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Bestyrelse og udvalg
Formand
Jan Møller, Lundager 41 2770 Greve
Tlf. 43 69 74 78 – 40 68 09 29

Hundeudvalg:
* = Kontaktpersoner
* John Olsen
43991980-28331110
* Martin Nielsen 51909562
Carsten Pultz
2536768
Marianne Jensen 50807013
Jesper Mieritz
40634823
Carsten Hillerup
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Colette Birk
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Laura Antofte
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Næstformand
Henning Øland Berg
Degnehusene 9, 2620 Albertslund
Tlf. 43 43 73 60
Kasserer
Marianne Jensen,
Strandbovej 46, 2650 Hvidovre
50 80 70 13

Skader og krager
Kenneth Pedersen 28 49 80 04
Erik Christensen
21 47 31 03
Henrik Vojcik
43 62 16 23

Storm Hansen
Gl. Køge landevej 726, 2660
Brøndby strand, 43739506/30259506

Nyjæger udvalg – kontaktpersoner.
Karsten Nielsen 41 12 93 83 formand
Storm Hansen
30 25 95 06
Nyjægere og nye hundeførere
Se artiklen.

Hans Vetter
Knoldager 18, 2670 Greve
21 58 68 87

Kreds 7 hjemmeside
www.jagtkreds7.dk

Martin Nielsen
Sudanvej 32, 2770 Kastrup
51 90 95 62

Hjemmeside: www.VJF.dk
Jan Nyboe
Lykketoften 27, 2625 Vallensbæk
29 25 38 33
Referent:
Ina Broch

Jægerråbet/redaktion
Storm Hansen
43 73 95 06 – 30 25 95 06

Forsidebillede Det mobile køkken
under udrykning

22 31 85 52

Suppleanter:
1. Ina Broch
22 31 85 52
2. Karsten Nielsen 41 12 93 83

Foreningens lokaler
Brøndbyvej 185, 2625 Vallensbæk.
(Ingen post)

Skydeudvalg:
Bent Davidsen 43521742-31133042
Jan Møller
43697478-40680929
Jesper Mieritz 40 63 48 23
Husudvalg:
Hans Vetter

Jægerråbet udgives:
2 gange årligt pr. post
4 gange som pdf fil på hjemmeside

21 58 68 87
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Riffelteori og filmaften om bukkejagt Onsdag d. 4. maj 2011 kl. 19.00 i klubhuset.
Tilmelding til Jan Møller senest d. 30. april 2011 på tlf. 43 69 74
78/ 40 68 09 29 – meld dig til nu!
Ja, så er det sørme ved at være tid igen, hvor en masse jægere skal af
hus, for at søge at overliste en af de røde gavtyve, som de
formodentlig allerede har været ude og kigge på flere gange, for at
danne sig et mønster, samt finde ud af hvor han går på det revir han
har sat sig på.
De har travlt med at sætte duftmærker og feje opsatsen på mindre
træer og buske, som ind imellem får en ordentlig røvfuld, nogle gange
så alvorligt, at de går ud. Det er jo disse fejninger som giver opsatsen
farve og som kan blive mere eller mindre mørk, alt efter hvad de fejer
på.
Vi ønsker alle knæk og bræk, lad den bedste vinde.
Mand/Kvinde eller Buk.

Hvis der ikke er tilmeldinger nok, aflyses arrangementet. Se hjemmesiden.

Finlandsgade 1-11* DK-4690 Haslev
*
Arb. 45 57 61 78 00 * Mob. 25 26 25 60
*
Priv. 43 99 97 14 Fax: + 45 57 67 04 88
Web: www.dkvinimport.dk
* Email: kh@dkvinimport.dk
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Riffelskydning på banen på Snubbekorsvej.
VJF har riffelskydning sammen med Greve Jagtforening på Snubbekorsvej
den1. og 3. lørdag i hver måned fra kl. 12.00 – 16.00.
Seneste indskrivning er kl. 12.30.
Der er gode faciliteter både ude og inde.
Der er altid riffelinstruktører til stede, som er klar til at give jer råd og
vejledning.
Der vil som regel også være mulighed for at låne en riffel under opsyn af en
riffelinstruktør, hvis man er i tvivl om hvilken riffel man evt. skal købe. For
nærmere info – se hjemmesiden - www.VJF.dk
Hvis I har brug for gode råd eller vejledning, i. f. m. køb af riffel, skydeteknik,
kaliber m. m., så henvend jer til Bent Davidsen, han ved stort set alt om
riffelskydning. Tlf.: 43 52 17 42 / 31 13 30 42
I kan selvfølgelig også komme til vore foreningsaftener, der kommer også
mange habile riffelskytter, som er rede til at give jer et godt råd med på vejen.

Nyjægere og nye hundeførere m/u jagttegn
Vi prøver noget nyt for at hjælpe nye jægere (alder underordnet) samt nye
hundeførere både med og uden jagttegn.
Hvis I er interesseret i at komme med på jagt, både som jægere eller som
hundeførere så kontakt personen i nyjægerudvalget Karsten Nielsen, som så
kan formidle kontakt til nogle af de ”gamle” erfarne jægere som er villige til at
tage nogle med på jagt. Det kan måske være både land og strand/havjagt så I
kan opleve hvordan jagten udøves i et konsortie. I vil i hvert enkelt tilfælde
blive orienteret om hvad I skal medbringe, f. eks. mad drikkevarer, patroner
m. videre, og i nogle tilfælde serveres der mad og drikkevarer, som man så
betaler for, altså på lige fod med de andre deltagere på jagten.
Vi forventer til gengæld at I prøver at dygtiggøre jer ved at træne på
skydebanen. Vi kan også arrangere træning på skydebane med instruktører, så
vi kan samle dem sammen som har behov for instruktion til nogle fastlagte
skydedage på en af vore skydebaner i nærheden. Der er Greve, Tåstrup og
KFK.
Tilbuddet gælder også nye hundeførere hvad skydning angår, og de må også
skyde uden jagttegn, hvis der er en instruktør til stede.
For disse er det meget vigtigt hvis de ønsker at komme med på jagt, at man
har styr på sin hund, d. v. s. at lydigheden er i orden samt at de kan apportere
såvel fra land som fra vand. (De skal ikke nødvendigvis være verdensmestre)
Lad jer ikke skræmme af disse ting, vi er der for at hjælpe jer, og I er også
meget velkomne til at komme til vore foreningsaftener, og få jer en snak med
instruktører eller nogle af de garvede jægere. Vi var alle også begyndere en
gang, så vi kender problemerne. Kontaktpersoner under nyjægerudvalg.
Tag imod invitationen, så skal vi nok give jer en hjælpende hånd. Storm
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Resultat – Åben markprøve den 12. marts 2011.
STORT TILYKKE TIL JER ALLE

Fra venstre:
2. Præmie

2. Præmie

1. Præmie/Prøvens bedste

Dan Jacbsen

Morten Jørgensen

Teddy Cordua

Tejst

Emma

Luzy

Unghund

Unghund

Åben klasse

Ruhåret

Ruhåret

Ruhåret

hønsehund

hønsehund

hønsehund

Fører Pokal

1. Præmie

1. Præmie

Ina Brock

Mikkel Pedersen

Bent Clement

Nicos

Kahles

Eik

Åben klasse

Åben klasse

Åben klasse

Langhåret

Ruhåret

Ruhåret

hønsehund

hønsehund

hønsehund
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Vejrguderne var med os, da Vallensbæk Jagtforening under ledelse af
markprøveleder Søren Lind Sørensen, afholdt den årlige markprøve.
Solen skinnede og der blæste en ”mild” vind, da 21 hunde og hundeførere
mødte op i klubhuset til morgenmad. Klar til dagens dyst, som senere nøje
blev overvåget af dommer Jeff Jacobsen og terrænleder John Olsen.
Efter endt prøve, var der pokal overrækkelse, fotografering samt
lykønskninger til vinderne.
Flere billeder kan ses på www.vjf.dk

Vallensbæk jagtforening tilbyder igen i år
apporteringstræning på alle niveauer.
Vi har fokus på det jagtlige i vores træning, og tilrettelægger træningen
med henblik på at få nogle egnede jagthunde.
Går du ikke på jagt, men har en jagt/jagtrelateret hund, så er I også meget
velkomme.
Onsdag d. 11. maj 2011 kl. 19.00, starter med en introduktionsaften v.
Carsten Pultz, i klubhuset Brøndbyvej 185, 2625 Vallensbæk (uden hund).
Der vil denne aften også være indskrivning og betaling til de forskellige
hold.
OBS vi modtager ikke dankort eller check.
Skulle du være forhindret i at møde op denne aften, er du velkomme til at
kontakte John tlf. 28 33 11 10 eller Martin Tlf. 51 90 95 62 for evt.
tilmelding, hvis ikke holdene bliver fyldt op på intro aftenen. Dog vil de
som møder op, samt betaler på introduktionsaften, have fortrinsret.
Apporteringstræningen retter sig både mod den helt unge hund, der er helt
nybegynder inden for apportering og frem til den gamle hund der stadig
trænger til udfordringer og altid kan blive bedre.
Oplys derfor hvor meget du og din hund kan, når du melder dig til.
Ligeledes forventes/kræves det at I arbejder videre derhjemme, for at nå
målet.
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Din hund skal selvfølgelig være vaccineret, samt have den udvidede
ansvarsforsikring.
Træningen forløber over 8 gange.
Start d. 17. maj – d. 5. juli 2011 kl. 18.30
Der vil efter hver træningsaften være gratis kaffe samt oste/pålægsmadder,
samt socialt samvær i klubhuset.
Der vil kunne købes øl og vand til yderst rimelige priser.
Pris for medlemmer: 500,00 kr. Pris for ikke Medlemmer: 600,00 kr.
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Vallensbæk Jagtforening
Indbyder til St. Hans aften
Torsdag d. 23. juni 2011, kl. 19.00

Vi sørger for saftige bøffer, med sprød salat, pølser og snobrød,
øl, vand og god rødvin samt varme griller
Pris: Mad for voksne
Pris: Mad for børn

kr. 85,kr. 35,-

Øl, vand og vin til sædvanlige fornuftige priser

Bindende tilmelding til Jan senest d. 20. juni på
Tlf. 43 69 74 78
I sørger for godt humør, smurte sangstemmer og stort
fremmøde.
Gud sørger for godt vejr, alt efter hans humør.
Familie, venner og jagtkammerater er selvfølgelig også
meget velkomne.
Mød op og få en hyggelig aften.
Med jægerhilsen bestyrelsen
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Aktivitetskalender
April

Maj

Juni

Juli

1
2

1
Riffelskydning

Riffelskydning

3

2
3

4

Riffelteori og film

Riffelskydning

4

5

5

6

6

7

Riffelskydning

7

8

8

9

9

10

10

11

Apport intro

11

12

12

13

13

14

14

15
16
17

15
Riffelskyd

Riffelskydning
Apportering start

18

17
Riffelskydning

19

18
19

20
21

16

20
Riffelskydning

21

22

22

23

St. Hans spisning

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

Se på hjemmesiderne hvornår skydebanerne er åbne på henholdsvis
Tåstrup, Greve og KFK´s skydebaner
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