld, hvor der på dette tidspunkt 
af året vil være muligt at opleve de 
ynglende mallemukker og Rider. Se 
evt. mere på nedenstående link:
http://naturstyrelsen.dk/naturople-
velser/naturguider/bulbjerg/dyr-og-
planter/
http://naturstyrelsen.dk/media/
nst/66904/Vejlerne.pdf

Turen finder sted lørdag den 11.04.2015. Vi mødes tidligt, så vi kan 
opleve fuglenes adfærd i det første lys på dagen. I det første af da-
gens fugletårne vil foreningen være vært med et rundstykke. Møde-
stedet er P-pladsen ved grillen lige inden Aggersundbroen kl. 7.00.
Deltagelse er gratis, men vi vil arrangere samkørsel i det omfang det 
er muligt så forvent at skillinge sammen til benzinpenge. På grund af 
samkørsel og indkøb af rundstykker er tilmelding nødvendigt.
Tilmelding til Lars Rasmussen eller Elon Godiksen senest den 
05.04.2015. Se kontaktoplysningerne bag på bladet.
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Julejagten hos Eigil Hosbond
Vi afholdt igen sidste år en fuld booket julejagt, som det er blevet 
en traditionen i Veggerby Jagtforening den 29. december. Det var 
en dejlig dag, med flot vejr, hyggeligt samvær og en parade med 
to snepper, to rådyr, fire fasaner og syv gråænder

  Tillykke til Christoffer med sin første 
  skovsneppe.
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Fotojagt 2015 - En nyjæger aktivitet
Med nedenstående aktivitet er det vores håb at få lokket jagt-
tegnsaspiranterne og de fotointeresserede jægere ud af busken. 
Jagten foregår på samme måde som en ganske almindelig driv-
jagt. Der vil blive drevet igennem såterne med hunde og opstil-
let en skyttekæde, ligesom på en ganske normal fællesjagt. Den 
eneste forskel er, at alle skytter på denne dag, kun er ”bevæb-
net” med fotografiapparater. Der vil blive afholdt parole inden 
jagten og efter jagten vil der desuden blive afholdt parade. Para-
den vil være fremvisning af ”skytternes” fotos fra dagens såter. 
Foreningen stiller en pc/projektor til rådighed og der er et par 
små præmier til bedste foto.
Så er du nyjæger og kunne du godt tænke dig at deltage i en 
”fællesjagt”, hvor alle de skrevne og ikke mindst uskrevne regler 
på en normal fællesjagt gennemgåes, så er denne ”jagt” lige 
noget for dig.
Er du jagttegnsaspirant, har du her muligheden for i praksis at 
prøve på egen krop, hvorledes en typisk jagtdag forgår. Des-
uden kan du afprøve vildtkendingen og afstandsbedømmelsen i 
praksis.
Jagten løber af stablen lørdag den 21.02.2015 kl. 9.00. Møde-
stedet oplyses ved tilmelding, men det bliver i Nibe/Veggerby 
området.
Tilmelding til Lars Rasmussen eller Elon Godiksen senest den 
13.02.2015. Se kontaktoplysningerne bag på bladet.
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Trofæaften
Mandag den 20. april kl. 
19.30  på Halkær Mølle.
Fik du nedlagt noget med et 
smukt/stort/sjældent/sjovt 
trofæ i 2014, så er der her 
en god lejlighed til at vise 
det frem.
Der præmieres: Flotteste 
danske buk, sjoveste buk 
samt bedste udenlandske 
trofæ.
Vi vil selvfølgelig også gerne høre historien bag, da det ofte er 
spændende.  Denne præmieres dog ikke.
Veggerby Jagtforening er denne aften vært med en øl /vand 
samt kaffe med brød.
Tag bare dine jagtkammerater med til en hyggelig aften – ingen 
tilmelding.

Tage Ørsnes

Geddefisketur til Gatten
Fredag den 19. juni kl. 17.00 – 21.00.
Agner Jepsen, som udlejer andejagten i Gatten til Veggerby 
Jagtforening, har givet os lov til at afholde en fiskedag i 
søerne deroppe.
Jagtudvalget medbringer grill. Pølser, øl og vand kan købes.
Håber at vi kan skiftes til at passe grillen, så alle kan få tid 
til at fiske.
Der er plads til 15 fiskere, men der er plads til andre, som 
bare vil nyde naturen eller have en hyggeaften. 
Af hensyn til indkøb er tilmelding nødvendig. 
Tilmelding senest den 12. juni på tlf. 21 72 86 84/ 98 37 
86 84.

Jagtudvalget - Tage Ørsnes
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Genladningskursus
Veggerby Jagtforening afholder et genladningskursus for med-
lemmer og gerne kommende medlemmer.
Vil du eller er du ”lidt nørdet” og ønsker at designe dine egne pa-
troner, er dette kursus en rigtig god mulighed for den kræsne jæ-
ger. Når du laver dine egne patroner har du mulighed for et bedre 
resultat, både til konkurrence og naturligvis til jagt. På dette kur-
sus 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 lov-
mæssige regler skal du selvfølgelig læse og efter gennemført kur-
sus 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 opleve 
at møde mange nye og spændende mennesker.
Deltagere: Maks. 12 pladser. 
Pris: Medlemmer kr. 950,00 - ikke medlemmer kr. 1450,00  
Dertil kommer vand, øl, og evt. frokost. Kaffe er gratis.
Tidspunkt: Den 7. februar 2015 kl. 8.00.
Sted: Nordjyllands Landbrugsskole, Halkærvej 3, 9240 Nibe.
Kontakt person: Ove Strøm, 29319303 , os_s@mail.tele.dk

Ovenstående fuld booket
Hvis du ønsker at deltage i et genladningskursus senere i 

2015
Kontakt Ove Strøm
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 Dag Dato Bemærkning Tidspunkt 

 Januar

 Lørdag 31. Træning 13.00 - 16.00

 Februar

 Onsdag 04.  Generaforsamling SSV Flugtskydningsforening 19.00 

 Lørdag 07. 14. 21. 28.  Træning 13.00 - 16.00

 Marts

 Lørdag 07. 14. 21. 28. Træning 13.00 - 16.00

 April

 Lørdag 04.  Arbejdsdag 09.00 - 13.00

 Lørdag 04.  Træning 13.00 - 16.00

 Tirsdag 07.  Træning 16.00 - 20.15

 Lørdag 11.  Træning 13.00 - 16.00

 Søndag 12.  Compak Sporting - Sporting Cup Nordjylland 13.00

 Tirsdag 14.  Træning 16.00 - 20.30

 Tirsdag 21.  Træning 16.00 - 20.45

 Tirsdag 28.  Træning 16.00 - 21.00

 Maj

 Tirsdag 05. 12. 19. 26. Træning 16.00 - 21.00

 Lørdag 30.  Compak Sporting - OBS skydnng (DFF) 09.00

 Juni

 Tirsdag 02. 09.  Træning 16.00 - 21.00

 Tirsdag 16.  Haglskydeprøve 09.00 - 16.00

 Tirsdag 16.  Træning 16.00 - 21.00

 Lørdag 20.  Compak Sporting - DJ Kreds 1 kvalifikationsskydnng 09.00

Tirsdag 23. 30.  Træning 16.00 - 21.00

Juli

 Lørdag 04.  Hjælpeskydnng 13.00 - 17.00

 Lørdag 04.  Sommerfest 18.00

 Tirsdag 07.  Træning + mærkeskydning 16.00 - 21.00

 Tirsdag 14.  Træning 16.00 - 21.00

 Tirsdag 21.  Træning + mærkeskydning 16.00 - 21.00

 Tirsdag 28.  Træning 16.00 - 21.00

Kalender for SSV Flugtskydning
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Bestyrelse & Udvalg
Bestyrelse

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

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

 Sekretær Vera Andersen  25 57 28 50 vera.andersen@live.dk

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

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

Flugtskydningsudvalg

 Instruktør/formand Tage Ørsnæs 21 72 86 84 tageoersnes@christensen.mail.dk

  Peter Svanhede 22 72 06 38 peter@svanhede.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

  Bjarne Johansen 20 25 40 11  mail@idegardiner.dk

  Peter Svanhede 22 72 06 38 peter@svanhede.dk

Hundeudvalg

 Formand Flemming Christensen 26 22 97 13 fcmollevej@yahoo.dk

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

  Kim Mark 29 26 63 36 km@veggerbyjagt.dk

  Jeppe Andersen 22 25 07 77 jannieogjeppe@hotmail.com

  Fritz Toft 61 46 90 94 fritztoft@live.dk

Riffeludvalg

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

  Bent Sørensen 98 62 13 02 bbsaars@hotmail.com

  Lars Mathisen 29 93 65 00 larsdyhrmann@live.dk

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

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

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

  Michael Rønn Hovgaard 29 72 56 70 hovgaard1981@gmail.com

  Lars Rasmussen 20 83 89 21 matterhorn83@hotmail.com

Webmaster

  Bjarne Johansen 20 25 40 11  mail@idegardiner.dk

  Claus Pedersen   23 23 52 51 claus@compufix.dk


