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Formanden har ordet
AFLYST, AFLYST, AFLYST.
Omtrent sådan oplevede vi foråret med corona. Det var rigtig 
kedeligt, men nok en ganske fornuftig beslutning. Vi i bestyrelsen 
følte os noget handlingslammet, når møder og alle aktiviteter var 
lukket ned.
Bestyrelsen har dog holdt møder og prøvet at finde nye aktivite-
ter, ligesom vi har besluttet, at grundet aflysning af trofæaften, 
må trofæer skudt både i 2019 og 2020 tages med til næste tro-
fæaften. Jeg ved at nogle har fine trofæer fra 2019, og de går på 
den måde ikke ”til spilde”.
Som noget nyt er der arrangeret en havjagt (se mere inde i bla-
det), jeg håber at det bliver noget vi skal fortsætte med.
Der har endnu ikke været retsmøde vedr. vores skydebane, og 
derfor er fremtiden stadig meget uvis.
Kristian og den øvrige bestyrelse arbejder på højtryk for at finde 
en løsning, nu i samarbejde med politikerne, men det er op af 
bakke.
Jagt og regulering af mårhundene er endnu mere aktuel end tid-
ligere. De breder sig som en steppebrand. Husk derfor at søge 
hjælp hos reguleringskorpset, hvis du har mårhund på dit jagt-
areal og du har tid og plads til at anlægge en baitplads. Mårhun-
dene er langt større konkurrenter end din nabojæger.
I samme forbindelse vil jeg nævne at man ikke må glemme at 
bekæmpe de jagtbare store sorte fugle. De er også hårde ved 
småvildtet og fuglereder og –unger, så det er vigtigt at holde 
antallet nede.

Er der nogle af vores medlemmer der har et stykke jagt vi må 
komme på en enkelt gang om året, så hører vi meget gerne fra 
dig. Vi vil så prøve at lave en ekstra efterårsjagt ved at slå de 
enkelte stykker sammen. Det kunne måske blive til en ekstra ræ-
vejagt, alt efter hvad der byder sig. (ring til jagtudvalget)

Heldigvis kan coronavirus ikke lukke for vores jagt. Og når I får 
programmet er der ikke lang tid til vi starter.
Håber at vi ses på nogle af jagterne og får en hyggelig dag.

Formand Veggerby  Jagtforening - Tage Ørsnes
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Knivklubben
Vi starter op den 27/10 - 2020 kl. 1900 i sløjdlokalet på Suldrup 
skole nede i kælderen. Man må lave lige hvad man vil, vi laver 
knive og skeder, bukkeplader, reparerer gamle våben. Det koster 
kun 200 kr at deltage man behøver ikke være medlem af Veg-
gerby Jagtforening for at deltage, man møder bare op i kælderen 
på Suldrup skole.
Ernst Frandsen kommer som han plejer en aften og viser sine 
smukke knive og skeder frem, han har nogle knivblade med som 
han sælger.
Krageudstopningsfolket kommer også i år, det er Andreas Bruun, 
der står for den afdeling. Kom og prøv at udstoppe en krage ,ska-
de eller måge.
Vi slutter af den 23/3 - 2021 med smørrebrød og hygge, som vi 
plejer den sidste aften.
Hvis coronaen forsætter og gør at vi ikke må være på skolen, er 
der et andet lokale, vi kan låne af en flink fyr. Men vi håber det 
går godt, følg med på Facebook eller hjemme siden.

Bjarne Gravhund 22978577
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Flugtskydning
Der trænes hver tirsdag aften indtil udgangen af September, så 
der er rig mulighed for at få afprøvet sine træffeevner inden jag-
ten starter. Der er altid en dygtige instruktører fra kl 18.00 til at 
hjælpe nye og dem som har et problem. 
Grundet lukning af banen hele foråret, blev Kimbrerskydningen 
ikke afviklet.
I juni blev der dog holdt jyske mesterskaber i SPORTING i Holste-
bro, her havde SSV flere deltagere med.
Bedste resultat stod Simon Greth for, han blev jysk juniormester.
Bent Aldahl og Jesper Greth fik begge en 3. plads i deres række, 
stort tillykke.
Alle tre er medlem af VEGGERBY JAGTFORENING

Se alle aktiviteter  på flugtskydningens egen hjemmeside  - www.
ssvflugt.dk.

Flugtskydningsudvalgt - Tage Ørsnes

Vedrørende tilmeldinger til jagterne
Meld jer gerne til jagterne og andre arrangementer så hurtigt som 
muligt. Det gør det lettere for dem der skal stå for arrangementet.
Da vi ofte står med tomme pladser på jagterne grundet udebli-
velse/meget sent afbud, har jagtudvalget besluttet, at der skal 
betales fuld pris for en bestilt plads, hvis man ikke møder eller 
ikke har sendt afbud 7 dage før jagten.
Dette gælder alle jagter.

Jagtudvalget

Jagt med Naturstyrelsen
Veggerby Jagtforening får sandsynligvis to pladser til jagt i stats-
skovene, Rold Skov. En plads til en ny og en plads til en erfaren 
jæger. Vi fik ingen pladser sidste år så chancerne er gode i år.
Der bliver lodtrækning mellem de tilmeldte.
Jagten bliver en torsdag i november, nærmere besked på vores 
hjemmeside/nyhedsmail.
Vil du gerne deltage kontakt Tage Ørsnes 2172 8684

Jagtudvalget - Tage Ørsnes
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SSV Flugtskydningsforening 
Jeg skal hermed give Jer en orientering om fremtiden for skyde-
banen – og måske rent ud sagt – mere om uvisheden om banens 
fremtid.
Jeg tror de fleste af Veggerby Jagtforenings medlemmer kender 
historikken omkring SSV’s beliggenhed på Banesvinget i Støvring.
Igennem mange år er der arbejdet på at finde en anden placering 
til skydebanen – og den korte version er – at det ikke er lykkedes 
!
I SSV har vi i mere end et år siddet i et udvalg sammen med en 
repræsentant fra alle partier i Rebild Kommune med det formål at 
finde en egnet placering til en ny skydebane i kommunen.
Vi har 2 gange haft Udvalget og Byrådspolitikere med på tur til 
Tiset Skydebane ved Gram, hvor de har etableret et fantastisk 
voldanlæg, hvor man virkelig kan høre (og se) at det kan lade sig 
gøre at støjdæmpe en skydebane.
Men efter 15 års søgning – og vel at mærke efter gennem årene 
at have fundet flere gode placeringer, som politikerne ikke turde 
anbefale, så har det været svært at finde den helt unikke place-
ring.
Så – lige nu HAR vi ingen oplagt placering til en ny placering !
Et faktum er – at retssagen nu er berammet til den 20. og 21. 
april 2021, og vi fortsætter i Udvalget til det sidste på at finde et 
egnet sted til en ny skydebane.
I kan spørge – og med rette – hvad sker der HVIS vi taber – ja, så 
må vi anke og bringe sagen til Landsretten – vi har ikke så mange 
andre muligheder, koste hvad det koste vil.
Men – vi tror jo vi vinder – hvad så – ja, vi ved jo ikke om kom-
munen vil anke???.
Men vinder vi, så står vi trods alt i en meget gunstig situation.

Sluttelig vil jeg gerne opfordre Veggerby Jagtforenings medlem-
mer til at gøre brug af faciliteterne på Banesvinget 7.

Omkring åbningstider og arrangementer henvises til www.ssv-
flugt.dk eller på Facebook – søg på SSV Flugtskydningsforening.

Kristian Højsleth
Fmd. for SSV Flugtskydningsforening

Valgt af Veggerby Jagtforening.
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Besøg hos Kraghs jagt og fiskeri

Onsdag d. 2 september kl. 19.00 er det igen blevet tiden hvor Leo 
og Majbritt holder døren åben en aften for os.
Det plejer at være en aften hvor hyggen er i højsædet, der er 
helt sikkert mulighed for at lave en god handel, uanset om det er 
våben, patroner, tøj, fiske grej eller noget helt andet, en god snak 
over kaffen og kagen er jo heller ikke helt af vejen.
Majbrit skal jo i køkkenet og bage så derfor vil hun gerne vide 
hvor mange der kommer, så meld jer lige til på 29 41 37 55
Vi ses der oppe.

Bestyrelsen - Elon Godiksen
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Riffelprøve Nye retningslinier
Før prøven, skal du:
• Gennemfører obligatorisk skydeforløb sammen med en
 riffelinstruktør
• Tilmelde dig riffelprøven  
• Sikre, at din våbentilladelse er i orden (nummer på våben 
 og våbentilladelse skal stemme overens), ellers kan prøve
 ikke aflægges.
Ved prøven, skal du:
• Forevise blanket for gennemført obligatorisk riffelskyde
 forløb, gyldigt jagttegn og fotolegitimation.
• Medbringe det våben (med våbentilladelse), som prøven 
 ønskes aflagt med, tillige med den fornødne ammunition, 
 samt evt. hjælpemidler. Husk at sikre at din våbentilla
 delse er i orden. Våbennummeret på våbentilladelsen og 
 våbnet skal stemme overens. Det medbragte våben og 
 ammunitionen skal opfylde lovens krav til jagt på råvildt, 
 med hensyn til krav til anslagsenergi og kuglevægt. Du 
 må således gerne anvendes fuldkappet ammunition, her
 under træningsammunition, bare ammunitionen overhol
 der kravet til kuglevægt og anslagsenergi til jagt på rå
 vildt.
• Der må anvendes lyddæmper til prøven.

NYT
Gennemførsel af det obligatoriske riffelskydeforløb er en 
betingelse første gang en aspirant aflægger riffelprøven.
• Dette skydeforløb kan gennemføres på træningsaftener 
 og lørdag d. 12/09-2020
• Aspiranten skal afgive 5 x5 skud fra de oplistede jagtrele
 vante skydestillinger.(antal skud 25 stk.)
 Stående skydestilling med anlæg
 Stående skydestilling uden anlæg
 Siddende og/eller knælende skydestilling med anlæg
 Siddende og/eller knælende skydestilling uden anlæg
 Siddende på stol med anlæg
• Der stilles ikke krav til træfning af opstillede mål.
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• Dokument udfyldes efter endt skydning af riffelinstruktø
 ren. 

Link. https://udgivelser.jaegerforbundet.dk/2020/medlemsblad/
medlemsblad-820/?page=8

         https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1009

Ønsker du dette skydeforløb, må du gerne ringe og booke en tid, 
da vi afsætter en riffelinstruktør på dagen. 

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte.
Ove Strøm 
Halkærvej 4 DK-9240 Nibe
+45 2931 9303
ovestroem69@gmail.com

Riffeludvalget - Ove Strøm

Rævejagten anno 2020
2020 skulle blive året hvor der atter blev afholdt rævejagt i Hal-
kær, efter det sidste år blev aflyst, på grund af manglende tilslut-
ning. 
Jagtudvalget havde i samarbejde med Preben Drastrup gjort en 
ekstra indsats, som bland andet resulterede i at, der blev samlet 
et areal på over 500 Ha i det naturskønne Halkær. 
En lidt kold blæsende dag i januar, mødtes 20 friske jægere på 
Halkær Mølle. Her blev dagen startet med kaffe og rundstykker, 
samt en kort parole omkring dagens jagt. 
Lodsejerne som villigt havde stillet terræn til, havde indvilget i at, 
der på dagen måtte skydes hvad jagtloven tillod. Dog var fokus 
på ræv og mårhund.
Selvom det var et stort areal, blev det drevet som en såt, da 
arealet er svært at opdele. Der blev drevet med 3 hunde, fra tre 
forskellige retninger, som hver især startede på forskellige tids-
punkter. 
De 17 skytter var strategisk placeret omkring i terrænet, hvor vi 
havde en forventning om at vildtet måske ville krydse. 
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Der blev under jagten set rigtig meget vildt, hare, snepper, duer, 
råvildt og ræve. Ja - der var vist ikke en jæger på denne dag, som 
ikke havde set vildt. Der blev nedlagt 3 flotte ræve samt et flot 
bukkelam, et resultat som vi er rigtig godt tilfreds med. 
Efter jagten og vildtparade, gik vi så atter til bordet. Denne gang 
med varme guleærter og tilbehør, som faldt i god jord, hos de lidt 
kolde skytter. 
Jagtudvalget vil gerne sige de mange lodsejere en stor TAK, fordi 
de vil lægge terræn til afholdelse af denne jagt. Vi håber at ar-
rangementet kan afholdes igen i 2021.

Jagtudvalget - Kim Mark
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Rævejagt i Halkær 2021
Rævejagten i 2020 blev en forrygende succes. Derfor skal den natur-
ligvis gentages i 2021.
Vi afholder rævejagt i Halkærs flotte natur.
 
Lørdag d. 16. Januar 2021 kl. 8.30. vi mødes ved Halkær Mølle.
Sidste tilmeldingsfrist Lørdag d. 9. Januar. 2021.

Husk tilmelding i god tid, det er så ærgerligt at skulle aflyse jagten, 
for så derefter at modtage tilmeldinger efter tilmeldingsfristen.
 
Vi starter jagten med Rundstykker og kaffe samt morgen parole.
Efter jagten serveres der gule ærter med tilbehør.
Tilmelding til Kim Mark på mail: km.tegnogbyg@gmail.com
Oplys venligst om du medbringer hund.
 (ikke sikkert at alle hunde kommer i brug) 
Nærmere orientering ved tilmelding. 

Pris for jagt samt fortæring ca. kr. 160,-.
Jagtudvalget - Kim Mark

Julejagt hos Eigil og Preben Hosbond
Vi afholder jagt tirsdag d. 29. december kl.09.15 hos Eigil og Preben 
Hosbond.
Eigil giver en lille en til halsen om morgenen og et rundstykke.
Preben har lavet en stor ny udsætningsvoliere til fasaner, mon ikke 
det bliver mærkbart.
Efter jagten holder Eigil auktion over dagens udbytte.
Medbring en solid madpakke.
Vi mødes hos Eigil Hosbond, Dalumvej 34, Suldrup.
Bindende tilmelding til Tage Ørsnes 21 72 86 84, efter ”først til møl-
le” princippet.
Der er plads til 16 jægere, heraf mindst 6 mand med hund.
PRIS: 250 kr.

Jagtudvalget - Tage Ørsnes

10
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Hundetræning efteråret 2020
Desværre fik Covid-19 sat en effektiv stopper for vores forårstræ-
ning. Det blev kun til en enkelt gang, inden landet lukkede ned, 
samt nogle få gange inden vi gik på sommerferie.

Vi fulgte myndighedernes anvisninger, så derfor blev det i foråret 
hverken til grill pølser efter træning, eller til nogen afslutning med 
grill gris. Det må vi se om vi kan rette lidt op på her i efteråret.

Som det ser ud i skrivende stund, starter vi i hvert fald efterårs-
træning op.

Torsdag d. 13/8 2020 kl. 19.00.

Vi mødes på P-pladsen for enden af Skovgaardsvej mod Halkær 
sø. 

Vi vil som vi plejer være 4 trænerer og vil opdele holdene efter 
hundens niveau. 

Hvalpehold     : Gunddressur / lydighed. 
Unghundehold: Udvidet lydighed / Opstart apportering. 
Åbenklasse     : Udvidet apportering / slæb-spor. 

Medlemskab af foreningen er ikke en nødvendighed, så tag bare 
din hundeven med. 

Hvis tingene ændrer sig inden d. 13/8 2020 vil vi orientere ud på 
Facebook. 

For yderligere information:
Jens Buus   26275363
Kim Mark   29266336

Se vores mere på hjemmeside www.veggerbyjagt.dk
Følg os på Facebook.

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. 04. august
Tirsdag d. 18. august
Tirsdag d. 01. september 
Lørdag d.12.september kl. 9 – 14. Jagt relateret feltskydning 
Tirsdag d. 15. september.

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
Havjagttur med MS Signe fra Grenå
Det løber af stabelen søndag d 4/10 kl. 7.00 fra Grenå så vi skal 
tidligt op, og er i land i løbet af eftermiddagen.
Vi snakker sammen om samkørsel.
Vi kan max være 12 personer så først til mølle.
Vi har hele skibet til 5200 kr.
Så det bliver 450 kr. pr mand, som skipper vil have KONTANT på 
dagen, han har ikke mobilpay.
Husk jagttegnet i tilfælde af kontrol.
En madpakke vil nok ikke skade at tage med.
I kan søge på MS Signe Grenå og se billeder af skibet og nedlagt 
vildt fra andre ture.
Jeg snakker med skipper dagen før, vi er afhængig af godt vejr til 
sådan en tur, skidt vejr er lig med aflysning så jeg krydser fingre.

Bindende tilmelding til Mikael Laursen 20713180
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Jagt relateret feltskydning
Jagt relateret feltskydning i Engelstrup i 2020.

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

Lørdag d. 12. 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 nogle hyggelig spørgsmål, 
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 45,- kroner/person Dette inkluderer rund-
stykker ved morgenens introduktion. Medbring selv kaffe.

Efter skydningen kan der købes en forfriskning og grill pølser. 

Tilmelding.
Kontaktperson 
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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Fællesjagt
Søndag d. 01. november kl. 09.30 afholder vi fællesjagt på til 
rådighed stillede arealer. Da arealerne er stillet til rådighed af 
mange forskellige, vil der blive jaget efter den enkelte lodsejers 
tilladelse. 

Vildtet tilfalder ikke skytten, men den jagtberettigede.

Der kan være ca.15 jægere denne dag, heraf 6 - 7 med hunde.
Tilmelding til Tage Ørsnes 21 72 86 84.
Pris 100 kr.(heri indregnet mad).

Vi mødes hos mig på Hjedsbækvej 132, Suldrup

Jagtudvalget - Tage Ørsnes

Gåsejagt- og fasanjagt i Helberskov
Agner Bruun har igen i år inviteret os på jagt på hans fantastiske 
arealer lige ud til Mariager fjord. Her er der fasaner og gæs, som 
skal jages, og gæs er der masser af på Agners marker. Agner 
har ikke helt aftalen på plads med gæssene, om hvornår de vil 
komme, så datoen for jagten kommer først senere. Derfor kan i 
roligt tilmelde jer jagten, der bliver rift om pladserne. Så snart 
datoen er på plads sendes den rundt via. Nyhedsmail, og kommer 
på hjemmesiden. Pladserne fordeles efter først ”først til mølle”. 
Pris for denne jagt er kun kr. 60. Tilmelding til Mikael Laursen på 
mail anmi@laursen.mail.dk eller 20713180. 

Jagtudvalget – Mikael Laursen
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Andejagt Halkær sø
Foreningen råder over et stykke andejagt i nordenden af Halkær 
sø. Stykket bliver lejet ud til foreningens medlemmer. På stykket 
er der 3 faste pladser, hvorfra der kan drives andejagt. Et kort til 
stykket koster 250 for en sæson. De første dage i sæsonen, vil 
det nok blive nødvendig at trække lod mellem, dem som melder 
sig. 
Inden 1 september vil der en aften blive fremvisning af området 
og pladserne. Der skal være en egnet apporterende hund til rådig-
hed når der drives jagt. Det er tilladt at tage en gæst med, og hvis 
alle pladser er optaget, må man sidde sammen med sin gæst på 
pladsen. Tilmelding sker til Torben Larsen 21565165 torben_lar-
sen29@hotmail.com. Når man har erhvervet sæsonkort kan der 
tilmeldes til 1 jagt/plads af gangen. Et sæsonkort er personligt og 
kan ikke overdrages til andre, der sælges max. 20 sæsonkort, så 
det er først til mølle.

Jagtudvalget – Torben Larsen

Ny hjemmeside
Håber I har bemærket at vi har fået ny hjemmeside, stadig sam-
me adresse www.veggerbyjagt.dk. I den forbindelse, har vi mi-
stet jeres tilmeldinger til Nyhedsbrev. Så hvis I gerne vil modtage 
nyhedsbrev, når der sker noget, så skal I tilmelde jer igen, og 
besvare bekræftigelses mail. Det kan også være en god ide at 
følge os på facebook Veggerby jagtforening, der bliver lagt opslag 
op, hvis der sker ændringer, eller sker noget som ikke er nået 
med i bladet.

Bestyrelsen - Torben Larsen

Generalforsamling 2021
Generalforsamlingen afholdes som sidste år på Halkær Mølle: 
Torsdag den 28. januar 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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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 Dan Korgaard Hansen 26 22 16 18 klokker47@gmail.com

 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 Elon Godiksen 29 41 37 55  elongodiksen@gmail.com

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

  Torben Larsen  21 56 51 65 torben_larsen29@hotmail.com

  Kim Mark 29 26 63 36 km@veggerbyjagt.dk

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