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Formanden har ordet
Jeg var så uforsigtig at skrive i efterårsbladet 2020 at coronavirus 
ikke kunne lukke for vores jagter -  deri tog jeg meget fejl.  For-
samlingsforbuddet med bøder der ville noget, gjorde at det meste 
blev aflyst.
Vi prøver nu alle aktiviteter igen, og håber at alle er vaccineret til 
den tid, så de kan gennemføres.

En ting undrede dog meget. Andejagten i Halkær var meget lidt 
benyttet, selvom man kunne få en plads for 250 kr. med fri afbe-
nyttelse. Man kunne endda frit tage en kammerat med hver gang. 
Tænk lige over denne mulighed, hvis man benytter det fuldt ud, 
er det jagt til under en krone pr. dag pr. jæger.

Der har på de sociale medier været en del kritik af Jægerforbun-
det. Jeg forstår ikke at nogen vil ødelægge et forbund, der trods 
alt har nogle gode politiske relationer, og kæmper en god kamp 
for jagten. Kritikerne angiver at Jægerforbundet sælger for meget 
ud, men jagttiderne kan altså ikke dikteres af Jægerforbundet. 
Det var dejligt hvis det var sådan, men det kan kritikerne heller 
ikke.
Politikerne har altså fat i den lange ende. Det er derfor vigtig at vi 
støtter op om Jægerforbundet så de står så stærke som muligt.

Noget som vi virkeligt kan glæde os over er, at skydebanen i 
Støvring ikke bliver nedlagt. Den skal sandsynligvis flytte, men 
vi kan nu vente til bestyrelsen og politikerne sammen finder en 
anden løsning.
Vi vandt retssagen og kan altså ikke bare tvinges væk.

Jeg har før forsøgt. Er der blandt vores medlemmer nogen der har 
et stykke jagt vi må komme på en enkelt gang? Alm. jagt/ræve 
jagt eller regulering. Ring da til jagtudvalget.
Ring også til bestyrelsen hvis du har en god ide eller aktivitet vi 
skal have startet op.
Håber at vi mødes til efterårets aktiviteter.

Formand Veggerby  Jagtforening - Tage Ørsnes
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Knivklubben og Krageudstopning
Vi starter op tirsdag den 2 november kl 19.00 i sløjdlokalet på 
Suldrup skole nede i kælderen hvor vi laver knive, bukkeplader 
knagerækker reparerer gamle våben nyt skæfte, man må lave 
lige hvad man vil, det er kun fantasien der sætter grænsen.
Vi får Ernst Frandsen til at komme forbi en aften og vise hans 
fine knive og skeder, han har nogle meget fine knivblade med 
som han sælger.
Krageudstopningsfolket kommer også og laver lokkefugle krage 
og måger og skader.
Det er spændende at lave sine egne lokkefugle, og så tage ud i 
et skjul og skyde et par krager.
Man kan møde op sløjdlokalet i kælderen på Suldrup skole og 
se om det har interesse.
Det koster 200 kr at være med.

Bjarne Gravhund 22978577

Rævejagt i Halkær 2022
Rævejagten i 2020 blev en forrygende succes, denne succes fik 
vi desværre ikke mulighed for at forsøge at gentage i 2021, da 
coronaen satte en stopper for antallet vi måtte samles. 
Netop antallet er vigtigt ved denne jagt, da vi denne dag driver 
et areal på ca. 500 ha.
Skytterne bliver centralt placeret i hjertet af Halkærs flotte na-
tur, herefter sættes drevet i gang fra flere sider. 
Jagten afholdes.: Lørdag d. 15. Januar 2022 kl. 8.30. vi mødes 
ved Halkær Mølle.
Sidste tilmeldingsfrist Lørdag d. 8. Januar. 2022.
Husk tilmelding i god tid, da der kun er 20 pladser til denne 
jagt.
Vi starter jagten med Rundstykker og kaffe samt morgen pa-
role.
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,-

(I 2020 blev der nedlagt 3 ræve samt 1 bukkelam). 
(evt. aflysning lægges på Facebook og på hjemmeside.)

 Jagtudvalget - Kim Mark
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Flugtskydning
Heldigvis fik vi rettens ord for at vi kan fortsætte med at skyde 
på banen i Støvring. Det er dog i alles interesse at vi undersøger 
anden placering, derfor arbejder bestyrelsen for SSV videre, men 
byrådet kan nu ikke blot vende tommelen nedad.

Vi træner derfor alle tirsdage indtil udgangen af September, så 
der er rig mulighed for at få afprøvet sine træffeevner inden jag-
ten starter. Der er altid en dygtig instruktører fra kl 18.00 til at 
hjælpe nye og dem som har et problem.

Heldigvis kommer der nu også mange jægere på banen, der vil 
lære at skyde bedre. 
Veggerby Jagtforening vandt (igen) i år Kimbrerpokalen.

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

Flugtskydningsudvalgt - Tage Ørsnes

Fællesjagt
Søndag d. 24. Oktober kl. 09.30 afholder vi fællesjagt på til rådig-
hed 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.



6 5

Hagljagt hos Naturstyrelsen Himmer-
land
Som så meget andet, blev alle jagter hos Naturstyrelsen Him-
merland aflyst pga. Covid 19 i 2020, dette håber vi ikke sker igen 
her i 2021. 
Tidligere har foreningen fået tildelt 2 pladser, til en af disse spæn-
dende jagter. 
De 2 pladserne fordeles til en ny jæger samt en mere erfaren. Der 
trækkes lod mellem de tilmeldte. 
Jagten foregår på en hverdag, og er gratis. 
Vi har endnu ikke fået en dato, men så snart vi har den, lægges 
den på vores Facebook side samt vores hjemmeside – så hold øje 
der.
Man kan godt tilmelde sig jagten allerede nu – skulle man blive 
udtrukket og være forhindret på dagen, går jagten bare videre til 
den næste. 
Tilmelding til jagten kan ske til undertegnede på mail: 
km.tegnogbyg@gmail.com eller tlf. 29266336. Husk at oplyse om 
du er nye eller erfaren jæger ved tilmelding. 

Jagtudvalget - Kim Mark 

Julejagt hos Eigil og Preben Hosbond
Vi afholder jagt onsdag d. 29. december kl.09.15 hos Eigil og 
Preben Hosbond.
Eigil giver en lille en til halsen om morgenen 
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 Preben Hosbond, Dalumvej 34, Suldrup.
Bindende tilmelding til Tage Ørsnes 21 72 86 84, efter ”først til 
mølle” princippet. 
 
Der er plads til 16 jægere, heraf  mindst 6 mand med hund.
PRIS: 250 kr.

Jagtudvalget - Tage Ørsnes
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SSV Flugtskydningsforening
Vi startede på skydebanen i år med mange restriktioner pga. 
Corona, men nu er vi heldigvis nogenlunde på gammelt niveau. 
Selvfølgelig passer vi også på skydebanen på hinanden – holder 
god afstand og bruger spritflasken flittigt. 
Men for SSV var den fuldstændig afgørende dag den 19/5 2021 – 
kl. 11.00 hvor dommen blev afsagt. Rebild Kommune havde ikke 
lovmæssig ret til at opsige vores lejekontrakt, og dommen var 
helt klar: 
THI KENDES FOR RET: SAGSØGTE, STØVRING & OMEGNS JAGT-
FORENING, FRIFINDES FOR SAGSØGEREN, REBILD KOMMUNE, 
PÅSTAND OM GODKENDELSE AF SAGSØGERENS OPSIGELSE AF 
6. JULI 2018 AF LEJEKONTRAKTEN VEDRØRENDE AREAL BELIG-
GENDE BANESVINGET 7B, 9530 STØVRING. SAGSØGEREN SKAL 
INDEN 14 DAGE BETALE KR. 150.000,00 I SAGSOMKOSTNINGER 
TIL SAGSØGTE. 
Rebild Kommune har besluttet ikke at anke dommen, og vi gør 
nu klar til en fornyet dialog med politikerne om banens frem-
tid eller eventuelle flytning. Byrådet har besluttet at afholde et 
Temamøde, hvor politikerne får mulighed for at blive klædt bedre 
på. Herefter vil jeg tro, at vi genoptager Udvalgsarbejdet som 
består af én fra hvert parti i Byrådet og 3 fra SSV. JA – vi skal alle 
sammen være meget glade for at vi vandt retssagen, men hvad 
enten vi bliver her på Banesvinget 7 – eller finder en ny placering 
til skydebanen – så vil vi altid skulle samarbejde med Rebild Kom-
mune, så derfor vil vi endnu engang gå i dialog med det politiske 
system i Rebild Kommune. 
Sluttelig vil jeg opfordre Veggerby Jagtforenings medlemmer til 
at komme på skydebanen. Alle har brug for træning – og det er 
altid hyggeligt at være sammen med folk, der har den samme 
interesse som én selv. 

Kristian Højsleth / Veggerby Jagtforenings repræsentant i SSV

Vedr.  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
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Det går ikke altid som præsten
prædiker
Et gammelt mundheld går på, at det ikke altid går som præsten 
prædiker. Denne lille miniberetning er et levende bevis på at net-
op dette mundheld har sin berettigelse.
Jeg har i en periode været låst fast i hjemmet grundet en opera-
tion, der ikke helt er gået som det skulle. Dette er en lang historie 
som jeg ikke vil kede jer med, men ikke desto mindre har det 
bevirket at jeg efter en måned i hjemmet, uden at være i stand 
til hverken at udføre daglige pligter i hjemmet, passe mine vagter 
på skydebanen og mit almindelige arbejde har det selvsagt heller 
ikke været muligt at passe.
Jeg havde egentligt opgivet bukkejagten i år og humøret var fælt, 
da jeg bor midt i min jagt og jeg har dagligt kunnet følge med i et 
leben af både råvildt og kronvildt, der nærmest havde invaderet 
min have. 
Ved den sidste kontrol på sygehuset havde de dog åbnet for mu-
ligheden for MEGET korte og langsomme gåture. 
Min gode ven naboen, der har været en kæmpe hjælp med alt 
muligt praktisk igennem forløbet her er inkarneret bukkejæger og 
da han om morgenen d. 16. Havde nedlagt en fin lille seksender, 
som han lystigt berettede om, var jeg nærmest grædefærdig.  
Naboen kom ned til mig den anden aften og spurgte så om jeg 
ikke rigtigt nok havde fået lov at gå korte ture, hvilket jeg jo kun-
ne bekræfte. Han konstaterede derefter, at hvis jeg alligevel var 
ude at gå tur, så kunne jeg jo lige så godt medbringe min riffel.
Jeg må under ingen omstændigheder løfte noget som helst, så 
jeg ville absolut ikke være i stand til at slæbe en evt buk med 
hjem. Naboen konstaterede derefter tørt, at hvis jeg mod for-
ventning ville være i stand til at overliste en buk og ovenikøbet 
være så heldig at træffe ”bæstet” med en heldig kugle, så kunne 
jeg sgu bare ringe, for så ville han komme og brække og slæbe 
dyret hjem for mig. Hans påstand var, at sandsynligheden for at 
det ville ende med det udfald var så lille, at den chance turde han 
sgu godt tage.  
Jeg vurderede ikke voldsomt lang tid og jeg besluttede mig, trods 
tanken om lægens løftede øjenbryn hurtigt, at den lille gåtur kun-
ne jeg sgu godt klare. Den gode times tid ude i det fri kunne jeg 
vel godt klare.
Grejet blev til naboens fryd monteret og jeg kunne, akkompag-
neret af naboens hyggelige videre fornærmelser, sætte afsted på 
jagt. Hvilken vidunderlig fornemmelse efter at være stillesidden-
de i så lang tid.
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Afsted det gik. 
Der er 200 meter ned til skoven. Yderligere 150 meter ned til det 
hjørne hvor jeg havde tænkt mig, at jeg skulle sidde og spilde 
tiden 
Dernede stødte jeg på en fin rå og hun tillod desværre ikke jeg 
kunne sidde der. Jeg begav mig i snegletempo videre. Det gik for-
rygende. Da jeg have forceret en meget våd rapsmark i et spor 
lavet af kronvildtet, kunne jeg lige så godt fortsætte det sidste 
stykke over til mit læbælte, hvor jeg kunne sidde med godt udsyn 
og hygge mig på min jagtstol.
En udsøgt plan.  
Solen var tittet frem efter det havde regnet temmeligt kraftigt 
hele eftermiddagen så da det jo hedder sig, at efter regn kommer 
der dyr frem, var forholdene gunstige. Jeg havde ikke det fjerne-
ste imod at gøre naboens drillerier til skamme ... Dette skulle vise 
sig at være det eneste, der holdt stik den eftermiddag. 
Da jeg nåede læbæltet formåede jeg trods mit snegletempo og 
ivrige arbejde med kikkerten i gå-pauserne at støde et dyr på 
modsatte side af læbæltet. Dyret kunne jeg følge langt ud og som 
så ofte set før drejede dyret af, for at entrere min egen jagt oppe 
i hjørnet for efterfølgende at bevæge sig tilbage mod et skovstyk-
ke/vandhul jeg har midt inde på mit stykke. Retningen var fin og 
jeg kunne konstatere det var en buk. Jeg stillede min Viper Flex 
op og gjorde mig klar. 
I mellemtiden havde himlen åbnet sine sluser, så jeg fik en skylle 
af format. I regnen stillede bukken sig med bredsiden til og på ca 
130 meters afstand sendte jeg en 120 grains Barnes ttsx afsted 
med små 1000 meter i sekundet fra min gamle tikka 690 i kal. 
6.5-06
Kugleslaget var meget tydeligt og bukken tegnede tydeligt for 
skuddet, hvorefter den forsvandt kortvarigt af syne. Umiddelbart 
derefter så jeg dyret løbe derfra i høj fart 
Jeg fandt roen og gik efter de obligatoriske LAAAAAANGE minut-
ter frem til skudstedet. 
Regnen stoppede så pludseligt som den var startet og jeg fandt 
uden problemer stedet og derefter begynte det hele at blive rig-
tigt træls. På skudstedet fandt jeg meget tydelig schweiss. Des-
værre leverschweiss 
Og ingen buk. Jeg fandt spor fra dyret men ikke yderligere 
schweiss.... 
Derefter begyndte tvivlen at komme bragende frem i underbe-
vidstheden..... 
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Jeg havde ikke flere kræfter. Jeg var klar over jeg allerede nu 
havde presset citronen mere end godt var, så frem med telefonen 
og et opkald til Schweishundeføreren. 
Elon Godiksen er en af mine gode venner og vi sidder bl.a. i be-
styrelse sammen her i foreningen. Elon lyttede til mit usammen-
hængende og trætte sludder, hvorefter han kort gav mig beske-
den: ”Gå hjem, jeg ringer når jeg nærmer mig”
Jeg afmærkede skudstedet og begav mig ud på den lange gåtur 
hjemover. Det var en lang og hård tur hjem. Jeg kunne nu for al-
vor mærke jeg havde taget munden for fuld og sammenholdt med 
den nagende følelse af at have et dyr til at ligge, så var det nær 
den længste gåtur jeg nogensinde havde oplevet... 
Hjemme fik jeg lidt ro på, ringet til lodsejer om at der ville køre 
bil ind på marken, advisere naboen og min far, der havde ringet 
for at høre hvordan ”gåturen” Havde været. 

Elon dukkede op ca en time efter jeg var landet I hjemmet. I mel-
lemtiden havde en energibar, vand og en kop kaffe hjulpet lidt på 
mit energiniveau, så jeg satte mig trist til mode ind i bilen for at 
følge med ud og vise skudstedet. 
Stedet blev udpeget og Elon kunne med det samme konstatere 
at dyret som antaget var truffet, mængden af schweiss og lever 
på skudstedet indikerede at dyret var hårdt ramt og at det for-
mentlig allerede var forendt. Jeg udtrykte min forundring over 
der ikke var yderligere schweiss, men Elon kaldte til orden og bad 
mig holde kæft og lade hunden gøre det den er god til. Hunden 
arbejdede i under et minut hvorefter den kunne slæbe min buk 
ud af læbæltet 40 meter fra skudstedet og forøvrigt stendød. Helt 
i modsat retning af hvor jeg så et dyr løbe efter skuddet og selv-
sagt også i totalt modsatte retning af, hvor jeg havde ledt efter 
schweiss. 
Vi kunne nu konstatere at bukken havde løbet ind på marken og 
havde standset op i umiddelbar nærhed af et eller flere dyr, der 
i forvejen var inde på mit stykke. Disse dyr var, skræmt af skud-
det, stukket af og det var netop de/det dyr jeg havde set løbe fra 
stedet. 
Årsagen til der ikke var mere schweiss var at jeg i regnen ikke 
havde vurderet vinklen på dyret korrekt. Bukken havde stået 
markant mere på skrå i forhold til mig, så kuglen var gået ind 
ganske som jeg ville have den til, men den var gået ud af dyret 
alt for langt tilbage, hvorfor den havde truffet leveren. Undertryk-
ket havde trukket en del af vommen med ud af hullet, så det var 
lukket som med en prop.
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Elon hjalp ”handikapperen” med at brække bukken og han kørte os 
hjem for at få bukken hængt op. 
Det var hans sidste opgave på dagen, så der ventede kaffe/kage og 
en iskold bajer hjemme på matriklen.
Der var nu tid til eftertanke. Alt var gået nærmest modsat af hvad 
jeg havde forventet. Var det et skud jeg burde have afgivet, var det 
den rigtige buk at skyde. Ret beset må jeg være ærlig at indrømme 
at bukken, i regnen” virkede større end han var, så skulle han have 
haft et år eller to mere. Skulle jeg overhovedet være taget afsted 
osv. Osv. 
I indledningen skrev jeg at det sjældent går som præsten prædiker. 
Dette må siges at være sandt i netop dette tilfælde.
Billederne er dårlige, lyset og vinklerne var for ringe, så de yder 
ikke hverken bukken eller skytten/fotografen retfærdighed, men I 
får dem nu alligevel..

Afslutningsvis vil jeg benytte lejligheden til sende en kæmpe TAK 
ud i æteren til vores fantastiske korps af schweishundeførere. Deres 
uselvisk indsats er fantastisk og hvor er jeg taknemmelig for deres 
hjælp. 

Knæk og bræk Dan Korgaard

10
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Andejagt i Halkær
Veggerby jagtforening råder over et stykke andejagt i nord enden 
af søen i Halkær, hvor man som medlem af foreningen har mulig-
hed for at leje sig ind på.
Jagten foregår som trækjagt på jagtbare ænder og gæs fra faste 
pladser i rør taget.
Der skal medbringes apporterende hund på jagten.
Jagtkort til sæsonen koster 250 kr og giver ret til at tage en gæst 
med, hvis de to af pladserne er optaget må man sætte sig på den 
sidste plads sammen med sin gæst.
Der er gode parkeringsforhold tæt på og muldtoilet ved shelter-
pladsen.
Ønsker man at komme på jagt ringer eller sender sms til Elon på 
29 41 37 55 og høre om der er plads.
Onsdag d. 25 august kl. 19.00 er der fremvisning af stykket, vi 
mødes på p. pladsen ved shelterene i Halkær.

Jagtudvalget - Elon Godiksen

Indkøbstur Kragh’s Jagt og fiskeri
Nu da vi er kommet lidt på afstand af alt det corona, så er det 
vist på tide at vi kommer ud og ser om der er kommet noget 
nyt i jagtforretningen, måske noget som vi vil have svært ved at 
undvære.
Så derfor tager vi en tur op til Kragh jagt og fiskeri og kigger lidt i 
butikken, og får forhåbentlig en god handel, hyggen skal vi jo ikke 
glemme, så en god snak og nogle gode historier kommer der helt 
sikkert og måske har Leo hjemme bragt en god kage.
Turen er onsdag d. 22 september og vi mødes deroppe kl. 19.00.
Af hensyn til forplejningen er det vigtigt at jeg lige får et praj om 
at i kommer, ring eller sms til Elon på 29 41 37 55 senest søndag 
d. 19 september.

Elon Godiksen 
Jagtgudstjeneste
Jagtgudstjeneste i Sørup kirke d. 18 november kl. 17.00.
Efterfølgende gule ærter i forsamlingshuset.
Der vil være jagthornsblæsere i kirken. Det koster 65 kr pr/per. 
Tilmelding skal ske til Annette Riis på mobil. 25115783
S.U. d. 8 november
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Hundetræning foråret 2021
Efter et år (2020) hvor vores hundetræning nærmest fik ende, før 
vi kom i gang. Startede vi op for fuld fart i 2021. Det var rigtig 
dejligt at se så mange glade hunde og hundefører igen, måske 
mest fordi vi nærmest har været indespærret det seneste årstid 
😊. Mange af jeg var gengangere, men der var også mange nye
ansigter, hvilket vi naturligvis sætter stor pris på. 
Vi lægger alle stor vægt og energi i hunde træningen, men også 
det sociale efter træningen er vigtig for os. Her vendes verdens-
situationen, stort som småt tit over en øl eller vand. Lidt kærligt 
drilleri eller grov mobning er også tilladt her, men altid med et 
glimt i øjet. Jo der skal en stærk psyke til, for at klare sådan en 
trænings aften. 
Vores afslutning faldt på en varm og solrig dag, hvilket satte både 
hunde og fører under pres. Der var 2 hvalpe - 8 unghunde – 5 
åbenklasse samt 3 veteraner til prøve, hvilket vi er godt tilfreds 
med. 
Vores sædvanlige grillmester Bjarne, havde kastet håndklædet i 
ringen. (Vist noget med at han skulle grille dagen før, og det ville 
være alt for hårdt med 2 grise på en weekend) Leif var hurtig med 
et tilbud om, at han sagtens kunne riste den gris lige så godt som 
Bjarne. Da jeg i skrivende stund, ikke har modtaget nogle klager 
over svinet, kan vi nu konstatere, at vi nu har 2 grillmestre. Så 
må vi se om vi skal have kampvalg, om hvem der griller næste år. 
Årets bedste hvalp blev Bella ført af Preben Andersen (skal dog 
siges at det kun var 9 dage mellem de 2 hunde som var a point).
Bedst unghund blev Sep ført af Lars Ditlev – 2. bedste blev Loll 
ført af Bent Rytter.
Bedste åbenklasse blev Balder ført af Hans Topholm – 2. bedste 
blev Simba ført af Tage Pedersen.
Bedste veteran blev Elsa ført af Sonny Sahl, de to opnåede til 
sammen max point. 
Vi sendte naturligvis også et hold til Rold Skov Matchen, men op-
nåede desværre ingen placering i år. Tak til jer som repræsente-
rede foreningen ved matchen, jeg var desværre ikke selv tilstede, 
men har hørt det var en hyggelig dag.
Vores hundetræning bliver holdt oppe af rigtige mange frivillige, 
der på hver sin måde gør en kæmpe indsats, hvilket vi sætter 
stor pris på (ingen nævnt ingen glemt) og i ved selv hvem i er. 
Det kræver som regel kun en sms eller et telefonopkald, for at 
høre om i vil hjælpe lige som sidst. Og vi får sjældent nej. Rigtig 
mange og af hjertet TAK, fra hele hundeteamet.
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Til sidst skal der dog lyde en lille bøn. Vi har de seneste år haft så 
stor succes, med rigtig mange hunde på hvert hold. Jeg vil stille 
sige, næsten alt for mange på holdene. Hvilket tit bliver en ud-
fordring for os som trænerer. Vi får svært ved at nå rundt til den 
enkelte, og måske give den ekstra træning, som der til tider er 
behov for. Det er ligeledes svært at tage en fri aften, da der ikke 
lige er en til at tage over. Så hvis der går en der kunne tænke sig 
at prøve kræfter som hundetræner, så er vi i foreningen åben. 
Foreningen står klar med midlerne som skal til, for at komme på 
div. Kurser og uddannelse. Så sig endelig til, der er rigtig mange 
gode oplevelser i det, hvis man går lidt op i hundearbejde. 
Vi kører naturligvis efterårs træning igen i år. Dette starter Tors-
dag d. 5/8 2021 kl. 19.00 på P-pladsen Skovgaardsvej i Halkær. 
Følg os på Facebook ( Veggerby jagtforening ) hvor vi også orien-
terer omkring vores træning. 

Hundeudvalget – Kim Mark

Riffelskydning i Engelstrup 2021
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. 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

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

Riffeludvalget -  Ove  Strøm
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Hundetræning efteråret 2021
05/8 2021 Trænings start, hundetræningen starter kl. 19.00 og 
vil foregå udendørs. Træningen varer ca. 1-1½ time. Efter træ-
ning er det mulighed for at købe øl eller vand.
Sidste trænings aften 23/09 2021 i alt 8 gange. 
Du skal medbringe følgende:
  Dressur halsbånd. 
  Dressur line. 
  Lang line. (6-10 m)
  Dummyer. (forskellige slags)
  Fløjte. 
  Godbidder.

Hundetræningen skal betales senest ved 2. træningsaften. 
  
De arealer som vi træner på er lånt og må kun benyttes denne 
aften. Hundens efterladenskaber skal samles op. 

Skulle der være spørgsmål i forbindelsen med hundetræningen 
eller andet vedr. din hund, er du velkommen til at stille dem un-
der træningen. Der kan være  andre med samme problem som 
dig. 
Mød 15 min. før træning og luft hunden godt. (ikke på trænings-
arealerne)
Lad hunden blive i bilen til at træningen starter, det stresser hun-
dene at blive samlet i en flok inden træningsstart og de første 15 
minutters træning kan være spildt. 

Træn hjemme det belønner sig!!!! 

Priser:
 For medlemmer af Veggerby jagtforening Kr. 250,-
 For ikke medlemmer af Veggerby jagtforening Kr. 370,-

Ved spørgsmål bedes du rette henvendelse til:

 Jens Buus 26275363 eller Kim Mark 29266336
Vel mødt til nogle hyggelige timer med din hund

Hundeudvalget – Kim Mark
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Generalforsamling 2022
Generalforsamlingen afholdes på Halkær Mølle: Onsdag den 2. fe-
bruar kl. 19.00. Dagsorden efter vedtægterne og forslag til dags-
orden skal være formanden i hænde senest 3 dage før general-
forsamlingen. 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

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 
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
+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
  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.dk

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

  Bjarne Johansen 20 25 40 11  mail@idegardiner.dk


