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Formanden har ordet
Når du kære læser har indeværende forårs udgave af forenings-
bladet i hånden er jagtsæsonen gået på held. 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 ind-
tryk at der har været et væld af gode oplevelser til vores medlem-
mer. Vi har været en lille smule udfordret på mængden af ænder 
i Gatten, men årsagen skal findes i at der først på jagtsæsonen 
var mårhund i området, så vi var ikke været de eneste der har 
jaget ænderne.
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.
Det er mit indtryk at foreningen de senere år stille og roligt har 
fået større tilslutning til de aktiviteter, hvor jægerhåndværket fyl-
der meget. Der er knivbygning, krageudstopning og hundetræ-
ning. Desuden har Ove Strøm gjort et godt arbejde med gen-
ladningskurserne, der altid er fuldt tegnede. Der kommer også 
workshops hen over året så hold godt øje andet steds her i bladet 
og på vores velkørende hjemmeside. Er du ikke tilmeldt nyheds-
brevet med din E-mail, er det en god idé at få det gjort. Mange 
af vores aktiviteter kommer der vigtig information om på nyheds-
brevet.
 Det er glædeligt at vores nyjægerarbejde går i den rigtige ret-
ning. Vi håber den kan komme højere 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 endeligt ikke med 
at melde dig under fanerne også selv om man kun vil forpligte sig 
til et enkelt arrangement. 
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 2016.

Knæk og bræk til jer alle!      Lars Rasmussen
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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
Der er atter gang i knivklubben med knive og lokkefugle-udstop-
ning. Vi er 15 betalende i år, så det er stadig en succes med den 
ugentlige hyggeaften på Suldrup Skole. Vi havde Ernst Frandsen 
fra Svenstrup på besøg den første aften, han er en af Danmarks 
bedste knivmagere. Der mangler vi nok lidt endnu for at nå ham 
til sokkehullerne, men vi forsøger stadig. Hvad fuglene angår sker 
der også noget, det er Andreas Bruhn der står for det , og det ser 
også godt ud.

Knivklubben - Bjarne Christensen
Jægerskydning
Den 12. marts 2016 klokken 9.00-12.00 vil Veggerby Jagtfor-
ening gerne indbyde vores medlemmer til en hyggelig dag på 
SSVFlugtskydningsbane i Støvring. 
Vi starter med kaffe og rundstykker kl. 9.00, hvorefter banen vil 
være åben fra 10.00-12.00.
For foreningens medlemmer vil duerne være gratis, patronerne 
medbringer du selv. (eller køber dem på banen).
Skulle du mod forventning ikke være medlem af Veggerby Jagt-
forening, vil der være mulighed for at indmelde sig på dagen.
( A-medlemskab 757,- B-Medlemskab 120,- )
Grundet indkøb er tilmelding nødvendigt til Tage Ørsnes
tlf. 21 72 86 84 senest den 10. marts 2016

Flugtskydning - Tage Ørsnes
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Geddefisketur
Fredag den 22. juli kl. 17.00 – 21.00.
Igen i år har vi fået lov til at af-
holde en fisketur efter gedder hos 
Agner Jepsen i Gatten, der hvor vi 
også har andejagter.
Alle medlemmer plus deres familie 
kan deltage ganske gratis.
Der vil være en lille præmie til den 
familie der tilsammen fanger flest 
gedder inden kl. 20.00.
Vi tænder grillen og laver lidt aftensmad.
Øl, vand og grillmad kan købes.
Grundet indkøb er tilmelding nødvendigt til Tage Ørsnes på 
tlf. 21 72 86 84 senest den 20. juli.

Foto fra sidste års  fisketur



6 5

Indkøbstur til Kraghs Jagt & Fiskeri

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 Aggersundvej 322, 9690 Fjerritslev.

Kraghs byder igen i år på gode tilbud, samt lidt til ganen.

Arrangementet løber af stablen den 19. april 2016 kl. 19.00.
Tilmelding foregår ved at kontakte Bjarne på tlf: 20254011 eller 
på mail: mail@idegardiner.dk

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 Bjarne på tlf. 20254011.
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Repetitionskursus for genladere.
Kære Genlader
Vi har gennemført nogle kurser over de sidste år, og vi har erfa-
ret, at der er genladere som ønsker et repetitionskursus.
Vi arrangerer dette kursus, hvor du har mulighed for at afprøve 
dine færdigheder eller få mere teknisk kendskab.
Denne dag kan du lade patroner og afprøve disse på skydebanen 
i Hadsund.

Er du genlader og har dit eget udstyr/krudt/kugler
Du medbringer dit eget udstyr, samt krudt og kugler
Der vejledes i at lade data og udstyr
Det er mulighed for at afprøve dine patroner på skydebanen
Er du ikke helt tryg ved at genlade eller måske du ikke er kommet 
i gang endnu 
Der er udstyr som du kan låne (ca. 2 person pr. udstyr) 
Kaliber 30.06, 308, 6,5*55 - evt. andre kaliber. 

Der lades til jagt og træning
Det er mulighed for at afprøve dine patroner på skydebanen.
For at deltage i dette kursus, skal du have deltaget i grundlæg-
gende genladning.
Husk kursusbevis, tilladelser, samt udstyr og riffel.

Dagens program:
Kl.   8.00 Morgen kaffe og introduktion
Kl.   8.30 Du lader dine egne patroner 
Kl. 10.00 Skydebanen/undervisning
Kl. 11.30 Frokost (lettere frokost inkl. i prisen)
Kl. 12.30 Skydebanen/undervisning
Kl. 15.30 Afslutning.
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Deltagere: Max. 10 pladser - er der flere end 10 personer, afhol-
der vi endnu en kursusdag senere.
Pris: Kr. 260,00. inkl. kaffe og frokost.
Materiale så som krudt, kugler, fænghætter, hylstre mv.: DETTE 
SKAL DU SELV MEDBRINGE. 
Tilmelding senest den 20.02.2016
Tidspunkt: Den 19.03.2016  kl. 8.00
Sted: Hadsund Skydebane
Kontaktperson: Ove Strøm tlf. 29319303 , os_s@mail.tele.dk 
Har du spørgsmål skal du ikke tøve med at ringe eller skrive.

Jagt & Fiskeri 2016
Så er der igen Jagt & Fiskerimesse i Odense. Veggerby Jagtfor-
ening arrangerer bustur til messen Lørdag den 2.april  2016. Bus-
sen 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 hjemover 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 kr. 200,00. Indgangsbillet kr. 100,00.
Senest tilmelding den 15. marts 2016 til Bjarne Christensen tlf. 
22978577.
Da der er begrænset pladser i bussen, fordeles pladser efter ”først 
til mølle” princippet. Tilmelding er bindende.
Der er ingen krav om medlemskab af Veggerby Jagtforening for 
at deltage på denne tur, så tag jagt/fiske kammeraterne med til 
en spændende messe.  
Se mere på: www.jagtogfiskeri.dk



68

Riffeludvalget
Riffelskydning i Engelstrup
Vi har igen i år riffelskydning i Engelstrup, men som noget nyt 
har vi to skydninger i både april og maj, så er der ingen und-
skyldning for at skyde forbi bukken.
Der skydes på følgende dage.

Tirsdag d. 12 april
Tirsdag d. 26 april
Tirsdag d. 10 maj
Tirsdag d. 24 maj
Tirsdag d. 07 juni
Tirsdag d. 09 august
Tirsdag d. 13 september

Alle dage skydes der fra kl. 18.00 til kl. 20.00
Hvis ikke der er mødt skytter ind senest kl. 19.00 så lukker vi 
banen ned for den dag.

Hjortebane.
Den 23 april fra kl. 13.00 til kl. 15.00 er der skydning på hjor-
tebanen i Hadsund, og det er her der kan trænes i at skyde til 
løbene vildt.
Der skal tilmeldes til Mogens Drastrup på tlf. 40 97 63 09 senest 
9 april

Minnifeldtskydningen.
I år afvikler vi denne hyggelige skydning lørdag d. 3 september, 
nærmere info følger. Se om ikke du kan finde et par kammera-
ter og lave et hold på tre mand/kvinder eller blandet  til denne 
dag hvor vi skyder til vildt figure i naturlig størelse og hvad vi nu 
finder på af andet sjov

Riffeludvalget - Elon Godiksen
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Flugtskydning
Er der nogle der gerne vil skyde på hold for Veggerby Jagtfor-
ening er muligheden her.
Man behøver ikke være superskytte, vi skal bare have det sjovt.
Der skydes følgende:

Kimbrerskydning
Suldrup (i Støvring) tirsdag den   03.05.16 kl. 18.00
Nibe   tirsdag den   17.05.16 kl. 18.00
Flejsborg  mandag den 30.05.16 kl. 18.00

Vi skal lave et femmands hold og der skydes til 24 duer på jagt-
bane.

VHL
Ulbjerg   lørdag den 11.06.16  kl. 10.00

Der skydes individuel til 24 duer på jagtbanen, de tre bedste fra 
hver forening går videre til holdskydningen.

Kålskydning
Nibe   tirsdag den 09.08.16. kl. 17.30

Vi laver et eller to tremands hold, der skydes trapskydning til 25 
duer.

Tilmelding til Henning Hansen 20 30 36 73 eller Tage Ørsnes 21 
72 86 84
Du kan også bare sige til, hvis vi mødes på banen hos SSV.

Flugtskydning - Tage Ørsnes
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Hundetræning 2016
Veggerby Jagtforening starter hundetræning lørdag den 5.3.2016 kl. 
10.00

Træningen vil foregå i forhold til hundens alder og kunnen.
 
Hvalpe/unghunde hold:
Grunddressur/lydighed

Åben klasse og veteran:
Lydighed 
Apportering land/vand
Slæb/spor

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

Træningen flyttes til torsdag aften efter sommertids begyndelse: 

Aftentræning fra torsdag den 31.3 kl. 19.00 til 2.6 (10 gange aften 
træning).

Afslutning: Lørdag den 4. juni kl. 10.00.

Rold skov Match den 19. juni 2016. 

For yderligere information:
Jens Buus   26275363
Kim Mark   29266336

Hundefolkets chefkok

10
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Julejagten hos Eigil Hosbond
Igen i år blev den traditionelle julejagt afhold den 29 december, 
som alle de andre år. Der er billeder på hjemmesiden fra 2004, 
Så det må vist være siges at være en tradition. 

Vejret var med os, men selv de år, hvor det har regnet eller sneet, 
har det være en hyggelig dag. Det var det også i år. Vi var 17 
jægere og 7 hunde.
Der bliver drevet 2 såter før middag og 2 efter ligesom det plejer. 
Der blev set masser af vildt nok ca. 20 dyr, 20 snepper og 10 
fasaner. 

Alt i alt en hyggelig tradition, for mit ejet vedkommende er det en 
af de juletraditioner, jeg nødigt vil undværre.

Jagtudvalget – Torben Larsen
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Fuglekikketur
Veggerby Jagtforening vil meget gerne være en forening, som 
fremmer jægernes naturforståelse og 
vildtkendskab. Derfor har vi arrangeret 
en ”fuglekiggertur” for erfarne og ikke 
mindst nye jægere.
Derfor har vi arrangeret en fuglekig-
gertur ud i det blå! Her har du desuden 
chancen for, at lufte familien uden at 
det optager en vigtig weekend i buk-
kejagten.
Turen forgår som en skovtur med mad-
pakker og medbragt kaffe. Vi vil køre en tur til Vejlerne og Bul-
bjerg, samt et indtil videre hemmeligt 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 dan-
ske farvande på vej til ynglepladserne om foråret, og mod var-
mere himmelstrøg 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 fuglefjeld, hvor der på dette tids-
punkt af året vil være muligt at opleve de ynglende mallemukker 
og Rider. Se evt. mere på nedenstående link:
http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/bulbjerg/
dyr-og-planter/
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/66904/Vejlerne.pdf

Turen finder sted lørdag den 2.april.2016. Vi mødes tidligt, så 
vi kan opleve fuglenes adfærd i det første lys på dagen. I det 
første af dagens fugletårne vil foreningen være vært med et 
rundstykke. Mødestedet er P-pladsen ved grillen lige inden Ag-
gersundbroen kl. 7.00.

Deltagelse er gratis, men vi vil arrangere samkørsel i det om-
fang det er muligt så forvent at skillinge sammen til benzinpen-
ge. På grund af samkørsel og indkøb af rundstykker er tilmelding 
nødvendigt.

Tilmelding til Lars Rasmussen eller Elon Godiksen senest den 
29.03.2016 se kontaktoplysningerne bag på bladet.
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Trofæaften på Halkær Mølle
Vi afholdte en ekstra trofæaften i december 2015, da vi i frem-
tiden vil flytte trofæaften fra forår til efterår, så den kommer 
tættere på bukkejagten.

Trofæerne fordelte sig på følgende vis:

Flotteste udenlandske buk:    Bjarne Johansen
Sjoveste trofæ Hjorte/Gris/Ræv/Fugl:    Niels Jacob Jacobsen
Flotteste danske buk:                 Simon Staun

Simon Staun fik for andet år i træk en pokal, det er godt gået. 
Der blev fortalt historier, imens gløgg og æbleskiver blev fortæ-
ret.

Jagtudvalget – Torben Larsen
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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 20. august 2016 kl. 8.00.
Sted: Nordjyllands Landbrugsskole, Halkærvej 3, 9240 Nibe.
Kontakt person: Ove Strøm, 29319303 , os_s@mail.tele.dk
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 Dag Dato Bemærkning Tidspunkt 

 Januar

 Lørdag 30. Træning 13.00 - 16.00

 Februar

 Onsdag 04.  Generaforsamling SSV Flugtskydningsforening 19.00 

 Lørdag 06. 13. 20. 27.  Træning 13.00 - 16.00

 Marts

 Lørdag 05. 12. 19. 26. Træning 13.00 - 16.00

 April

 Lørdag 02.  Træning 13.00 - 16.00

 Tirsdag 05.  Træning 16.00 - 20.15

 Lørdag 09.  Træning 13.00 - 16.00

 Søndag 10.  Arbejdsdag 09.00 - 

 Tirsdag 12.  Compak Sporting - Sporting Cup Nordjylland 13.00

 Tirsdag 19.  Træning 16.00 - 20.30

 Tirsdag 26.  Træning 16.00 - 21.00

 Maj

 Tirsdag 03. 10. 17. 24. 31 Træning 16.00 - 21.00

 Lørdag 28.  Træning 16.00 - 20.30

 Tirsdag 14. 21. 28 Trænng 16.00 - 21.00

 Juni

 Tirsdag 07.  Træning 16.00 - 21.00

 Lørdag 11.  Ny jægerdag Støvring Jagtforning 09.00 - 16.00

 Tirsdag 14. 21. 28 Træning 16.00 - 21.00

Juli

 Lørdag 02.  Hjælpeskydnng 13.00 - 16.00

 Lørdag 02.  Sommerfest 18.00

 Tirsdag 05. Haglskydeprøve 09.00 - 16.00

 Tirsdag 12.  Træning + mærkeskydning 16.00 - 21.00

 Tirsdag 19.  Træning 16.00 - 21.00

 Tirsdag 26.  Træning + mærkeskydning 16.00 - 21.00

Kalender for SSV Flugtskydning
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Bestyrelse og Udvalg
Bestyrelse

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

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

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

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

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

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 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

  Lars Rasmussen  20 83 89 21 matterhorn83@hotmail.com

  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

  Flemming Christensen 26 22 97 13 fcmollevej@yahoo.dk

  Fritz Toft 61 46 90 94 fritztoft@live.dk

  Jeppe Andersen 22 25 07 77 jannieogjeppe@hotmail.com

Riffeludvalg

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

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

  Jan Jensen 30 25 70 52 jansj63@gmail.com

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

  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

  Jan Jensen 30 25 70 52 jansj63@gmail.com

  Lars Rasmussen 20 83 89 21 matterhorn83@hotmail.com

Nyjægerudvalg

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

  Lars Rasmussen 20 83 89 21 matterhorn83@hotmail.com 

  Dan Korgaard Hansen 26 22 16 18 klokker47@gmail.com

  Jytta Højslet 23 27 22 49 jyttahojsleth@erhvervaalborg.dk

  Vacant/Kristian Højslet 40 20 95 01 kristian@erhvervaalborg.dk

Webmaster

  Bjarne Johansen 20 25 40 11  mail@idegardiner.dk

  Torben Larsen    21 56 51 65 torben_larsen29@hotmail.com


