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Formanden har ordet
Når dette blad kommer ud er en jagtsæson atter afsluttet. Jeg 
håber at den har bragt jer mange gode oplevelser, både i privat 
som i forenings regi.
Veggerby jagtforening har igen haft et bredt udbud af aktiviteter 
til medlemmerne. Hvis et medlem gik til alt hvad der var arran-
geret af Veggerby Jagtforening skulle han gå til noget ca. hver 
anden dag.
Af nye ting på programmet har bla. været at man kunne købe 
jagtret ved Halkær sø. Også Hygiejnekursus arrangeret på Hal-
kær Mølle af Jan Jensen har været en succes, der bliver gentaget 
i det nye år.
2016 har været et år hvor rigtig mange har gjort et godt stykke 
arbejde for jagtforeningen, mange tak for det, vi har brug for jer 
alle. Der er nu over 250 medlemmer der alle skal have nogle gode 
tilbud.  Bestyrelse og udvalg er allerede ved at forberede næste 
år.  Jeg håber at I også benytter tiden inden næste sæson til at 
forberede dens komme. Udsætning, tilplantning og en god nabo-
aftale er godt at planlægge med en kold øl i hånden når solen igen 
begynder at stå højt.
Med hensyn til aktiviteter der opstår imellem bladudgivelserne, 
så læs nyhedsbrevene, foreningens hjemmeside: www.veggerby-
jagt.dk og www.ssvflugt.dk
Har du tid til at give en hånd med eller har du en god ide du gerne 
vil have iværksat, så kontakt bestyrelsen eller det udvalg der er 
aktuelt.
Håber på et godt forår og sommer for jer alle.

Knæk og bræk til jer alle!      Tage Ørsnes

Generalforsamlingen 2017

Generalforsamlingen afholdes som sidste år på Halkær Mølle: 
Torsdag den 2. februar 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
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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
Vi startede op i knivklubben tirsdag den 1 november sammen 
med krageudstopningsfolket. Vi er 11 styk i år på holdet. Vi har 
nogle hyggelige timer, hver tirsdag aften på Suldrup skole nede 
i sløjdlokalet. Vi laver lidt af hvert knive, skeder, bukkepladder, 
saver opsatser til, nogle reparerer gamle våben, man må lave lige 
hvad man vil, så kom ned og kig en tirsdag aften og se hvad vi 
laver. Vi lukker ned for i år den 21 marts med smørrebrød som 
vi plejer.

Knivklubben - Bjarne Christensen

Rævejagt i Halkær 2017
Ræven er snu, men måske vi er mere snu. Det skal i hvert fald 
prøves, så derfor har vi lånt Preben Drastrups arealer i Halkær til 
en rævejagt den 21 januar 2017.
Vi mødes ved Halkær mølle kl. 8.30 til rundstykker og morgen 
parole.
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 29266336.
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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Geddefisketur
Fredag d. 28. juli  kl. 17.00 – 21.00.
Igen i år afholder vi en fisketur efter gedder, hos Agner Jepsen i 
Gatten. (der hvor vi har andejagt)
Alle medlemmer + deres 
familie kan deltage ganske 
gratis.
Der vil være en lille præmie 
til den familie der tilsam-
men fanger flest gedder, in-
den kl. 20.00
Gedderne skal fjernes fra 
søen, altså med hjem.
Vi tænder grillen og laver 
lidt aftensmad. Øl, vand og grillmad kan købes.
Grundet indkøb er tilmelding nødvendigt til Tage Ørsnes tlf. 21 72 
86 84, senest d. 26. Juli.

Jagtudvalget - Tage Ørsnes
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Indkøbstur til Kraghs Jagt & Fiskeri
Inden bukkejagten går indkøbsturen til Kraghs Jagt og Fiskeriar-
tikler. De er vores bladsponsor, så tag og støt dem, de støtter os.
Så står du og mangler noget til bukkejagten, eller shoppe lidt be-
klædning, hundeartikler eller ikke mindst fiskegrej, så mødt op. 
De åbner eksklusivt butikken for Veggerby Jagtforenings med-
lemmer incl. deres familie og venner.

Butikken ligger i Skerping mellem Fjerritslev og Aggersund på Ag-
gersundvej 322, 9690 Fjerritslev.

Arrangementet er ikke fastsat endeligt endnu, men bliver ultimo 
april primo maj. Dato og tidspunkt kommer senere, se på hjem-
meside, nyhedsmail og facebook.

Tilmelding til 21565165 torben_larsen29@hotmail.com.
Bestyrelsen
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Workshop for genladere.
Kære Genlader
Vi har gennemført nogle kursuser over de sidste år, og vi har 
erfaret, at der er genladere som ønsker lidt repetition. Vi arran-
gerer denne workshop, 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.
Er du genlader og har dit eget udstyr/ krudt/kugler –
- Du medbringer dit eget udstyr, samt krudt og kugler.
- Der vejledes i lade data og udstyr
- Det er mulighed for at afprøve dine patroner på skydeba-
nen. 
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 skydeba-
nen.
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
- Kl. 12.30 Skydebanen / undervisning 
- Kl. 15.30 afslutning.
Deltagere: maks. 6-8 pladser. ( er der flere end 8 personer, afhol-
der vi endnu en kursus dag)
Pris: Ca. 150,00  kr. pr. person.
Materiale såsom (krudt, kugler, fænghætter, hylster mv DETTE 
SKAL DU SELV MEDBRINGE.)
Tilmelding: Hurtigst muligt, dog senest d. 01-07-2017
Tidspunkt: 26-08-2017         Sted:  Hadsund skyd bane 
Har du spørgsmål skal du ikke tøve med at ringe eller skrive.
Kontakt person: Ove Strøm .+4529319303 , os_s@mail.tele.dk
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Fællesjagt.

Efterårets fællesjagt omkring Suldrup var som altid en hyggelig 
dag, som I kan se på billedet gav den også et godt udbytte, ud over 
den gode mad bagefter.

Ikke hørt på fællesjagten....



68

Riffeludvalget

Riffelskydning i Engelstrup

Har du husket, at tjekke og indskyde din riffel til den kommende 
jagt sæson.! 
Vi har igen i år riffelskydning i En-
gelstrup, vi prøver at arrangere to 
skydninger hver måned.
Derudover kan man købe ét sæson-
kort til alle, anførte træningsskydnin-
ger i Veggerby jagtforening.  
Skydebanen er åben tirsdag, på føl-
gende datoer fra kl. 18.00 og 20.00. 
(indskrivning senest kl.19.00)
Pris pr. skytte kr. 25,-
Sæsonkort pr. skytte kr. 100,-
Skydetider – SE AKTIVITETSKALENDER PÅ HJEMMESIDEN.

Husk dit jagttegn og våbentilladelsen.!
Adresse, Bakkelyvej 25, Engelstrup 9670 Løgstør

Hjortebane.

Den 29. 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. 
Før kl. 13.00 kan man indskyde sin riffel. 
Tilmelding: d. 09-04-2017
Deltagere:  6-8 pladser. 
Pris kr. 100,- pr. person. ( ønsker du indskydning kr. 150,- )
Tidspunkt: 29-04-2017         Sted:  Hadsund skydebane 
Har du spørgsmål skal du ikke tøve med at ringe eller skrive.
Kontakt person: Mogens Drastrup på tlf. +4540976309 eller  
Ove Strøm .+4529319303,  os_s@mail.tele.dk

Riffeludvalget
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Flugtskydning
Flugtskydningen starter igen lørdag d. 28. januar kl. 13.00.
Herefter skydes der alle lørdage i februar og marts kl. 13.00 – 
16.00.
Fra april skydes der tirsdag aften fra kl. 18.00.
Se programmet på hjemmesiden www.ssvflugt.dk.

Vedr. kimbrerskydningen skal vi bruge to nye skytter. Det be-
høver ikke at være super skytter, men bare nogen der gerne vil 
være med.  Hvis du vil være med, tal med Tage på banen eller 
ring 21 72 86 84.

To vigtige datoer i SSV:
Torsdag den 16. februar 2017 kl. 19.30 - Generalforsamling.
Søndag den 09. april 2017 kl. 09.00 - Arbejdsdag på banen.

Flugtskydning - Tage Ørsnes

Trofæaften
Halkær Mølle onsdag 15 marts kl. 19.00
Fik du nedlagt noget med et smukt/stort/sjældent/sjovt trofæ i 
2016, så er der her en god lejlighed til at vise det frem , jagthi-
storier er også velkomne.

Der er 3 pokaler 
 
Flotteste udenlandske buk
Sjoveste trofæ Hjorte-Gris-Ræv-Fugl
Flotteste danske buk

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.

Jagtudvalget - Tage Ørsnes
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Hundetræning 2017

Veggerby jagtforening starter hundetræning Lørdag d. 04-03-2017
 kl. 10.00

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 en-
den af Skovgaardsvej ved Hal-
kær sø.

Træningen flyttes til Torsdag aften efter sommertids begyndende: 

Aften træning fra Torsdag d 30/3 2017 kl. 19.00 til 1/6 2017. (10 
gange aftens træning)

Afslutning  lørdag d. 3/6 2017 kl. 10.00.

Rold skov Match d. 18/6 2017

For yderligere information:
Jens Buus   26275363
Kim Mark   29266336

Se vores mere på hjemmeside www.veggerby-
jagt.dk

10
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Jægerråd Rebild præsenterer: 
Mød en eventyrer !

Freddy Wulff hedder han!

Kom og hør ham fortælle 
om sine spændende 
og hårrejsende oplevelser.

Torsdag den 2. marts kl. 
19.00 i Stubhuset Støvring.
 
Pris kr. 100,- som betales 
ved tilmelding til stovring@
jagtforening.dk
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Genladningskursus
Veggerby Jagtforening afholder 
et genladningskursus for med-
lemmer og gerne kommende 
medlemmer af den lokale jagtfor-
ening.
Ønsker du, at designe dine egne 
patroner er dette kursus en rigtig 
god mulighed for den kræsne 
jæger. Når du laver dine egne 
patroner har du mulighed for et 
bedre resultat både til konkurrence og naturligvis til jagt. På 
dette kursus 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 
lovmæssige regler skal du selvfølgelig læse og efter gennemført 
kursus 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 op-
leve at møde mange nye og spændende mennesker.
Deltagere: maks. 12 pladser. 
Pris: medlem kr. 990,00, ikke medlem kr. 1490,00. Kursusgeby-
ret er inkl. undervisning, morgenkaffe med rundstykke, frokost 
og eftermiddagskaffe / kage samt bogen “Genladning af jagtam-
munition”
Tilmelding senest: d. 05/03-2017.
Tidspunkt: d.25/03- 2017 kl. 8.00 
Sted: Nordjyllands landbrugsskole, Halkærvej 3. 9240 Nibe
Kontakt person: Ove Strøm .29319303 , os_s@mail.tele.dk
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Kursus i vildtsygdomme og hygiejne 
for jægere
Veggerby Jagtforening afholder d. 2/3 2017 kl. 18-22 kursus i 
vildtsygdomme og hygiejne. På Halkær Mølle.

Indhold:
- Vildtlevende vildts normale anatomi, fysiologi og adfærd. 
- Unormal adfærd og patologiske ændringer som følge af syg-
domme, miljøforurening eller andre faktorer, der kan påvirke 
menneskers sundhed, hvis vildtet spises. 
- Hygiejnebestemmelser og korrekte metoder til håndtering, 
transport og udtagning af organer 
m.v. efter aflivning af vildtlevende vildt. 
- Lovgivning og administrative bestemmelser om dyre- og folke-
sundhed og hygiejne i forbindelse 
med afsætning af levende vildt.

Underviser: Dyrlæge fra DTU- Veterinærinstituttet.

Målgruppe:
Kurset er godkendt som hygiejne bevis for jægere der skal på 
jagt i Tyskland. Samt Jægere der ønsker at videresælge, større 
mængder vildt til vildthåndteringsvirksomheder.
Medbring jagtegn da jagtegnsnummeret bruges til registrering. 
Der udstedes efter endt kursus kursusbevis på 
Dansk, Engelsk og Tysk.

Pris 500- kr. incl. Forplejning. 
Tilmelding: senest 2/2 2017.
Kontaktperson: Jan Jensen 30257052 jansj63@gmail.com

Jagtudvalget – Jan Jensen
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En dags fisketur med Maagen.
En dagstur starter normalt ca. kl 6.00 hvor vi mødes ved båden. 
Når alle er ombord og vi er klar, vil spjæld mesteren hale os ud 
fra stranden, her vil der være mulighed for at se den teknik som 
er blevet brugt i Vorupør igennem de sidste 70 år.

Vi sejler 10-12 sømil ud til en fiskeplads som er velegnet til at 
pilke torsk og andre fisk på. Sejl tiden ud til pladsen vil vare ca. 
1 time og 20 minutter, og undervejs vil der være information om 
denne og andre fiskepladser. I løbet af dagen vil vi typisk besøge 
5-6 fiskepladser i jagten på dagens fangst, og sejltiden imellem 
pladserne vil være ca. 15 - 20 minutter hvor der god mulighed for 
en kop kaffe og en snak.

Mens vi fisker, vil der være hjælp til rensning og isning af fang-
sten, og der vil være information om muligheden for filetering af 
fisk, når vi kommer til land. Der vil også være mulighed for inde-
frysning af fangsten, (leje af en plads i frysehuset) dette koster 
ca. 25 kr. om dagen pr. person.

Hele fisketuren tager normalt 9,5 - 10 timer, dog kan dette æn-
dres efter aftale hvis man som f.eks. en fiskeklub har lejet hele 
båden og ønsker en anden start tid, eller varighed.

Husk. Varmt tøj, madpakke og kaffe. 

Deltagere: maks. 12 pladser. 
Pris: medlem kr. 750,00.
Tilmelding senest: d. 15/03-2017.
Tidspunkt: d.14/04- 2017 ca. kl. 5.00 
Sted: Nørre Vorupør
Kontakt person: Ove Strøm, 
29319303, os_s@mail.tele.dk

http://www.maagen.com/information.html
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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 kun:

Kr. 40,00.

Kontakt Torben Larsen på tlf. 21565165.
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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

  Kristian Højslet  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

  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

 Instruktør 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


