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Formanden har ordet
Når et år er gået er det altid godt at se tilbage på, om man fik det 
ud af det som man ville/havde ønsket sig.
Her tænker jeg alene på det jagtlige og jagtforeningen. Har be-
styrelse og udvalg gjort det godt nok?  Hvad er lykkedes og hvad 
kunne være bedre?
Veggerby jagtforening har igen haft et bredt udbud af aktiviteter 
til medlemmerne. Nogle af jagterne er blevet aflyst grundet for få 
tilmeldte, men ellers har der været bred opbakning.
Vi kan også glæde os over at jægerforbundet har skabt gode re-
sultater i 2017. Sandsynligvis bliver retten til falkejagt og buejagt 
på større hjorte end rådyr tilladt.
Vi møder dog også udfordringer rent jagtmæssigt. I 2017 er der 
både set mårhund og ulvespor på mit jagtareal, så de er her. Hvad 
vi kan gøre ved dem, for at beskytte jagten (de dyr vi gerne vil 
have), det er virkelig en udfordring.
2017 har været et år, hvor meget af det vi har lavet er det samme 
som vi plejer. Vi vil også i fremtiden forsøge at have et bredt ud-
bud af aktiviteter til medlemmerne. Kristian er bla. ved at få fat 
i en foredragsholder, der kan fortælle om jagtture i det meste af 
verden. Alle udvalg arbejder også godt, med gamle og nye akti-
viteter.
Med hensyn til jeres egne forberedelser af jagten, så husk på 
at der kan købes billige planter gennem jagtforeningen. Vores 
jagtkonsulent står også til rådighed når du skal have råd om nye 
biotoper eller der skal laves udsætning.
Da alt ikke kan forberedes, opstår der også aktiviteter imellem 
bladudgivelserne, så læs derfor nyhedsbrevene, foreningens 
hjemmeside: www.veggerbyjagt.dk og www.ssvflugt.dk. Er du 
ikke tilmeldt nyhedsbrevet, så tilmeld dig på hjemmesiden.
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.

Godt forår og god sommer til jer alle.

Formand Veggerby Jagtforenng      Tage Ørsnæs
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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.
 
Geddefisketur
Fredag d. 06. juli 2018 kl. 17.00 – 21.00.
Igen i år afholder vi en fisketur efter gedder i søerne 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 det hold der tilsammen fanger flest 
gedder, inden kl. 20.00
Sidste år fangede vi nøjagtig 50 fine gedder, så der er nok at tage 
af.
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. 03. Juli.

Jagtudvalget - Tage Ørsnæs
Knivklubben
Vi startede op i knivklubben tirsdag den 31 oktober sammen med 
krageudstopningsfolket. Vi er 13 på holdet i år.Vi har nogle hyg-
gelige timer hver tirsdag aften på Suldrup skole nede i sløjdlo-
kalet. Vi laver lidt af hvert knive, skeder, bukkeplader, saver op-
satser 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 20 marts, hvor vi slutter af med smør-
rebrød som vi plejer

Knivklubben - Bjarne Christensen
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Flugtskydning
Flugtskydningen starter igen lørdag d. 27. januar kl. 13.00.
Herefter skydes der alle lørdage i februar og marts kl. 13.00 – 
16.00-
Fra april skydes der hver tirsdag aften fra kl. 18.00.
Der er altid en instruktør på banen der kan hjælpe hvis du er ny, 
eller bare skal have lidt hjælp.
Se programmet på hjemmesiden www.ssvflugt.dk.
Se endvidere resultatliste på alle skydninger på overstående 
hjemmeside.
Vedr. Kimbrerskydningen skal vi bruge en ny skytte. Det behøver 
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.
Kimbrerskydning er:
Tirsdag d. 08.05.18. kl. 18:00 i Støvring
Tirsdag d. 15.05.18. kl. 18:00 i Nibe
Mandag d. 28.05.18. kl. 18:00 i Flejsborg
VHL skydning: 
Lørdag d. 16.06.18 kl. 10:00 i Støvring
Kålskydning:
Mandag d. 06.08.18 kl. 17:30 i Flejsborg

Flugtskydningsudvalgt - Tage Ørsnes

Store lege dag 2018 Veggerby station

Søndag 13 maj
kl. 13.00 – 16.00
stiller Veggerby jagtfor-
ening igen op, som det 
er blevet en tradition. 
Vi bemander en lille 
skydebane, hvor børn 
og barnlige sjæle, kan 
skyde til måls. Der plejer 
at være kø, og børnene 
har helt styr på, hvad 
der skal foregå.
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Indkøbstur til Kragh jagt og fiskeri
Nu er der gået nogen tid efter at vi indstillede jagten og der har 
været god tid til at se om der skulle være nogle tomme hylder i 
jagt skabet som trænger til at blive suppleret, og da vi som jæ-
gere er et folkefærd som ikke ynder at gå ned på udstyr, ja så er 
der tid til at aflægge et besøg hos Kragh jagt og fiskeri, Der plejer 
at være masser af gode tilbud, øl,vand kaffe og kage plejer vi 
også at hygge med.
Vi mødes mandag d. 23 april kl 19.00 i butikken. Af praktiske år-
sager er der tilmelding til Elon 29413755

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 Torben på tlf. 21565165.
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Grøn familiedag
Aalborg kommunes Landdistriktgruppe og en række lokale slog 
dørene op til en hyggelig familiedag ved Halkær Mølle. Veggeby 
Jagtforening var stærkt repræsenteret, med en masse aktiviteter. 
Det var dagen igennem besøg af mange, både store og små, der 
var aktiviteter for alle aldre.
Veggerby Jagtfor-
eningstiller gerne op 
igen til et lignende 
arrangement.
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Hundetræning 2018
Veggerby jagtforening starter hundetræning Lørdag d. 10-03-
2018  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 enden af Skovgaardsvej ved Halkær 
sø.

Træningen flyttes til Torsdag aften efter sommertids begyndende: 

Aften træning fra Torsdag d 5/4 2018 kl. 19.00 til 31/5 2018. 
(9 gange aftens træning)

Afslutning søndag d. 3/6 2018 kl. 10.00.

Rold skov Match d. 17/6 2018

For yderligere information:

Jens Buus   26275363
Kim Mark   29266336

Se vores mere på hjemmeside www.veggerbyjagt.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 rig-
tig god mulighed for den kræsne jæger. Når du laver dine egne 
patroner har du mulighed for et bedre resultat både til konkur-
rence 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. 21/7-2018
Tidspunkt: d.18/08- 2018 kl. 8.00
Sted: Nordjyllands landbrugsskole, Halkærvej 3. 9240 Nibe
Kontakt person: Ove Strøm .29319303 , ovestroem69@gmail.
com

Ove Strøm
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Trofæaften
Mandag d. 16. april kl. 19.30 på Halkær Mølle.
Fik du nedlagt noget med et smukt/stort/sjældent/sjovt trofæ i 
2017, så er der her en god lejlighed til at vise det frem. (Pral er 
tilladt – nærmest en forpligtelse)
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.

PS.  Husk pokalerne fra sidst.

Jagtudvalget -Tage Ørsnes
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Jagtfeltskydnig
Hvis man er letsindig nok til at bevæge sig ind på de sociale medier 
for at følge lidt med i hvad der sker i jagtdebatten vil man ofte støde 
på ophedede debatter, der tager sit udspring i ”For lange skud” 
Som oftest ender det i regulære slagsmål på ord om hvad, der er 
forsvarligt, hvilket der faktisk ALDRIG kan opnås enighed om. 
For hvad er i virkeligheden forsvarlige skudafstande. Mange siger 
maksimalt 200 meter er acceptabelt, hvorimod mange øjeblikkeligt 
argumenterer med, at så kan man ikke jage i f.eks Skotland hvor 
skudchancerne ofte byder sig ud til måske 400 meter. 
Faktum er, at den forsvarlige skudafstand er individuel for den en-
kelte jæger. Træning, udstyr samt vind og vejr spiller alt sammen en 
rolle, så et endegyldigt svar er nok svært at definere.
Inden det her udvikler sig til en politisk debat eller for nogen næsten 
et religiøst spørgsmål om jagtetik, så er formålet egentlig bare at in-
formere om hvorledes man lærer sine egne begrænsninger at kende.

Derfor vil vi i riffeludvalget stable et hold sammen til Jagtfelt-
skydning i Tranum til Juni 2018
Datoen er endnu ikke sat, så i første omgang vil vi bede jer, 
der måtte have interesse i at deltage på en sådan skydning, 
om at sende en mail til undertegnede eller Ove Strøm. Så vil 
vi oprette en mailliste og når der åbnes for tilmeldinger give 
besked, så vi kan melde samlet til.

10
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Feltskydning er en umådelig god træningsform til mange former 
for riffeljagt. Man bliver udfordret på uvante skydestillinger, tids-
pres og vejret er ingen jo herre over.
Jagt-feltskydning kan bruges både til at træne den enkelte jæger 
i at opgradere sine skydefærdigheder og i at lære sit eget udstyr 
at kende på en så jagtrealistisk facon som muligt samt som en 
konkurrenceskydning.
Det betyder, at du selv vælger om du møder op i et par udtrådte 
tennissko og en Kansas kedeldragt, medbringende en gammel 
krigsmauser i cal 8x57 med en Tasco 9x40 kikkert, eller om du 
møder op i skydevest, skydebriller medbringende et 100.000 kro-
ners setup fra Smidt & Bender sat ovenpå en Accuracy Interna-
tional riffel. 
Du kan også, som de fleste gør, vælge at tage din ”jagtuniform” 
på, medbringende din foretrukne jagtriffel, præcis som du ville 
på en morgen eller aftenpürch for at skabe et så realistisk billede 
som muligt i forhold til at træne egne jagtlige færdigheder.
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Min personlige argumentation for at deltage i jagtfeltskydninger 
er, at det først og fremmest er sjovt og hyggeligt. Det er hyggeligt 
at hænge ud med ligesindede og konkurrenceaspektet er heller 
ikke at foragte. Det giver derudover en enestående mulighed for 
at ”Dumme sig” uden man efterfølgende behøver at rekvirere en 
Sweizzhundefører og dennes hund. Med andre ord man lærer at 
sætte mål for egne begrænsninger og man lærer, hvad man ikke 
kan og absolut ikke skal give sig i kast med på almindelige jagter.

Vores hold kommer til at bestå af skytter her fra foreningen. På 
holdet vil deltage både erfarne og mindre erfarne feltskytter, så 
der vil være rig lejlighed til at trække på andres erfaringer på 
dagen
Hvis dette lyder som noget for dig, så tøv ikke med at sende os 
en mail eller give os et kald
Vel mødt

Forhåndstilmelding til
Dan Korgaard   Ove Strøm
Tlf. 26221618  Tlf. 29319303

Mail: Klokker47@gmail.com ovestroem69@gmail.com

Hvis man er interesseret i at læse mere om selve afviklingen, 
kan man orientere sig i linket http://www.jaegerforbundet.dk/
vaben/jagtriffel/konkurrencediscipliner-og-regler/regler-for-jagt-
feltskydning/

Riffeludvalget - Dan Korgaard
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Hjortebane
Den 31 marts fra kl. 13.00 til kl. 16.00 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 senest d. 09-03-2018
Deltagere:  10-12 pladser. 
Pris: 120,00 kr. pr. person. (ønsker du indskydning 150,00 kr.)
Tidspunkt: 31-03-2018 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  på             tlf.+4529319303, ovestroem69@gmail.com
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Minifeltskydning
Minifeltskydning i Engelstrup i ny 2018 udgave.

Denne dag ville du opleve en anden form for skydetræning, så tag 
dine bedste jagtkammerater med.

Lørdag d. 18. september klokken 8.30-1400.(indskrivning mel-
lem kl. 09.00 og 11.30)

Sted: Engelstrup skydebane Bakkelyvej 9670 Løgstør.

Skydningen forgår fra de sædvanlige 100 og 150 meter som sky-
debanen er indrettet til, men I skal påregne anderledes skydestil-
linger samt mål I ikke normalt vil møde på almindelige skydnin-
ger. (skydestillingerne vil dog have jagtlig relevans.)
Der påregnes, at der skydes mellem 30- 50 skud pr. skytte. 
Derudover vil I blive præsenteret for en hyggelig teoretisk del, 
der vil udfordre både jeres jagtteoretiske viden samt almen viden 
om alt mellem himmel og jord, som kan drøftes over kaffen.

Der vil være mulighed for indskydning på dagen.
Arrangementet koster 40,- kroner/person Dette inkluderer rund-
stykker ved morgenens introduktion. Medbring selv kaffe. Efter 
skydningen kan der købes øl og vand.

Tilmelding og kontakt:
 
Dan Korgaard  26221618 Mail: Klokker47@gmail.com
Ove Strøm  29319303 Mail: ovestroem69@gmail.com

Fremvisning af jagttegn samt riffeltilladelse, så husk begge dele.
Vi ser frem til at tage imod jer til, det der plejer at være, en rigtig 
hyggelig og udfordrende dag i skydningens tegn.

Vel mødt – Riffeludvalget
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Riffelskydning i Engelstrup 2018
Vi har igen i år riffelskydning i Engelstrup, vi prøver at arrangere to 
skydninger hver måned.
Derudover kan man købe ét sæsonkort til alle, anførte træningsskyd-
ninger i Veggerby jagtforening.
Skydebanen er åben tirsdag, på følgende datoer fra kl. 18.00 og 20.00. 
(indskrivning senest kl.19.00)
Pris pr. skytte 25,- kr.
Sæsonkort pr. skytte 100,- kr.

Skydetider –
- d. 17. april
- d. 01. maj
- d. 15. maj
- d. 05. juni
- d. 19. juni
- d. 07. august
- d. 21. august
- d. 04. september
- d. 18. september
Lørdag d. 08 September kl. 9 – 14

SE AKTIVITETSKALENDER PÅ HJEMMESIDEN
Husk dit jagttegn og våbentilladelsen.!
Adresse, Bakkelyvej 25, Engelstrup 9670 Løgstør

Maps / https://www.google.dk/maps/place/Bakkelyvej,+9670+L%C3
%B8gst%C3%B8r/@56.9116967,9.324668,15z/data=!4m2!3m1!1s0
x46496b1f334c2bff:0x9d05aca96b4d8067

Riffeludvalget
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Bestyrelse og Udvalg
Bestyrelse

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

 Næstformand Elon Godiksen 29 41 37 66  elongodiksen@gmail.com

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

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

 Medlem Kristian Højsleth  40 20 95 01 kristian@erhvervaalborg.dk

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 Jørgen 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

  Jens Buus 98 18 89 89 m.l.buus@hotmail.com

  Fritz Toft 61 46 90 94 fritztoft@live.dk

  Jeppe Andersen 22 25 07 77 jannieogjeppe@hotmail.com

Riffeludvalg
 Instruktør Ove Strøm 29 31 93 03 ovestroem69@gmail.com

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

 Instruktør Jan Jensen 30 25 70 52 jansj63@gmail.com

  Bjarne Johansen 20 25 40 11  mail@idegardiner.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

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

  Bjarne Johansen 20 25 40 11  mail@idegardiner.dk


