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Forsidebillede: Jagt på Grønland med
hundespand

Formandens leder.
Så går endnu et jagt år på held og det er tid til at gøre status. Fik vi alle de jagtoplevelser som vi ønskede? Fik vi den hundetræning vi forventede?
Fik vi gjort noget ved skydningen, det gælder både riffel og haglbøsse? Kom vi til
nogle foreningsaftner eller var de ikke interessante nok?
Her i Vallensbæk Jagtforening har vi prøvet på, at opfylde nogle af punkterne.
Det vil sige, at vi har holdt de sædvanlige arrangementer.
Det virker som om i er tilfredse med dem. Vi har også prøvet med noget
nyt, filmaften det var en fin aften med ”trykjagt” på vildsvin” og forloren skildpadde. Før bukkejagten, vil vi igen holde en filmaften.
Vildtspillet i år var også godt besøgt, alle der mødte op, fik vildt med hjem. En
stor tak til glarmesteren for at han fremskaffede alt det gode vildt.
Så er det tid til at se fremad. Jeg ved at hundeudvalget i øjeblikket planlægger
næste års hundetræning, så mød op når de starter.
TIRSDAG 11. januar går bestyrelsen i køkkenet, det plejer at være en ”OPLEVELSE” så mød op, vi skal gøre vores bedste.
Krage skade reguleringen er også i gang så tjek vores hjemmeside så i kan se
hvor og hvornår.
Så er der kun at sige god jul og godt nytår herfra.
KNÆK OG BRÆK Formand Jan Møller

Redaktion og bestyrelse ønsker alle
medlemmer samt deres familier
En rigtig glædelig jul
samt
Et godt, fremgangsrigt og fredfyldt
Nytår.
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Riffel skydning på banen på Snubbekorsvej
VJF har riffelskydning sammen med Greve Jagtforening på Snubbekorsvej den
1. 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

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.
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
Tag imod invitationen, så skal vi nok give jer en hjælpende hånd.
Storm
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Tirsd. d. 11. januar – Bestyrelse går i køkkenet
Kl. 19.00 – Pris 75,- kr. Tilmelding til Jan Møller senest torsd. d. 6. januar. Tlf.: 43 69 74 78 – 40 68 09 29.
Så kan vi igen slippe for at svinge køkkengrejet derhjemme, for nu går bestyrelsen i køkkenet, og vil som tidligere vise alle deres kreative evner. Lad os se
hvad det bliver til, måske spændende vildt som er røget i fryseren, til fri afbenyttelse, eller måske noget helt andet og spændende. De har overrasket os
mange gange, og det skal såmænd også nok lykkes dem igen.
Der er som sædvanligt øl, vand og vin til fornuftige priser.
Hundearbejde: Kig på hjemmesiden for yderligere information!

Hvalpemotivation i Vallensbæk Jagtforening 2011
Som noget nyt i år, tilbyder vi også hvalpemotivation, alder 2 – 5 måneder,
dog oprettes dette kursus kun, hvis der er minimum 5 tilmeldinger. John Olsen
vil stå for undervisningen af dette hold
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 du også meget velkommen.
Tirsdag d. 8. marts 2011 kl. 19:00, starter med en introduktionsaften
v. John Olsen, i klubhuset Brøndbyvej 185, 2625 Vallensbæk (uden hund).
Der vil denne aften også være indskrivning og betaling til de forskellige hold,
Vi modtager desværre ikke dankort.

Skulle du være forhindret i at møde op denne aften, er du velkomme til at
kontakte John eller Martin for tilmelding, dog vil de som møder op til
introduktionsaften have fortrinsret.
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Din hund skal selvfølgelig være vaccineret, samt have den udvidede ansvarsforsikring.

Træningen forløber over 8 gange. Obs. de 3 første gange starter vi kl. 18.00,
herefter kl. 18.30

Start d. 15. marts – d. 10. maj 2011, dog springer vi d. 19. april over pga.
Påsken
Pris for medlemmer: 400, 00 kr. Ikke medlemmer: 500,00 Kr.
Der vil efter hver træningsaften være gratis kaffe samt oste/pålægsmadder,
samt socialt samvær, i klubhuset. Der kan desuden købes øl og vand til yderst
rimelige priser.

Lydigheds/dressurtræning foråret 2011
Vallensbæk jagtforening tilbyder igen i år jagthundetræning på alle niveauer.

Vi har fokus på det jagtlige i vores træning, og tilrettelægger træningen med henblik på
at få, nogle egnede jagthunde. For at nå dette mål, forventes og kræver det, at der trænes
hjemme.
Går I ikke på jagt, men har en jagt/jagtrelateret hund, så er I også meget velkomme.
Tirsdag d. 8. marts 2011 kl. 19:00, starter med en introduktionsaften
v. John Olsen, i klubhuset Brøndbyvej 185, 2625 Vallensbæk (uden hund).
Skulle du være forhindret i at møde op denne aften, er du velkomme til at kontakte John
eller Martin for tilmelding, dog vil de som møder op til introduktionsaften have fortrinsret.
Hundene vil blive inddelt så de passer sammen i alder/indlæringsniveau. Oplys derfor hvor
meget du og din hund kan, når du melder dig til. Din hund skal selvfølgelig være vaccineret,
samt have, den udvidede ansvarsforsikring.
Side 7

Træningen forløber over 8 gange. OBS! de 3 første gange starter vi kl. 18.00, herefter
kl. 18.30
Start d. 15. marts – d. 10. maj 2011, dog springer vi d. 19. april over pga. Påsken. 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.
Der vil denne aften også være indskrivning og betaling til de forskellige hold
Martin – Carsten H. – Marianne – Laura og Colette, vil stå for undervisningen af
begynder/mellem holdet. Carsten P. vil stå for undervisningen af det øvede hold.

Apporteringstræning forsommeren 2011

Vallensbæk jagtforening har 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.
Skulle du være forhindret i at møde op denne aften, er du velkomme til at kontakte John eller
Martin for tilmelding, dog vil de som møder op til 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 d
der videre derhjemme, for at nå målet.
Din hund skal selvfølgelig være vaccineret, samt have den udvidet ansvarsforsikring.
Træningen forløber over 8 gange. Start d. 17. maj – d. 5. juli 2011kl. 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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Laeserskydning tirsdag d. 8. februar
Så skal vi igen ud på den store safari, på det hvide lærred, hvor fasaner, ænder, duer, ryper, hjorte, vildsvin og meget meget mere, og vi kan endda konkurrere med hinanden, hvis vi har lyst til det.
Det er faktisk en rigtig god måde at træne på, der skal skydes med foranhold
til fuglene hvis man vil ramme dem.
Der er også lyd på så I kan høre lyden af vinger når fuglene flyver op, samt
deres karakteristiske stemmer som vi også hører dem ude i naturen.
I kommer ikke til at fryse om tæerne, Og vi kan på forhånd love jer at der er
masser af vildt. Lad være med at tage hunden med, den bliver bare stresset af
alt det vildt der falder ned, og som den ikke kan finde. Kom ned og få en god
og sjov oplevelse sammen med nogle gode jagtkammerater.

Skriv det i kalenderen så du ikke glemmer det.
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Onsd. d. 8. marts - jagtsti på papir med præmier i form af vin!
derefter vises der evt. film.
Vi starter med at løse en god lille jagtsti, med forskellige nemme spørgsmål.
Det er rigtig sjovt og også belærende, for I vil alle sammen formodentlig støde
på nogle spørgsmål som I ikke har set tidligere, og når man ser dem på den
måde, så glemmer man det aldrig igen. Lad være med at kigge hos sidemanden, for det er da ikke sikkert at han har skrevet det rigtige. Der skal nok blive
lidt præmier til vinderne.
Efter jagtstien vil der blive vist film. Vi må se at finde en god film som kan
tvinge os til at holde øjnene på lærredet

Figur 1: Hovedløs optræden – husk hovedet på jagt.

Riffelteori og filmaften om bukkejagt onsdag d. 4. maj.
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, for at 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
farven, og som kan blive mere eller mindre mørk, afhængigt af hvad de
fejer på. Vi ønsker alle knæk og bræk, og lad den bedste vinde.
Mand eller buk.

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. 40 68 09 29
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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Opråb til alle medlemmer, angående blad i fremtiden
Fra januar 2011 udgives bladet elektronisk på hjemmesiden 4 gange
årligt, så man der kan se hvilke aktiviteter der foregår i Vallensbæk
jagtforening.
De informationer der er vigtige for en, kan man så selv printe ud, hvis
man har lyst til det.
I opfordres alle indtrængende til at opgive jeres e-mail adresser til
Storm, som så sørger for videre formidling.
Disse vil blive lagt ind på hjemmesiden i en database, således at vi kan
sende meddelelse og huske jer på arrangementer, orientere jer om ting
som måske ikke er kommet med i bladet.
Vi kan også oplyse om eventuelle aflysninger f. eks. hunde aktiviteter
eller andet som må aflyses p. g. a. vejret.
Send E-mail adresse med det samme så I ikke glemmer det.
Skal fremsendes snarest.

Figur 2: Hvad med at leje skydevognen
Side 14

Aktivitetskalender
Januar
1

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

Riffelskydn

1

2

Riffelskyd
ning

Riffelskyd
ning

3

3

4

Riffelteori
og film

5

Riffelskydning

Riffelskyd
ning

4

Riffelskyd
ning

5

6

6

7

Riffelskyd
ning

8

Laser
skydning

9

7

Hund
intro
Jagtsti
film

8
9

10
11

2

10
Bestyr køkken

Apport
intro

11

12

12

13

13

14
15

14
Riffelskydning

15

16

Riffelskyd

Riffelskyd
ning

17

17

18
19

16

Riffelskydning
Riffelskydning

Riffelskydning

18
19

20

20

21

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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Næste nummer af Jægerråbet udkommer som blad og på hjemmesiden
d. 1. august og gælder til og med december 2011

Bemærk - Bemærk
Sidste indleveringsfrist til blad er 1. juli 2011
Har du en god historie/ oplevelse, så lad medlemmerne få del i den.
Send ind pr. mail skrevet i Word til storm.h@live.dk

Reklamer
Med en reklame kan vi gøre noget for dig
og du kan gøre noget for din forening
Bladet går ud til ca. 200 familier, samt biblioteker
og offentlige kontorer
Kontakt redaktøren og lad os få gang i forretningen
Storm: 43 73 95 06 – 30 25 95 06
E-Mail: storm.h@live.dk

Støt vore annoncører, de støtter dig

Knæk og Bræk
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