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Formanden har ordet
Det er vel ikke for sent at sige godt nytår.

2020 bliver forhåbentligt det år der jagt- og mødemæssigt bliver 
sværest at skrive meget positivt om. Corona nedlukning og be-
grænset forsamlingsantal har bevirket at meget måtte aflyses.

Jeg var så letsindig at skrive i efterårsbladet, at jagten kunne de 
da ikke tage fra os, det var kun delvis rigtig. Når der blev et for-
samlingsforbud på 10 mand, nu kun fem mand, kunne hverken 
gåsejagt, julejagten eller rævejagten gennemføres. Vi nåede lige 
at afholde fællesjagten i efteråret, barberet ned til 10 mand. Hel-
digvis en rigtig god dag hvor vi skød et rådyr, en hare og tre ræve.

Alle udvalg laver et godt arbejde, så vi kan komme i gang med 
aktiviteterne, så snart forholdene tillader det. Alle aktiviteter er 
på plads, vi må bare vente tålmodigt på at vi må forsamles igen. 
Det er vigtig at følge med på hjemmesiden eller facebook, for at 
se hvornår de forskellige ting går i gang igen.

Nogle vil nok spørge nu, hvad får vi for vores medlemskab nu 
ud over bladet. Til dette vil jeg gerne sige, at det har nok aldrig 
været vigtigere at bakke op om vores forbund end nu. Når corona 
krisen er overstået, er det helt sikkert at regeringen tager fat på 
den grønne omstilling. Så bliver det virkeligt afgørende at vi har 
et stærkt jægerforbund, der kan gøre sig gældende. Dette er af-
hængig af din og min støtte, og det antal jægere de repræsente-
rer. Så svaret er, vi har nogen til at kæmpe jægernes sag.

Når der er krise er det vigtig at finde de positive ting frem.  Vi kan 
stadig gå på jagt med op til fem mand, dagen er allerede tiltaget 
med en time, og måske har du tid til at lave en god aftale med 
din nabojæger om fodermarker, opsætning af jagtstiger, mårhun-
debekæmpelse eller bare hvad I gør hvis skudt vildt ender på 
hinandens revir.

PS. Der bliver indkaldt til generalforsamling så snart det er tilladt.

Formand Veggerby  Jagtforening - Tage Ørsnes
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Knivklubben
Knivklubben kører på lavt blus vi er elleve i år på holdet til kniv 
fremstilling og krageudstopning.
Et par nye folk har prøvet både kniv og krage og det er gået godt, 
de faldt hurtigt til på holdet.
Vi forsætter frem til den 24. marts, hvis vi får lov til at komme ind 
på skolen igen, hvor vi slutter af med smørrebrød som vi plejer.

Bjarne Gravhund 22978577
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Flugtskydning
Når forsamlingsforbuddet tillader det, skydes der efter følgende 
plan.
Flugtskydningen starter igen lørdag d.  30.  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 hele programmet på hjemmesiden www.ssvflugt.dk.
Se endvidere resultatliste på alle skydninger på overstående 
hjemmeside.

Hvis du har lyst til at deltage i en eller flere af undernævnte skyd-
ninger, henvend dig til Tage Ørsnes på skydebanen eller ring 21 
72 86 84.

Kimbrerskydning er:
Tirsdag d. 04.05.20. kl. 18:00 i Støvring (Suldrup Jagtforening)
Tirsdag d. 11.05.20. kl. 18:00 i Nibe
Mandag d. 31.05.20. kl. 18:00 i Flejsborg

VHL skydning: 
Lørdag d. 19.06.20 kl. 10:00 i Støvring (Suldrup Jagtforening)

Kålskydning:
Mandag d. 09.08.20 kl. 17:30 i Års

Flugtskydningsudvalgt - Tage Ørsnes
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INDLÆG TIL VEGGERBY JAGTFOR-
ENINGS FORÅRSBLAD 

DEN 06/01 2021.
HERMED VIL JEG GIVE JER EN ORIENTERING OM FREMTIDEN 
FOR SKYDEBANEN PÅ BANESVINGET I STØVRING – ELLER MÅ-
SKE RETTERE UVISHEDEN OM SKYDEBANENS FREMTID. 
JEG TROR DE FLESTE MEDLEMMER AF VEGGERBY JAGTFORENING 
KENDER HISTORIEN OMKRING SSV’S BELIGGENHED PÅ BANE-
SVINGET I STØVRING. 
JEG HAR IKKE VÆRET MED I SÅ MANGE ÅR – MEN I RIGTIG MAN-
GE ÅR ER DER ARBEJDET PÅ AT FINDE EN ANDEN PLACERING 
TIL SKYDEBANEN – OG DEN KORTE VERSION ER – AT DET IKKE 
ER LYKKEDES – PÅ TRODS AF AT DER HAR VÆRET FLERE GODE 
MULIGHEDER – MEN POLITISK HAR MAN HVER GANG IKKE HAFT 
MODET. 
FOR MOD SKAL DER TIL – FOR DER VIL UANSET HVOR EN SKY-
DEBANE BLIVER ETABLERET – VÆRE MODSTAND – HVILKET VEL 
OGSÅ ER FORSTÅERLIGT. 
FOR MERE END HALVANDET ÅR SIDEN BLEV DER NEDSAT ET UD-
VALG – BESTÅENDE AF EN REPRÆSENTANT FRA HVERT PARTI I 
BYRÅDET – OG BORGMESTEREN SOM SEKRETÆR – OG MOGENS, 
PER OG JEG FRA SSV.
FORMÅLET VAR AT FINDE EN EGNET OG NY PLACERING TIL SKY-
DEBANEN. 
MEN DET ER KLART – AT NÅR MAN HAR SØGT EFTER NY PLACE-
RING I MERE END 15 ÅR – SÅ ER DET IKKE NEMT PLUDSELIG AT 
FINDE DEN HELT RIGTIGE. 
VI HAVDE DEN HELT RIGTIGE PLACEING FOR OVER 2 ÅR SIDEN, 
NEMLIG HJORTHOLMVEJ – SOM OGSÅ BLEV INDSTILLET AF FOR-
VALTNINGEN SOM DEN BEDST EGNEDE MULIGHED – MEN HER 
SVIGTEDE MODET IGEN HOS POLITIKERNE! 
VI HAR 2 GANGE HAFT UDVALGET OG BYRÅDSMEDLEMMER MED 
PÅ TUR TIL TISET SKYDEBANE NED VED GRAM – HVOR MAN NET-
OP HAR AFSLUTTE ETABLERING AF ET STORT STØJVOLDS ANLÆG 
– HELT OP TIL 14-16 METER – HVOR OGSÅ STANDPLADSERNE ER 
STØJDÆMPEDE. 
OG HER FIK POLITIKERE – OG FOR SÅ VIDT OGSÅ VI ANDRE – 
SYN OG LYD FOR SAGEN. 
FOR KØRER MAN IND TIL TISET BY, SOM LIGGER 1 KM. FRA SKY-
DEBANEN, SÅ KAN MAN KUN MEGET SVAGT FORNEMME – AT DER 
SKYDES PÅ BANEN. 
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JEG ER OVERBEVIST OM – AT HAVDE POLITIKERNE HAFT DEN 
NØDVENDIGE VIDEN OM – HVOR MEGET DER I VIRKELIGHEDEN 
KAN STØJDÆMPES – SÅ VAR HJORTHOLMVEJ ALDRIG BLEVET 
STEMT NED. 
I KUNNE MÅSKE SPØRGE – JAMEN KAN VI IKKE BLIVE HVOR VI 
ER – HVIS DET ER MULIGT AT STØJDÆMPE SOM NEDE I TISET? 
OG – JO – VI KAN STØJDÆMPE SÅ VI OVERHOLDER STØJKRAVE-
NE – MEN DET VIL IKKE VÆRE EN LANGTIDS HOLDBAR LØSNING 
– FOR ALT ANDET LIGE – SÅ LIGGER VI EFTERHÅNDEN MIDT I 
BYEN – ISÆR MED DE NYE UDBYGNINGSTILTAG FOR STØVRING. 
PÅ SIDSTE MØDE I UDVALGET SPURGTE VI, OM UDVALGET KUN-
NE FÅ MANDAT TIL AT TRÆFFE EN BESLUTNING OM EN NY PLA-
CERING, HVIS VI SKULLE FINDE EN EGNET PLACERING. 
DETTE BLEV NEDSTEMT I BYRÅDET I DECEMBER MÅNED, HVOR 
BYRÅDET BESLUTTEDE AT AFVENTE RETTENS UDFALD DEN 20/21 
APRIL 2021. DERFOR ER UDVALGSARBEJDET NATURLIGVIS SAT 
PÅ STOP.
FAKTUM ER SOM SAGT, AT VI ER OPSAGT FRA BANESVINGET – 
OG REBILD KOMMUNE HAR STÆVNET OS MED HENBLIK PÅ FRA-
FLYTNING – OG VI HAR SAGT AT DET ER EN ULOVLIG OPSIGELSE 
– OG DER STÅR JURAEN NU. 
PGA. CORANE BLEV RETSSAGEN UDSAT – OG ER FØRST BERAM-
MET TIL 
DEN 20. OG 21. APRIL 2021. 
I KAN SPØRGE MED RETTE – JAMEN HVIS VI TABER HVAD SÅ? 
JA – SÅ MÅ VI ANKE OG BRINGE SAGEN TIL LANDSRETTEN – VI 
HAR IKKE SÅ MANGE ANDRE MULIGHEDER.
MEN -VI TROR PÅ AT VI HAR EN GOD SAG – OG AT VI VINDER – 
OG HVAD GØR KOMMUNEN SÅ? 
VIL KOMMUNEN ANKE EN RETLIG AFGØRELSE MOD EN STOR 
FORENING MED 600 MEDLEMMER – JA, VI VED DET IKKE. 
MEN VINDER VI – SÅ STÅR VI UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER I 
EN MEGET MERE GUNSTIG POSITION. 
IGEN I ÅR HAR SSV HAFT EN FANTASTISK SÆSON – OG PÅ 
TRODS AF NEDLUKNING I FORÅRET SÅ HAR VI IKKE TABT RET 
MEGET I OMSÆTNING. 
TUSIND TAK FOR OPBAKNINGEN – OG VI GØR KLAR TIL ENDNU 
EN SÆSON I 2021 PÅ SKYDEBANEN PÅ BANESVINGET 7. 

MED VENLIG HILSEN KRISTIAN HØJSLETH 

FMD. FOR SSV – VALGT AF VEGGERBY JAGTFORENING.
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Bjørnejagt i Estland i coronatid
Alt var planlagt og vi glædede os til en forhåbentlig fantaktisk 
tur til Estland. Så kom coronaen og turen blev sat på standby til 
2021, med mindre der blev åbnet op. Vi havde indstillet os på at 
det ikke blev i 2020 vi kom afsted. 
Pludselig var både Danmark og Estland i ”gul zone”, det betød vi 
kunne rejse uden at vi skulle i karantæne både før og efter rejsen. 
Herefter gik det stærkt, hen over en weekend fra fredag til man-
dag blev turen isenesat igen, Henning fra Gamekeeper & Buhls 
Jagtrejser fik travlt, det lykkedes ham at få alt på plads. 
Vi rejste fra Aalborg via København til Tallinn, hvor vi blev mod-
taget af Hannes Rei i lufthavnen, han kørte os til Mâetaguse tæt 
på den Rusiske grænse, hvor vi blev indlogeret på et skønt sted, 
kan varmt anbefales. 
Her skulle vi opholde os indtil og hvis bjørnen blev skudt, samtidig 
havde vi mulighed for at skyde råbukke. Råvildt bestanden er ikke 
stor i Estland, der er langt mellem ”snapsene”. De er til gengæld 
væsentlig større i kroppen, op til en halv gange så store som de 
Danske.  
Efter indlogering og et måltid mad, får vi udleveret riflen, Han-
nes’s egen, som er en 1 skuds bjørneriffel af svær kaliber. 
1 August nu oprandt dagen endelig for bjørnejagt, den skulle jo 
først starte til aften, så morgenen blev brugt på bukkejagt. Efter 
en helt fantastik pürch fik Jørgen afprøvet riflen og resultat var en 
meget fin buk. Så var vi i gang. 
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Guiderne er særdeles velforberedte både mht. vildtet men også 
med, at forberede os på bjørnejagten, vi får at vide, at jagten 
foregår fra kl 17 -05 næste dag, med mindre bjørnen bliver skudt. 
På alle batepladser er der opsat vildtkamera, med direkte for-
bindelse til deres telefoner, så de hele tiden følger hvilke dyr der 
kommer på pladserne både af bjørne og ulve. 
Der er meget fine lukkede tårne med plads til 2 personer. 
Kl. 16.00 nu var vi klar, blev hentet af guiden og kørt langt langt 
ud i skoven, hvor ingen ville kunne finde os, som han sagde. 
Vi kom på plads i tårnet, sat alle tingene, så vi let kunne finde 
dem i mørket når det falder på. Der må under ingen omstændig-
heder være uro, ej heller må tårnet forlades, ikke noget med en 
tissepause eller for den sags skyld spisepause. Vi havde dog en 
madpakke med i tæt lukket beholder, mere af hensyn til, hvis vi 
skulle sidde til den lyse morgen. En flaske vand havde vi også 
med, men kun lige til at skylle munden i.
 
Nu var det bare at vente.

Solen stod højt på himlen, ikke en vind rørte sig, så der blev 
hurtigt varmt i tårnet, det ene lille åbne vindue, som måtte stå 
åben gav dog lidt ilt. Vi var jo klædt på til at kunne sidde hele den 
kolde nat. 
Timerne gik og der kom ingen bjørne ved fornuftigt lys. TRÆLS 
Vi havde nu indstillet os på, at det næste der måske ville komme 
til at ske, var at der kom ulve på pladsen. 
Vi sidder nu i mørket, indtil månen kommer op over træerne og 
der er fuldmåne, perfekt men nej der bliver overskyet. Jørgen 
havde heldigvis medbragt sin egen top-kikkert, som han kiggede 
i hvert minut, i den kunne han følge med i, hvad der skete i mør-
ket. Pludselig prikker han til Anni, nu sker der noget, helt lydløst 
er der kommet en bjørn på pladsen. 
Jørgen gav kikkertten til Anni og får lydløst riflen placeret ud gen-
nem det lille vindue. Skudet afgives og en enorm stikflamme og 
ringen for ørerne blændede os et par sekunder. 
Vi hører et brøl, lidt tomult og så stilhed. 
Det forventes at bjørnen var søgt til skovs. 
Vi havde fået, at vide, vi virkelig skulle være opmærksomme på, 
hvad der skete efter nat skudet faldt, det ville hjælpe guiden i 
eftersøgningen af bjørnen. 
Vi får ringet efter guiden som kommer ca. 20-30 minutter senere. 
Jørgen og guiden tilrettelægger eftersøgningen af bjørnen, Anni 
får besked på at blive i tårnet og lyse ud mod batepladsen.
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Jørgen og guiden starter eftersøgningen i 80 cm højt græs, og 
med en afstand til hinanden på 5-6 meter, så de var hinandens 
back-up, hvis bjørnen skulle gå til angreb. Lige med et udbryder 
guiden ”it is here”. De var ikke engang nået halvvejs ud mod ba-
tepladsen og der lå den, stendød med et helt perfekt dræbende 
skud. Den var gået direkte mod tårnet, hvor vi sad. Den havde 
åbenbart fornemmet, hvor faren kom fra. 
Vi brugte selvfølgelig noget tid på at nærstudere bjørnen, meget 
fin størrelse og utrolig flot i pelsen, alt imens guiden fik fat på 
noget mere mandskab, til at hjælpe med at bugsere bjørnen til 
slagtehuset. 
Her skulle der tages forskellige prøver bla. en tand-prøve til be-
stemmelse af alder. 

Efter nogle timer i slagtehuset, gik turen tilbage til hotellet. Vi 
glædede os til et varmt bad, mad og ikke mindst en kold øl, så 
vi kunne fejre en helt perfekt jagtdag med buk morgen og bjørn 
aften til Jørgen. 
Da vi ankommer til hotellet midt på natten var døren låst, så stod 
vi der !!!!. Der blev ringet og banket på døren men ingen liv, hvor 
var nattevagten ? 
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Nå.. vi havde da vores madpakke og vores flaske vand, satte os på 
en bænk og lykønskede hinanden med en god jagtdag.
Prøvede nogle gange at banke nattevagten op uden held. Så der sad 
vi midt om natten i camouflagetøj og bevæbnet udenfor et fint hotel. 
Vi får kontakt til Hannes, der selv var på bjørnejagt med anden kun-
de, han foreslog vi affyrede et skud for at vække nattevagten, det 
afslog vi dog. 
Han får fat på nattevagten, som skulle lukke os ind. Det var hun ikke 
meget for, da hun ser der sidder 2 grønne personer og med våben 
ude på bænken, ville hun lukke døren igen, vi får hende overbevist 
om at vi bor på hotellet, så var det bare i bad og i seng. 
Ingen bukkejagt den efterfølgende morgen, vi var jo næsten lige 
kommet i seng, ovenpå den vellykkede bjørnejagt. 
Aftenjagt d. 2. august 
så var det Annis tur til 
at overtage bjørnerif-
len. 
Vi blev hentet af  
guiden og kørt ud i det 
helt fantastiske Estiske 
landskab. 
Efter en del køren/ 
pûrchen var heldet at-
ter med os, vi observe-
rer i en høj hvedemark 
en buk i fuld brunst 
med en rå. Anni kom 
på skudhold og resul-
tatet var en stor og fin 
medaljebuk, en super 
brunstjagt.

10
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Efter yderst vellykkede dage tæt på den russiske grænse gik tu-
ren mod Nilijârve i det centrale Estland, også her behagelig ind-
kvartering i træhytte. 
Her var vores nye guide også yderst velforberedt. Råvildtbestan-
den er heller ikke stor her, vi har dog held til at skyde 2 bukke 
mere. Desværre er Anni så uheldig, at skyde en buk i det alder 
sidste aftenlys og den springer i floden og væk var den. 
En rigtig god jagttur. Hvor der var tid til at se noget af det natur-
skønne Estland. 
Nu ser vi frem til at få den fuldmonterede bjørn hjem, så vi kan 
nyde den i vores jagtstue, og mindes endnu en god jagtrejse. 
Vi vil afslutningsvis rette en meget stor tak til Hannes Rei og 
teamet bag Gamekeeper & Buhls Jagtrejser. 

Med venlig hilsen 
Anni og Jørgen



612

Hundetræning foråret 2021
Hundetræning anno 2020 skulle vise sig at blive et noget ander-
ledes år. Vi startede ganske som vi plejer 1. Lørdag i Marts, med 
massere af glade hunde og hundefører, men knapt var vi kom-
met i gang før vi blev lukket ned af Covid-19 restriktioner. Og det 
skulle vise sig, at vi dårlig nok nåede at komme i gang igen før 
sommerferien. 
Vores afslutning måtte også aflyses, det samme måtte Rold Skov 
matchen. Det var simpelthen ikke forsvarligt at samle så mange 
folk.
Vores efterårs træning gik også lidt i slowmotion, det var som om 
vi ikke rigtig kom i gear. 
Men men men, nyt år er kommet, vaccinen er på vej rundt i lan-
det, så mon ikke der er lys for enden af tunnelen.
 
Vi har derfor programsat vores hundetræning til opstart Lørdag   
d. 6/3 2021 kl. 10.00. 
Vi mødes som vi plejer på P-pladsen ved Halkær sø (forenden af 
Skovgaardsvej).
Træningen flyttes til Torsdag aften d. 1/4 2021 kl. 19.00

Skulle vi imod forventning, blive nød til at aflyse, vil vi orientere 
ud via vores Facebookside og hjemmesiden.

Vi vil naturligvis overholde de gældende restriktioner, i forbin-
delse med vores træning.
 
Vi opdeler hundene efter kunnen og tilbyder følgende hold.
 
Hvalp / unghund hold:  Grunddressur/ lydighed 
Åbenklasse / veteran hold:  Lydighed – apportering land/vand 
    – Slæb/spor.

Alle er velkommen, medlemskab af foreningen ikke påkrævet. 

For yderligere information:
Jens Buus   26275363
Kim Mark   29266336
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Riffelskydning i Engelstrup 2021
Riffelskydningen i Engelstrup, der afholdes 2 træningsskydninger 
hver måned i den kommende sæson.
Dog er der i maj måned booket 3 træningsaftener. 
Man kan købe ét sæsonkort til alle, anførte træningsskydninger 
(tirsdage) i Veggerby jagtforening.  
Pris pr. skytte 30,- kr. træningsskydning. 
Sæsonkort 125,00 kr. pr. skytte. 
Skydebanen er åbent tirsdage, på følgende datoer fra kl. 18.00 og 
20.00. (der tages hensyn til solnedgangen)
Ankomst på skydebanen senest kl. 19.00

Skydetider –
Tirsdag d. 06. april       
Tirsdag d. 20. april                 
Tirsdag d. 04. maj
Tirsdag d. 11. maj                    
Tirsdag d. 18. maj                        
Tirsdag d. 01. juni
Tirsdag d. 15. juni 
Tirsdag d. 03. august
Tirsdag d. 17. august
Tirsdag d. 07. september 
Lørdag d.11. september kl. 9 – 14.        Jagt relateret feltskydning 
Tirsdag d. 21. september.   Skydebanen lukkes kl. 19.20

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!1s0x46496b1f334c2bff:0x9d05aca96b4d8067

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Ove Strøm +4529319303 
eller ovestroem69@gmail.com.

Riffeludvalget -  Ove  Strøm
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Trofæaften
Det vides ikke på nuværende tidspunkt hvornår vi holder trofæaf-
ten. Vi vil forsøge at afholde denne aften, også selvom det bliver 
senere på året end det plejer.

Hold øje med hjemmesiden og Facebook, det bekendtgøres her 
når vi kan finde en dato.

Trofæer skudt i 2019 må medtages, da trofæaften i 2020 blev 
aflyst.

Jagt udvalget - Tage Ørsnes
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Generalforsamling 2021
Generalforsamlingen udskydt indtil, vi må mødes nogle flere. Hold 
øje med facebook og hjemmesiden

På bestyrelsens vegne - Tage Ørsnes
Før riffelprøven
Gennemførelse af det obligatoriske riffelskydeforløb, som er en 
betingelse første gang en aspirant skal aflægge riffelprøve.
Undervisningen og Skydeforløbet hos Veggerby jagtforening er 
gratis.
 
Dette skydeforløb kan gennemføres på træningsaftener i det kom-
mende sæson-2021. Dog betales der 30,00 kr. for en standplads. 

• 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.
• 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
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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
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