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Formanden har ordet
Et godt jagtår er igen gået. Det sluttede som sædvanlig af med 
julejagten hos Eigil Hosbond, hvor vi havde en rigtig fin dag. In-
gen kan huske nøjagtig i hvor mange år vi har holdt julejagt der 
den 29/12, men det er mindst 25 år.
Vi har også haft andejagterne hos Agner i Gatten i over 25 år, 
men han har desværre solgt, så dette må vi nu se som slut.
Selvom vi hele tiden prøver at få noget nyt ind, kan jeg se, at 
der heldigvis er meget der er en lang tradition for. Traditioner er 
noget som skal værnes om, og noget man kun kan have hvis man 
har en vis årrække på bagen, og det har Veggerby jagtforening. I 
2019 fejrer vi 50 års jubilæum.
Bestyrelsen og udvalgene har forsøgt at lave en bred vifte af til-
bud til vores medlemmer. Vi (primært Elon) fik lavet et fantastisk 
godt møde/foredrag om mårhunden. Her mødte over hundrede 
op, for at høre hvad man kan gøre ved dette problem. Siden har 
Veggerby jagtforening indkøbt to stk. vildtkamera, som Elon be-
styrer. Så man kan kontakte ham hvis man har eller formoder at 
man har mårhunde på sin ejendom eller jagtrevir.
Jan Jensen har også fået lavet kursus i hygiejne og vildtsygdom-
me, et kursus som man skal bruge mange steder hvis man skal 
på jagt i udlandet, og som også er godt at have herhjemme. Han 
står desuden for et kursus for lokkekald på ræv.
Alle udvalgene har med stor iver forsøgt at lave nogle gode tiltag. 
Nogle af dem har jeg ikke fået besøgt, men alt køre bare som det 
plejer, med de justeringer der nu engang skal til. Mange tak til jer.
Et af de udvalg der har nogle særdeles store udfordringer er flugt-
skydningen. Kommunen har opsagt os på banen i Støvring, med 
udgangen af september 2019. Kristian Højsleth, der nu er for-
mand for SSV, og resten af SSV`s bestyrelse arbejder på højtryk 
for at få denne afgørelse omstødt, da man mener at det er en 
ulovlig opsigelse. Se Kristians indlæg i bladet.
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 ring eller mail til kassereren (Tor-
ben Larsen) . 
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.
Tage Ørsnes
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Knivklubben
Det går godt for knivklubben i Veg-
gerby Jagtforening, vi ligger på 14 
deltagere i denne sæson. Hvor der 
laves knive og skeder, der er en der 
renoverer en gammel riffel - den 
bliver flot.

Krageudstopningsfolket er også i 
gang med krager og måger, jo der 
sker noget på Suldrup skole nede i 
sløjdlokalet.

Man kan altid kigge ned i kælderen, 
og se hvad vi laver, og om det er 
noget man kunne tænke sig at del-
tage i.
Vi har sidste aften den 26/3-2019.

Knivklubben - Bjarne Christensen
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Flugtskydning
Flugtskydningen starter igen lørdag d. 26. 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, da Simon 
Greth har skudt sig af holdet. 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. 07.05.19. kl. 18:00 i Støvring (Veggerby jagtforening)
Tirsdag d. 14.05.19. kl. 18:00 i Års
Mandag d. 27.05.19. kl. 18:00 i Flejsborg

VHL skydning: 
Lørdag d. 15.06.19 kl. 10:00 i Nibe

Kålskydning:
Tirsdag d. 06.08.19 kl. 17:30 i Støvring (Veggerby jagtforening)

Flugtskydningsudvalgt - Tage Ørsnes

SSV Skydebaneforening - siden sidst.

Siden sidste indlæg i Efterårsbladet 2018, så er det egentlig 
meget nemt at beskrive forløbet af forhandlingerne med Rebild 
Kommune omkring vort baneanlæg på Banesvinget 7B, Støv-
ring.
Der har nemlig ikke været nogen forhandlinger overhovedet!
Efter opsigelsen i sommeren 2018 valgte bestyrelsen naturlig-
vis at anfægte Rebild Kommunes begrundelse i opsigelsen, som 
alene er begrundet med, at RK skal bruge arealet som oplags
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plads for vintermateriel - og SSV mener at den reelle begrun-
delse for opsigelsen er, at SSVs placering hindrer byudviklingen i 
Støvring by.
SSVs advokat gjorde således indsigelse mod opsigelsens gyldig-
hed, hvilket medførte en voldsom reaktion fra en Kommune mod 
en frivillig forening - nemlig en stævning mhp. at smide os ud.
Lige nu argumenterer advokaterne på begge sider for deres 
synspunkter, og hvis ikke andet sker, så vil Retten blive sat for-
mentlig medio 2019.
I bestyrelsen i SSV har vi dog stadig mod på forhandling om en 
ny placering af skydebaneanlægget - men det kræver naturligvis 
at vi kan komme i dialog med det politiske system - og det har 
desværre endnu ikke været muligt.
Til slut vil jeg gerne opfordre Veggerby Jagtforenings medlem-
mer til at benytte skydebaneanlægget på Banesvinget rigtig 
meget her i foråret - dels fordi det er hyggeligt samvær og godt 
at få trænet sine skydefærdigheder - dels fordi vi med stor op-
bakning kan vise politikerne, at vores medlemmer i de 3 jagt-
foreninger, Suldrup, Støvring og Veggerby Jagtforening bakker 
100% op om fremtiden i SSV Flugtskydningsforening.

Kristian Højsleth, fmd. for SSV Skydebaneforening -
valgt af Veggerby Jagtforening.

Riffelskydning for Piger/ Kvinder i En-
gelstrup 
Vi arrangerer en pige / kvinde riffelskydning i Engelstrup.
Veggerby og Nordvest Himmerlands Jagtforeninger har i samarbejde ar-
rangeret en skydedag for kvindelige skytter eller kommende skytter.

Denne dag vil der være fremvisning af forskellige rifler og kaliberer.
Skydebanen er åbent lørdag d. 04/05-2019 kl. 09.30 – 14.00 
Pris pr. skytte 30,- kr. + ammunition.

Tlimelding senest den 20/4 2019 til Ove Strøm 29319303

SE AKTIVITETSKALENDER PÅ HJEMMESIDEN.
Adresse, Bakkelyvej 25, Engelstrup 9670 Løgstør

Riffeludvalget
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Trofæaften
Mandag d. 15. april kl. 19.30  på Halkær Mølle.
Fik du nedlagt noget med et smukt/stort/sjældent/sjovt trofæ i 2018, 
så er der her en god lejlighed til at vise det frem. (Pral er tilladt – nær-
mest en forpligtelse)
Der præmieres flotteste danske buk, sjoveste buk samt bedste uden-
landske trofæ.
Vi vil selvfølgelig også gerne høre historien bag, da det ofte er spæn-
dende.
Veggerby Jagtforening er denne aften vært med en øl/vand samt kaffe 
med brød .
Tag bare dine jagtkammerater med til en hyggelig aften – ingen tilmel-
ding.
PS. Husk pokalerne fra sidst. (Niels og Mogens)

  Jagtudvalget – Tage Ørsnes
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Julejagt hos Eigil Hosbond
Som der blev nævnt i ’Formanden har ordet’ er julejagten den 29 
december en fast tradition. Igen i år mødtes vi hos Eigil Hosbond 
til en hyggelig dag i mildt vejr. Det begyndte først at regne lidt i 
sidste såt.

Jagtudvalget - Torben Larsen

Fællesjagt
Som traditionen tilskriver, mødtes vi hos Tage Ørsnes, og efter en 
lille en til halsen, kunne vi tage hul på dagens 4 såter. Den sidste i 
Sørup, var en stor roemark, de er ved at være sjældne. Efter vildt 
paraden, var der lækker vildt gryde i garagen.

Jagtudvalget -Torben Larsen
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Riffelskydning i Engelstrup 2019 
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 trænings-
skydninger (Tirsdage) i Veggerby jagtforening.
Skydebanen er åbent tirsdag, på følgende datoer fra kl. 18.00 og 
20.00. (indskrivning senest kl.19.00)
Pris pr. skytte 25,- kr. træningsskydning tirsdage. 
Sæsonkort 100,00 kr. pr. skytte. (træningsskydning tirsdage.)

Skydetider –
- d. 09. april
- d. 23. april
- d. 04. maj Kvinde / Pige skydning sammen med NVH ( Kl. 09.00 
– 14.00)
- d. 07. maj
- d. 21. maj
- d. 04. juni
- d. 18. juni
- d. 06. august
- d. 20. august
- d. 03. september
lørdag d. 07 September kl. 9 – 14. Minifelt skydning 
d. 17. september.
 
SE AKTIVITETSKALENDER PÅ HJEMMESIDEN.
Husk dit jagttegn og våbentilladelsen.!

Adresse, Bakkelyvej 25, Engelstrup 9670 Løgstør

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Ove Strøm 29319303.

Riffeludvalget
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Mårhund
Mårhunden har de sidste 10 år invaderet Jylland, nok også hurti-
gere end mange havde forestillet sig, da den mest er nat aktiv, så 
er der ikke mange der har set den, men først opdaget at der var 
noget galt da de rugende ænder eller gæs forsvandt også kan det 
meget vel være mårhunden der er på spil.
Klimaet og føde grundlaget i Danmark er noget der passer mår-
hunden godt, ja faktisk så godt at det gennemsnitlige antal fødte 
hvalpe er steget med to i forhold til Finland, som også er et land 
Mårhunden har taget til sig dvs. at det gennemsnitlige antal hval-
pe i Danmark er 11 stk.
I Finland er det den vildt art der bliver skudt næst flest af, kun 
skovduen skydes der flere af, og sådan skulle det jo helst ikke 
se ud i Danmark, så der er alt mulig grund til at gøre noget ved 
problemet.
De lever af det samme som ræv og grævling, men optræder med 
en langt større bestand tæthed og ligger dermed en meget større 
pres på de jordrugende fugle og rugende vandfugle, og sidste år 
var der en bukkejæger der så at et rålam blev taget af en Mår-
hund.
I April måned vil det være en god ide at kikke til de ræve og 
grævlinge grave man har på jagten, da Mårhunden fælder og den 
afsætter en masse hår i indgangen til graven.
Veggerby jagtforening har købt to MMS kameraer som vi kan sæt-
te op for at se om der er Mårhund, Ring til Elon 29 41 37 55 og 
lav en aftale.
Har du lyst til at vide mere, har vi en aften der står i Mårhundens 
tegn og det er på Halkærmølle mandag d. 18 Februar kl.19.00.
Tilmeld til Elon 29 41 37 55 elongodiksen@gmail.com senest d. 
15 april

Jagtudvalget - Elon Godiksen
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Hundetræning 2018
Veggerby jagtforening starter hundetræning Lørdag d. 02-03-2019 
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 4/4 2019 kl. 19.00 til 30/5 2019. (9 
gange aftens træning)

Afslutning søndag d. 2/6 2018 kl. 10.00.
Rold skov Match d. 16/6 2019.
For yderligere information: Jens Buus 26275363 Kim Mark 29266336

Kære jægere i kreds 1
Jeg har fra årsskiftet har overtaget posten som lokalredaktør af Jæ-
ger i Nordjylland efter Maria Metzger.
I er velkomne til at bombardere mig med ideer og input til små lo-
kale historier.
Tag gerne fotos af jagtmotiver på jeres vej. Nutidens Iphones kan 
sagtens levere billeder, der er gode nok til tryk, så skyd bare løs også 
på fotofronten.
Giv mig endelig også et praj hvis I mener, der er arrangementer eller 
emner, som fortjener en større reportage eller grundig behandling. I 
den udstrækning, min tid tillader det, vil jeg tage afsted.
Vi høres ved hen ad vejen.

De bedste hilsener
Jan Skriver, journalist & naturfotograf, tlf. 21 60 68 52

10
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Minifeltskydning i Engelstrup i 2019.
Denne dag ville du opleve en anden form 
for skydetræning, så tag dine bedste 
jagtkammerater med.
Lørdag d. 07. september klokken 8.30-
1400.(indskrivning mellem kl. 09.00 og 
11.30)
Sted: Engelstrup skydebane Bakkelyvej 
9670 Løgstør
Skydningen forgår fra de sædvanlige 
100 og 150 meter som skydebanen er 
indrettet til, men I skal påregne anderle-
des skydestillinger samt mål I ikke normalt vil møde på alminde-
lige skydninger. (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 en forfriskning og grill pølser. 

Tilmelding.
Kontaktperson 
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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Rævejagt i Halkær 2019
Efter nogle år med aflysning pga. manglende tilmeldinger, blev 
det endelig afholdt rævejagt i Halkær 2018.
Det blev et sandt tilløbsstykke med hele 24 jægere, det er dog 
stadig ikke nok til at dække det store område som drives. Vi for-
søgte at tænke som ræven og placere skytter på de poster hvor 
vi troede han vil passere, det lykkes dog ikke at få nedlagt nogle 
ræve, men et rådyr blev det dog til.
Det var en rigtig hyggelig jagt, med godt vejr. Og så blev den af-
sluttet med alle de gule ærter som folk kunne spise.
Her i 2018 har Preben allerede tyndet noget ud i rævene, men 
mon ikke der er et par stykker tilbage til os i 2019, som kunne 
trænge til lidt motion. 

Derfor afholder vi rævejagt i Halkær d. 20 Januar 2019.
Mødestedet er Halkær mølle kl. 8.30 til rundstykker og morgen 
parole.

Vi vil i 2019 forsøge at udvide terræn arealet, Dette giver måske 
mulighed for at dele arealet op i flere såter eller drive fra flere 
sider på engang. Så kom glad alle rævejægere. 
I 2018 blev der åbnet for muligheden at nedlægge råvildt, om 
dette bliver muligt i 2019, må vi se.
Jagten forgår i et unikt og smukt kuperet terræn, Hvor vildtet 
bestemt har større chance, end os jægere, hvilket er det der gør 
jagt spændende.   
Efter jagten serveres gule ærter med tilbehør.
Der er 25 pladser til denne jagt, som fordeles efter først til mølle.
Da hundeførende skal være særdeles godt kendt i området, vil 
vi forsøge at finde nogle som kender arealerne i forvejen. Der vil 
derfor ikke være så stort behov for hunde. Så til dem som med-
bringer hund, skal kunne accepteres at jeres hund ikke kommer 
i spil.
Tilmelding til Kim Mark på km@veggerbyjagt.dk eller 29266336.
Oplys venligst om i medbringer hund ved tilmelding, så vil jeg 
forsøge at give dem besked, hvor hundene med sikkerhed ikke 
kommer i brug. 
Pris for jagt og gule ærter ca. kr. 120,- 
Vel mødt til en hyggelig jagt!!

Jagtudvalget - Kim Mark
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På storvildtjagt i Afrika
Foredrag ved storvildtjæger, murermester og forhenværende 
Borgmester Knud Kristensen.
Torsdag den 24. januar, fra 19.00 – 21.00 på Halkær Kro
Pris: 80,- kroner inkl. Kaffe og kage.

Knud Kristensen er passioneret jæger, og han har været på man-
ge jagtture i Afrika. Som en af få danskere har han blandt andet 
deltaget i jagten på The Big Five, hvor det handler om at ned-
lægge en løve, en leopard, en afrikansk elefant, et næsehorn og 
en vandbøffel. 
Foredraget er arrangeret i samarbejde med Veggerby Jagtfor-
ening og Fokus Aalborg. Billetter kan købes på Halkær kro hjem-
meside - https://www.halkaer.dk/.

Indkøbstur til Kragh jagt og fiskeri
Vi vil igen besøge Kraghs jagt og fiskeri, til en aften med hygge, 
gode historier, kaffe, kage, øl , vand og en masse gode handler.
Leo, Maibrit og Thommas plejer at kunne finde en masse gode 
tilbud frem.
Så tag med til en rigtig hyggelig aften, vi mødes deroppe d. 24 
april kl. 19.00.
Husk lige at tilmelde til Elon på 29 41 37 55 eller elongodiksen@
gmail.com senest d. 17 april

På bestyrelsens vegne - Elon Godikksen

Generalforsamling 2019
Generalforsamlingen afholdes som sidste år på Halkær Mølle: fre-
dag den 1. 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 aftenen 
følger senere i nyhedsbrev og på hjemmesiden.

På bestyrelsens vegne - Tage Ørsnes
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Invitation til Veggerby Jagtforening 50 
års jubilæumsfest.
Lørdag den 27. April 2019 på Halkær Kro.
Invitationen gælder for alle interesserede inkl. Ægtefæller – hele 
dagen og aften med.

Veggerby jagtforening blev grundlagt den 28. marts 1969 i Byr-
sted forsamlingshus.
Ved den første generalforsamling var der fremmødt 28 personer 
til indmeldelse i jagtforeningen. 
Ved 25-års jubilæet havde foreningen 65 medlemmer, hvoraf 10 
medlemmer havde 25-års jubilæum.
25 år senere – i 2019 - er flere af 25 års jubilarerne fortsat med-
lemmer, og kan fejre 50-års jubilæum.
Veggerby jagtforening har i dag ca. 250 medlemmer.

Program for 27. april 2019
kl. 14 Jubilæums reception med tilhørende let traktement (Jagt-
foreningen inviterer).
Deltagelse forudsætter IKKE tilmelding. 

Kl 18 (Egenbetaling på 390 kr. for middag og koncert) 
Vildt aften med 3 -4-retters menu – serveret i koncertsalen med 
musik ind imellem retterne, samt særlig rom smagning

Kl 20 Koncert og dans til Cubansk Salsa orkester.
Der er plads til dans efter middagen, samtidigt med at der kan 
snakkes videre ved bordene, eller gå i cafeen og snakke i baren

Billetter til Romsmagning kan købes i baren på dagen – 100kr (3 
forskellige rom)
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Tilmelding til aftenen/betaling sker via  www.halkaer.dk, der vælges 
medlemsprisen, og skrives Veggerby Jagtforening i beskedfeltet.

Efter tilmelding må i meget gerne sende mail til torben_larsen29@hot-
mail.com med telefonnr. og antal bestilte billetter, så vil vi sørge for at 
vi kommer til at sidde sammen.

Da der kun er begrænset antal pladser, er det vigtigt med hurtig 
tilmelding.

Aftenarrangementet er en del af Halkær Kro egen arrangement – og 
har erfaring for hurtigt udsolgte billetter, kort efter annoncering, som 
sker i disse dage.
Vi har på forhånd reserveret 70 billetter frem til 15. marts, herefter 
overgår ikke solgte billetter til Halkær Kro venteliste.

Vi glæder os til at fejre jubilæet sammen med jer 

Jorge Cordero & Los Gran Daneses
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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 55  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
  Kristian Højsleth  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

  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

  Elon Godiksen 29 41 37 55  elongodiksen@gmail.com

  Michael Bundgaard L. 20 71 31 80 anmi.@laursen.mail.com

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

  Bjarne Johansen 20 25 40 11  mail@idegardiner.dk


