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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, som hundeførere eller bare for at opleve jagten, 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,
eller jagt på vandet, som er en meget givende og besnærende jagtform.
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, lad
jer ikke skræmme af det, vi
forventer absolut ikke at I er
verdensmestre.
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.
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Vi var alle nybegyndere
en gang, så vi kender
problemerne.

Strand og havjagt – vi
er meget interesserede
i at få kontakt med evt.
pram og motorbådsjægere, giv os venligst
besked så vi også kan
arrangere både kurser
og jagtture i
foreningen. På kurserne
vil der være mulighed
for at låne jagtpramme
og komme ud og prøve praktisk jagt fra pram (der findes alm. pramme og havjagtpramme). Disse kurser varer ca. en hel dag, og der bliver også tid til at
spise den medbragte madpakke, samt at stille spørgsmål til instruktørerne om
alle fiduserne, hvilken båd der er at foretrække i jeres område, vejledende
priser o. s. v.
Uanset om I ønsker at deltage i disse kurser, men er strand og havjagtjægere
så giv os venligst jeres navn og adresse. Vi kunne måske også med jeres hjælp
arrangere en strand og havjagtsaften i foreningen.
Jeg tror også der er mulighed for at bytte sig til en jagt, f. eks havjagt med en
konsortiejagt eller omvendt, jeg er sikker på at interessen er der.
Se kontaktpersoner under nyjægerudvalg.
Tag imod invitationen, så skal vi nok give jer en hjælpende hånd. Storm

Er der virkelig slet ingen strand og
havjægere i Vallensbæk jagtforening. Send os din E-mail adresse
så vi kan oplyse dig om de kurser
og arrangementer som der er i
Danmarks Jægerforbund samt foreningen. Send til storm.h@live.dk
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Aktionsaften tirsdag d. 8. november kl. 19.00
Kom og find det jagtudstyr som du lige står og mangler, og til helt vanvittige priser, gør det helt store kup på denne store aften som er et af
de helt store tilløbsstykker som foreningsaften.
Smørrebrød a 25/stk. kan bestilles hos Jan Møller senest d. 3. november.
Der bliver sikkert kamp om pladserne så kom hellere i lidt god tid, hvis I vil
have en siddeplads
Vi skal jo gerne have udsolgt så det kan godt være det bliver halvsent, men så
er der måske også chance for at noget af det bliver billigere hen på aftenen,
hvor der måske ikke mere kommer så mange bud.
Mød op og få fat i et af de vildt billige tilbud på jagtudstyr, beklædning eller
andre ting som du lige står og mangler, og som lige pludselig popper op på
denne aften.

Vildtspil tirsdag d. 15. november kl. 19.00
Så kalder det store bankospil igen med vildt som præmier.
Der vil være både duer, fasaner, evt. agerhøns, ænder, gæs og der plejer også
at være et stk. råvildt blandet ind i dette fantastisk store vildt spil, hvor alle de
som normalt ikke får så meget vildt på tasken, eller ikke har mulighed for at få
noget vildt, fordi de ingen jagt har, får muligheden for at få dette pragtfulde
måltid på bordet alligevel.
Der bliver kun dette ene vildtspil, så kom denne aften, hvis I vil redde julemiddagen. Kom i god tid, så I har tid til at finde de rigtige favoritplader, og et par
gode siddepladser.
Kaffen og småkagen giver foreningen, så mød op til en god aften, i gode venners lag og et brus af banko råb.
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Julehygge og fugleskydning tirsdag d. 6. december kl. 18.00
Vigtigt: Der serveres æbleskiver og jule gløg kl. 18.00, og præcis kl. 19
startes fugleskydningen op, således at vi kan nå at afvikle fugleskydningen, og finde fuglekongen.

Alle deltagere betaler et indskud på 20 kr. for at deltage i fugleskydningen.
Hver nedskudt plade på fuglen udløser en præmie i form af en flaske vin, og
fuglekongen får 3 fl. vin når brystpladen skydes ned.
Det er god tone at fuglekongen giver en omgang til deltagerne.
Kom ned og vær med til hyggeligt juleri som ramme omkring fugleskydning.
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VJF´s bestyrelse og
redaktion ønsker
alle medlemmer samt deres familie og kære
en rigtig glædelig Jul
samt et godt nytår
med ønsket om sundhed, en gylden fremtid
med gode oplevelser, fred og fremgang.
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Se på hjemmesiderne hvornår skydebanerne er åbne på henholdsvis Tåstrup, Greve og KFK´s skydebaner
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