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Formanden har ordet
Når et år igen er gået, er det en god ide både at se bagud og 
fremad. I 2019 fik vi holdt vores 50 års jubilæum, hvor vi fik ud-
nævnt fire æresmedlemmer.
2019 bød også på mange store oplevelser. I udvalgene er der god 
aktivitet, det skal vi fortsætte med. Jagtlig er det dog svundet lidt 
ind efter at vi ikke har andejagterne i Gatten. Det har desværre 
vist sig sværere at finde noget lignende, end vi havde håbet på. 
Jagtudvalget hører meget gerne fra jer hvis I ved hvor der er en 
chance for at byde sig ind. De jagter vi fik afholdt var til gengæld 
utroligt gode.
Hundeudvalget har igen gjort det fantastisk, når man kommer 
rundt andre steder får de stor ros, de er også med til at skaffe 
nye medlemmer. Vi har brug for nye, yngre medlemmer, da gen-
nemsnitalderen i foreningen stiger år for år, dette er dog generelt 
for de fleste jagtforeninger.
Vi kan skyde videre på skydebanen i Støvring i år, men et er sik-
kert, på sigt ryger vi ud. Kommunalbestyrelsen er dog til at sam-
arbejde med om et nyt sted, men det er op ad bakke. Vi opnåede 
dog nogle helt fantastiske resultater i SSV i 2019. Der blev op 
til flere højt placeret og endda danmarksmestre, flere af dem er 
medlem af Veggerby Jagtforening.  Selvom vi kan være stolte af 
vores superskytter, må jeg dog endnu engang opfordre alle jæ-
gerne til at træne på skydebanerne, både med hagl og kugle. Man 
bliver bedre af at træne.
Mårhunden er på trods af stor bevågenhed og bekæmpelse ved 
at være udbredt overalt i Jylland. Så sent som på min sidste jagt, 
blev der nedlagt en mårhund i Hjeds mose. Jeg kan kun opfor-
dre alle medlemmer til at bekæmpe den. Elon kan stadig kontak-
tes for rådgivning omkring problemet, han har også foreningens 
vildtkamera, der kan lånes.
Jagtpolitisk er der lige nu lidt dødvande, men det er vigtigt at jæ-
gerne står sammen om forbundet så vi kan agere så stærke som 
muligt. Derfor er du vigtig for vores forening og forbund.
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)
Nyd foråret og sommeren, brug det evt. til at forberede næste 
jagtsæson.

Formand Veggerby  Jagtforening - Tage Ørsnes
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Knivklubben
Endnu en halv sæson er gået i knivklubben hvor vi laver knive og 
skeder ,reparerer gamle våben ,laver bukkeplader til opsatser, 
man må lave lige hvad man vil, vi er 14 betalende deltagere i år
Krage udstopnings folket har også gang i den med krager og må-
ger bare de får pizza hver anden gang så er de tilfreds.
Man må gerne komme ned i sløjdlokalet på Suldrup skole nede i 
kælderen på en tirsdag aften og se om det er noget for dig, enden 
at lave en kniv med skede eller krageudstopning . Vi stopper ved 
sommer tid, som vi plejer med smørrebrød den 24 marts. 

Knivklubben - Bjarne Christensen

Besøg ved Kraghs jagt og fiskeri
Skulle der være lidt penge i overskud efter julen eller i har formå-
et at spare lidt op, så er der mulighed for at bruge nogle af dem 
den 1. april hvor vi kl. 19.00 mødes ved Kraghs jagt og fiskeri til 
en hyggelig aften hvor der er mulighed for at gøre en god handel 
og ellers få en god snak om hvad man måske lige står og mangler.

Da Leo og Majbrit er vært ved en lille forfriskning, kaffe og kage, 
er det vigtigt at i tilmelder jeg til turen senest søndag d. 29 marts 
og det er til Elon på 29 41 37 55 gerne sms med navn og antal på 
hvor mange i kommer.

Bestyrelsen - Elon Godiksen

Store Legedag
Søndag d. 10.05.20. kl. 13:00 – 16:00 på Kitketerp Stadion.
Veggerby Jagtforening har en stand hvor der skydes med luft-
bøsse og pistol.
Mød op til denne dag hvor alt deltagelse er gratis, og hvor der er 
mange forskellige aktiviteter.

Tage Ørsnes
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Flugtskydning
Flugtskydningen starter igen lørdag d. 25. 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.
Det er vigtig for mig at understrege at banen ikke kun er for kon-
kurrence skytter men også for alle jagtforeningens jægere. Vil du 
lige være lidt skarpere til næste jagtsæson, ja så er der altså en 
god ide at træne på en skydebane. Det giver en fantastisk effekt 
hvis man lige kan komme på dyret eller fuglen 5 meter før man 
plejede.
 
Se programmet på hjemmesiden www.ssvflugt.dk.  

Se endvidere resultatliste på alle skydninger på overstående 
hjemmeside.

Veggerby Jagtforening var så heldig at vinde Kimbrerpokalen i 
2019. Det betød også at nogle skød sig af holdet, så vi har brug 
for nye skytter.  Hvis du vil være med, tal med Tage på banen eller 
ring 21 72 86 84.

Kimbrerskydning er:
Tirsdag d. 05.05.20. kl. 18:00 i Støvring (Suldrup Jagtforening)
Tirsdag d. 12.05.20. kl. 18:00 i Nibe
Mandag d. 25.05.20. kl. 18:00 i Flejsborg

VHL skydning: 
Lørdag d. 20.06.20 kl. 10:00 i Års

Kålskydning:
Onsdag d. 05.08.20 kl. 17:30 i Ulbjerg

Flugtskydningsudvalgt - Tage Ørsnes
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SSV Flugtskydningsforening – SIDEN 
SIDST
Siden efterårsbladet udkom i efteråret 2019, har der været endnu 
et par møder i Udvalget, og efterhånden er vi ved at have ind-
kredset mulighederne for et nyt anlæg til 2 mulige placeringer.
Begge placeringer er nu ved at blive undersøgt bl.a. mht. støj-
dæmpning i ft. naboer.
Udvalget har besluttet ikke at afsløre hvor de geografisk ligger 
i Rebild Kommune, af den simple grund at der ikke skal skabes 
bekymring før det meget nøje er undersøgt, at støjforholdene kan 
overholdes.
Ligeledes er det planen, at vi sammen med de berørte naboer 
– ligesom vi var med Udvalget – vil besøge et anlæg, som er 
støjdæmpet efter aller seneste og bedste metoder, således at na-
boer og andre berørte ved selvsyn – eller selvhørelse – vil kunne 
opleve, at det kan lade sig gøre at støjdæmpe en skydebane, 
således der kan opnås et meget lavt støjniveau.
Men efterhånden er vi ikke langt fra at den verserende retssag 
går i gang.
Retten er sat den 30. og 31. marts i år – og selv om vi fra SSV 
synes det virker helt forkert, at vi på den ene side arbejder seriøst 
sammen omkring at finde en ny placering til skydebanen – og så 
samtidig har et juridisk opgør omkring opsigelsen af vores nuvæ-
rende lejekontrakt!
Men der har ikke været politisk opbakning til, at retssagen skal 
suspenderes – desværre. Ligeledes har vi forsøgt at få en garanti 
for, at når der er fundet en ny placering, så må foreningen fortsat 
skyde på banesvinget i Støvring, indtil et nyt anlæg står klar til 
at åbne – men heller ikke det har vi fået opbakning på fra politi-
kerne.
 Ellers har der i efteråret været et meget højt aktivitetsniveau, og 
rigtig mange er mødt op på træningsaftnerne – både på jagtba-
nen og på sportsbanerne.
Vi har nogle meget dygtige skytter i SSV, og de mange trænings-
timer betød da også, at flere af vore skytter opnåede endog me-
get flotte resultater med ved nordiske, danske og andre mester-
skaber.
Og her i blandt var også godt skydende medlemmer fra Veggerby 
Jagtforening.
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Endnu engang stort Tillykke til Marianne Birkmose, Louise Buus, 
Arne Hansen og Simon Greth for de meget flotte præstationer!
Her til sidst lige til orientering – så er skydebanen også åben i 
2020 – se kalenderen på www.SSVflugt.dk

Kristian Højsleth
Fmd. for SSV Flugtskydningsforening

Valgt af Veggerby Jagtforening.

En fantastisk weekend i skydningens 
tegn
Weekenden i uge 38 stod for de fleste af riffeludvalgets medlem-
mer i skydningens tegn, nemlig 600 meterskydning og forbunds-
mesterskaberne i Feltskydning
Ove Strøm, Jan Jensen og Dan Korgaard havde i ugevis forberedt 
os til netop denne weekend, da vi havde meldt os til den ene af 
årets to 600 meter skydninger arrangeret af medlemmer af Vå-
benteknisk Forum VTF
VTF er et interaktivt forum (Riffeljagt.com) hvor alt skyde og jagt-
relateret bliver drøftet. Ligeledes arrangerer de forskellige skyd-
ninger året rundt. Dan Korgaard, der er administrator for dette 
forum, havde lokket med Jan og Ove for at de skulle prøve kræf-
ter med skydning på lidt større distancer end dem de normalt me-
strer til fulde. Planen blev lagt, vi blev alle tilmeldt og så startede 
forberedelserne. Skydning på distancer over 300 meter begyn-
der at stille ret store krav til grejet, så der blev ladet, testet og 
målt hastigheder på forskellige ladninger og projektiltyper. Denne 
skydning vender vi tilbage til. 

Udtagelsesskydning til forbundsmesterskaberne i felt-
skydning
I foråret deltog både Jan, Ove og Dan i udtagelsesskydningen til 
forbundsmesterskaberne i Feltskydning. Udtagelsesskydningen i 
Kreds 1 finder sted på skydeterrænet i Tranum. Vejret var denne 
dag, mildest talt udfordrende grundet let regn og temmelig meget 
vind. 
Ove og Jan skulle skyde på samme hold og Dan var på et af de 
tidligste hold grundet en konfirmation han skulle deltage i senere 
samme dag. Blæsten voldte som sagt temmelig mange proble-
mer, men alligevel formåede alle tre skytter at kvalificere sig til 
finalen i Ulfborg endda med ret fine resultater hvoraf den ene 
faktisk var en 2. plads. 
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Tilbage til Weekenden i uge 38

Vejrudsigten var forrygende, så forventningerne var store. Ove 
og Jan havde booket et værelse i Ulfborg og Dan havde slået 
pjalterne sammen med en makker fra VTF og skulle overnatte i 
dennes campingvogn. 
Skytterne mødte forventningsfulde op på 600-meterbanen i Ulf-
borg. Dan instruerede, så alle skytter var klar over dagens sik-
kerhedsbestemmelser. Banen er tilrettelagt med standpladser for 
hver 100 meter ud til de forjættede 600 meter. Skydningen star-
ter på 100 meter hvor der indskydes og projektilernes hastighed 
testes, så folks ballistikprogrammer på mobiltelefonerne kan blive 
opdateret.
Derefter skydes der. Man rykker for hver skydning længere og 
længere ud for til sidst at ende på 600 meter. Man mærker for 
alvor afstanden når man rykker ud over 3oo-meter mærket. For 
nogen af de mest garvede af skytterne er 300m der, hvor man 
normalt indskyder. En af skytterne berettede, at han havde delta-
get i en 2000 meters skydning tidligere på året. Der lagde han ud 
på 800 meter og havde træf i de første 3 skud. 
Ikke alle var så garvede og vi havde alle tre vores udfordringer. 
Ove og Jan var som nævnt med for første gang. Dan har deltaget 
flere gange, men det var faktisk ikke noget man kunne se på re-
sultaterne. Der var udfordringer for os alle tre, men vi kunne al-
ligevel tage derfra med ok skudgrupper. Godt arbejde Jan og Ove
Skydningen afsluttes med en lille test idet der afholdes en rif-
felprøve fuldstændig som når nye riffeljægere skal aflægge riffel-
prøve. Det eneste der adskiller sig fra den alm. Riffelprøve er at vi 
her skyder på 600 meters afstand til bukken. 
Derudover skal der afgives 4 gældende skud til en lille luftgevær-
skive fra biltema. Det er absolut ikke nemt og som Jan sagde: 
”Jeg kunne sgu ikke engang rigtigt se skiven i kikkerten” Ikke 
desto mindre var Jan den der formåede at sætte skud i den lille 
skive. Dan siger det var held, men måske det kun var fordi Dan 
ikke havde sat skud i sin skive. 😊 Tonen er hyggelig, smådril-
lende og generelt meget afslappet, så den slags drillerier lyder 
der iblandt skytterne dagen igennem
Dagen afsluttes med Ringrider-pølser fra Sønderjylland og Dans 
vildsvinefrankfurtere akkompagneret af tykke stykker af Dan´s 
hjemmerøgede, stegte bacon. 
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Forbundsmesterskaberne søndag

Vejrudsigten er fantastisk, dog med den lille hage, at der er meldt 
tåge om formiddagen. Dan skulle skyde klokken 0820, så der var 
lidt tvivl om hvorvidt tågen ville nå at lette, hvilket også skulle 
vise sig at blive en smule udfordrende. 
Jan og Ove skulle skyde ganske kort tid efter så der blev delt er-
faringer videre ved den første standplads. 
Fælles for en del af skydningerne på denne skydning er, at der 
veksles mellem korte og lange afstande på samme standplads. 
F.eks. var der på de første standpladser tale om mål på afstande 
fra 32m og ud til 260m Målene var meget forskellige og bød på 
alt fra en måge placeret på 40 meters afstand, hvor makspoint-
området var placeret i hovedet på mågen til et mindre vildsvin 
placeret på 260 m med et træfområde på ca. 20cm 
Skydestillingerne veksler fra siddende på jorden med skydestok, 
siddende i skydestige til stående med trebenet skydestok. Sidst 
men ikke mindst er der på sidste standplads tale om skydning til 
løbende mål. 
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Skydningen var krævende, men vi klarede os alle nogenlunde. Dan 
havde grundet sin ret gode placering til udtagelsen luftet en forsig-
tig ambition om at havne i top ti. Desværre var marginalerne ikke 
på hans side så han måtte tage til takke med en 17. plads, hvilket 
han faktisk var rigtig godt tilfreds med, omstændighederne taget i 
betragtning. En 17 plads var for øvrigt en klar forbedring i forhold 
til sidste år, så det var ikke ringe. Ved nærmere granskning af resul-
tatlisten kunne det konstateres, at med blot en enkelt træffer mere, 
så kunne målsætningen om en top-ti være blevet indfriet. Man kan 
deraf udlede, at skytterne i den høje ende af skalaen ligger temmelig 
tæt, så hvis man har ambitioner om at ligge højt i klassificeringen, 
så kan man ikke tillade sig at lave småfejl. 
Efter skydningen kunne vi læne os tilbage ved Campingvognen og 
nyde en velfortjent iskold øl. 

En rigtig hyggelig weekend for riffeludvalget.

Reguleringsjægere
Veggerby Jagtforening har fem medlemmer der er tilmeldt som re-
guleringsjægere under kreds 1.
Disse medlemmer vil meget gerne være ALLE behjælpelig, hvis man 
har problemer med uønskede dyr på deres jagt eller bolig. (de ken-
der reglerne, hvad må man og hvad må man ikke).
Især mårhunden har vi stor interesse i at få bekæmpet. Her kan 
reguleringsjægerne rådgive og hjælpe med anlæggelse af baidplads,  
fældeopsætning, kameraopsætning m.m. Elon administrerer for-
eningens to vildtkamera, som kan lånes.

De fem reguleringsjægere er:

Elon Godiksen            2941 3755
Kim mark  2926 6336
Jan Jensen  3025 7052
Ove Strøm  2931 9303
Mogens Drastrup 4097 6309

10
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Hundetræning 2020
Veggerby jagtforening starter hundetræning Lørdag d. 07-03-
2020 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 2/4 2020 kl. 19.00 til 04/6 2020. (10 
gange aftens træning)

Afslutning søndag d. 7/6 2020 kl. 10.00.

Rold skov Match d. 21/6 2020

For yderligere information:
Jens Buus   26275363 / Kim Mark   29266336

Se vores mere på hjemmeside www.veggerbyjagt.dk

Hundeudvalget - Kim Mark
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Riffelskydning i Engelstrup 2020
Riffelskydning i Engelstrup, der er arrangeret to skydninger hver 
måned.

Derudover kan man købe ét sæsonkort til alle, anførte trænings-
skydninger (Tirsdage) i Veggerby jagtforening.
Pris pr. skytte 30,- kr. træningsskydning tirsdage.

Sæsonkort 125,00 kr. pr. skytte. (træningsskydning tirsdage.)
Skydebanen er åbent tirsdage, på følgende datoer fra kl. 18.00 og 
20.00. (indskrivning senest kl.19.00)

Skydetider

Tirsdag d. 07. april
Tirsdag d. 21. april
Lørdag d. 02. maj
Kvinde / Pige skydning,
sammen med NVH Jagtforening 
(Kl. 10.00 – 14.00)
Tirsdag d. 05. maj
Tirsdag d. 19. maj
Tirsdag d. 02. juni
Tirsdag d. 16. juni
Tirsdag d. 04. august
Tirsdag d. 18. august
Tirsdag d. 01. september
Lørdag d.12.september kl. 9 – 14. Jagt relateret feltskydning 
Tirsdag d. 15. 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 +4529319303 
eller ovestroem69@gmail.com

Riffeludvalget
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Hundetræning
Et af de store aktiver i Veggerby jagtforening, har igennem mange 
år været vores hundetræning. Og vi har igennem årene haft rigtig 
mange hunde og hundefører, igennem et af vores træningskurser. 

Grundlæggende er vores holdning til hundetræning, at dette skal 
ske på hundens præmisser. Og at man kommer længere med 
positiv forstærkning af den ønskede adfærd, end man gør med 
afstraffelse.

Næsten alle hunderacer har brug for aktivering, enten på den ene 
eller anden måde. Denne aktivering kan ske på mange måder. 
En af disse måder kan være at komme på træningsbanen, hvor 
hunden udfordres både fysisk og psykisk. 

Træningen foregå ikke alene på træningsarealerne. Men også i 
dagligdagen, i den daglige kontakt med hunden. Det er disse 2-3 
min. træningssekvenser flere gange om dagen som flytter træ-
ningen. Vores opgave i disse træningskurser, er så at give vores 
kursister nogle værktøjer at arbejde med. 

Ikke alle hunderaser udvikles med samme hastighed, og det er 
derfor ikke altid hundens alder, som afgør hvilken hold man bør 
træne på. 
Vi har opdelt træningen i 3 hold. 
Vores grundhold:
 Som starter fra lille hvalp. Her indlæres grunddressuren, og her 
skeles ikke til hvad hunden senere skal bruges til. Grunddressur 
er grunddressur og dette bør alle hunde/hundefører træne, gerne 
så tidlig som muligt.
Vores åbenklassehold:
 Her begynder det sjove for hunden, nu skal der hente og bringes 
ting, men det skal gøres rigtig. Det grundlæggende for en god 
apportør, som både skal arbejde på land og i vand. 
Vores veteranhold: 
Nu bliver det svært. På dette tidspunkt har man en velfungerende 
jagthund, men nyder at udfordre sin hund med krævende opga-
ver såsom spor og dirigering.
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Vi forsøger hver på vores måde at skabe nogle hyggelige og hu-
moristiske rammer, både før-under og efter træningen. Det at få 
skabt nogle hold, hvor i som kursister bruger hinanden, både på 
og udenfor træningsbanen er vigtigt. Vi er alle kammerater og 
samarbejdspartnere på jagtmarkerne, men til tider også lidt kon-
kurrenter når vi gerne vil, at netop vores hund finder fuglen, eller 
gør det bedst til prøverne.  

Husk nu på at hunden er født med alle de egenskaber vi skal 
bruge, så er det op til os at lære at kontrollere dem. 

Vel mødt på træningsbanen Hundeudvalget. 

Se annoncen vedr. vores hundetræning 

Se mere på hjemmeside www.veggerbyjagt.dk eller på vores 
Facebook side.

Følg Rold skov Matchen på Facebook:  Rold skov Matchen
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Trofæaften
Onsdag d. 15. april kl. 19.30 på Halkær Mølle.
Fik du nedlagt noget med et smukt/stort/sjældent/sjovt trofæ i 
2019, 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.
Veggerby Jagtforening er denne aften vært med en øl/vand samt 
kaffe med brød.
Tag bare dine jagtkammerater med til en hyggelig aften, hvor vi 
får en god jagtsnak og kendte løgnehistorier – ingen tilmelding.
PS. Husk pokalerne fra sidst. 

Bestyrelsen - Tage Ørsnes
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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

 Instruktør Jørgen Ullits 22 78 41 11  jorgenullits@gmail.dk 

 Instruktør 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


