
                                                                                                                                                                                                                

Jægerråbet 

 

 
 

 

 
 

     
 

 

Vallensbæk Jagtforening 
 

Nr. 3.  Juli til December 2014 
 

32. årgang 
 

Medlem af Danmarks Jægerforbund

 
 



 2 

 
 
 
Formand: 
Jan Møller 
Lundager 41, 2670 Greve 
40 68 09 29 
 
Næstformand:  
Henning Øland Berg 
Degnehusene 9, 2620 Albertslund 
43 43 73 60 
 
Kasserer: 
Marianne Jensen 
Strandbovej 46, 2650 Hvidovre 
50 80 70 13 
 
Bestyrelsesmedlemmer: 
Karsten Nielsen 
Gammel Køge Landevej 727 A 
2660 Brøndby Strand   
41 12 93 83 
 
Hans Vetter 
Knoldager 18, 2670 Greve 
21 58 68 87 
 
Martin Nielsen 
Sudanvej 32, 2770 Kastrup 
51 90 95 62 
 
Jan Nyboe 
Løkketoften 27, 2625 Vallensbæk 
29 25 38 33 
 
Referent: 
Ina Broch 22 31 85 52 
 
Suppleanter: 
1. Storm Hansen 
2. Ina Broch 22 31 85 52 
 
Skydeudvalg: 
Jan Møller     40 68 09 29 
Jesper Mieritz     40 63 48 23 
Ulrik Hansen       40 10 45 88 
 
Husudvalg: 
Hans Vetter     21 58 68 87 
 

Hundeudvalg: 
* = Kontaktpersoner  
* John Olsen      28 33 11 10 
* Martin Nielsen 51 90 95 62 
Carsten Pultz 32 53 67 68 
Marianne Jensen  50 80 70 13 
Jesper Mieritz 40 63 48 23 
Carsten Hillerup 43 63 36 87 
Pernille Legind 29 92 45 09 
 
Skader og krager: 
Kenneth Pedersen 28 49 80 04 
 
Nyjæger udvalg – kontaktpersoner: 
Karsten Nielsen (formand)   41 12 93 83 
Storm Hansen 
 
 
Nyjægere og nye hundeførere: 
Se artiklen på hjemmesiden 
 
Hjemmeside VJF: 
www.VJF.dk 
 
Kreds 7 hjemmeside: 
www.jagtkreds7.dk 
 
 
Jægerråbet/redaktion: 
Evelyn Broch (skyttepigen@webspeed.dk) 
20 81 09 83 
 
Forsidebillede: 
Bonzo's første stand 
og skyer over jagtforeningen 
 
Jægerråbet udgives:  
2 gange årligt pr. post 
4 gange som pdf fil på hjemmeside  
 
 
Foreningens lokaler: 
Brøndbyvej 185, 2625 Vallensbæk.  
(Ingen post tak) 
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Formandens leder nr. 2 - 2014 

 
 
Nu er årets bukkejagt ved at være slut og jeg håber, at I alle har haft 
nogle gode stunder og måske også har fået nedlagt en buk. Nedtællin-
gen mod efterårets jagtsæson kan gå i gang, og inden vi får set os om 
er det 1. september. 
 
I Vallensbæk Jagtforening har vi her i foråret haft hundetræning, både 
lydighed og apportering. Der har også i år været rigtig mange deltage-
re og vores dygtige trænere har virkelig gjort en stor indsats. 
 
Årets Sankt Hans fest var ligeledes velbesøgt, en hyggelig aften med 
god mad og hygge. Årets tale stod Søren Lind Sørensen (Glarmeste-
ren) for og igen i år havde vi godt vejr. 
 
Til september har vi ordinær generalforsamling, og jeg vil opfordre jer 
til at møde op og gerne komme med input til, i hvilken retning I ønsker 
vores forening skal udvikles. 
 
Til efteråret forventer vi igen at starte op med jagttegnsundervisning, 
så kender I nogle der er interesserede i dette, så spred gerne budska-
bet, så vi kan få samlet et hold. 
 
 

Jan Møller 
Formand VJF 
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Arbejdsweekend den 30. og 31. august 2014, kl. 10:00 

      

   

Så er det tid til at få shinet vores klubhus og 
udenoms arealer op. 

Bestyrelsen har derfor besluttet, at der afholdes 
arbejdes weekend den 30. og 31. august 2014 
fra kl. 10:00. 

Vi skal bl.a. have malet huset, repareret hegnet 
på vore træningsarealer, gjort hovedrengøring og 
meget, meget mere. 

Da vi alle har en interesse i at vores klubhus m.m. ser ordentligt ud og er et 
rart sted at være, håber vi at rigtig mange af vores medlemmer møder op og 
giver et nap med, stort som småt. 

For at bestyrelsen kan planlægge de forskellige arbejdsopgaver, vil vi godt 
have en tilbagemelding på hvem og hvor mange der kommer, på mail: vallens-
baek-jagtforening@hotmail.dk eller pr. tlf. / sms til formand Jan Møller tlf. 40 
68 09 29 eller til kasserer Marianne Jensen tlf. 50 80 70 13 senest den 15. 
august 2014 

Vi ser frem til at høre fra dig 

På snarligt gensyn - Bestyrelsen 

---------------------------------------------------------------- 

Vildtspil 2014 

   

 

VJF vil igen i år afholde foreningens årlige vildtspil. 

Datoen er endnu ikke fastlagt, men følg med på foreningens 
hjemmeside, hvor vi snarest muligt vil offentliggøre datoen. 

                  M.v.h. Bestyrelsen 
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Ordinær generalforsamling i VJF  -  2014 

Vallensbæk Jagtforening indkalder til ordinær generalforsam-
ling tirsdag den 16. september 2014, kl. 18,00, som afholdes i 
vores klubhus på adressen Brøndbyvej 185, 2625 Vallensbæk. 

 

Efter generalforsamlingen vil foreningen være vært for 3 stykker smør-
rebrød. 
 
Hvis du ønsker at deltage i spisningen, er tilmelding nødvendig til for-
mand Jan Møller på tlf. 40 68 09 29 eller pr. e-mail: lund-
ager@msn.com, senest den 9. september 2014. 

Tilmelding til selve generalforsamlingen er ikke nødvendig. 

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være forenin-
gen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste 

ordinære generalforsamling 
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse 
4. Indkomne forslag 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Valg af formand eller kasserer 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
8. Valg af suppleanter 
9. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter 
10. Eventuelt 

M.v.h. Bestyrelsen  
 



 6 

Kutterjagt til efteråret 

  

 

Vil du med på kutterjagt? 

Sidste år måtte vi desværre aflyse den planlagte 
kutterjagt pga. vejret. 

Men, det skal ikke afholdes os fra at prøve igen og 
så håbe at vejr-guderne er os venligere stemt i år. 

 

Datoen er endnu ikke fastlagt, men følg med på hjemmesiden. 

M.v.h. Bestyrelsen 

---------------------------------------------------------------- 

Bestyrelsen går i køkkenet den 20. januar 2015, kl. 18.30 
 
 
 

 
      
 

Så er datoen til vores succesfulde arrangement "Bestyrelsen 
går i køkkenet" fastlagt. 
 
Tirsdag den 20. januar 2015, kl. 18.30, vil vi endnu engang 
forsøge at diske op med noget lækkert til ganen. 
 
Pris for voksne kr. 110.00 
Pris for børn kr. 55.00 
 
Man vil som vanligt kunne købe øl, vand og vin til fordelagti-
ge priser. 

Tilmelding senest den 14. januar 2015, til formand Jan Møller på mobil 
40 68 09 29 eller pr. e-mail: lundager@msn.com. 
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Opråb  Opråb  Opråb 

Der er en ting jeg ikke helt forstår (dem der kender mig, vil nok 
mene der er flere), men hvor bliver alle nyjægerne af, når der er 
krage/skadejagt. 

Jeg har forståelse for at de gamle jægere ikke har tid i november, december og 
til dels januar, men der må da være nogle der ikke kommer så meget på jagt. 

Når vi er på krage/skadejagt i kolonihaverne er der jo en god mu-
lighed for en spændende jagtform, hvor du kan gå stille og roligt 
rundt og måske skyde din første fugl, vi skyder både skader og 
krager og ikke mindst duer. 
 
I den forgangne sæson var vi, når det gik vildt til 4-5 mand, det må sgu’ kun-
ne gøres bedre. I de gode gamle dage var vi 30 til 40 mand, det skal vi ikke 
være nu, men 10-12 ville være rigtig godt og gerne flere. Når jeg skriver 
mand, mener jeg selvfølgelig begge køn. 
 
Så tag jer nu sammen og mød op den første weekend i november, tid og sted 
vil fremgå af hjemmesiden. 

 
Med jægerhilsen 
 
John Pedersen (gammel formand) 

 

 

BEMÆRK!!!  NY UDGIVELSESDATO. 
Næste udsendte nummer af Jægerråbet udkommer 

Ca den 5. februar 2015 og gælder til og med Juli 2015 
Bemærk – Bemærk 

Sidste indleveringsfrist til bladet er den 1. Januar 2015 
 

Har du en god historie / oplevelse, så lad medlemmerne få del i den. 
Også gerne billeder. Husk navn og adresse. Send ind pr. e-mail til: 
 

Evelyn: skyttepigen@webspeed.dk 

  

REKLAME 
Med en reklame kan vi gøre noget for dig 
og du kan gøre noget for din forening. 

 

Støt vore annoncører - de støtter dig! 
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Stor konkurrence - VIND et vildtkamera 

 
Deltag i Vallensbæk Jagtforenings konkurrence og vind flotte præmier!! 
 
Bestyrelsen i VJF inviterer alle medlemmer til at indsende en sjov, pin-
lig, gribende og/eller spændende jagt-/hundehistorie – meget gerne 
med fotos – som du gerne vil dele med os andre. 
 
Det betaler sig, da de bedste historier vil blive honoreret med en præ-
mie og selvfølgelig vil blive bragt i Jægerråbet. 
 

1. præmie  -  Vildtkamera 
2. præmie  -  2 billetter til et valgfrit arrangement i VJF i 2015 
3. præmie  -  3 flasker rødvin 

 
Selvom du ikke vinder, vil din historie måske alligevel blive bragt i vo-
res medlemsblad til glæde for os alle. 
 
Indsend din historie til vores redaktør Evelyn Broch på e-mail: skytte-
pigen@webspeed.dk eller pr. post: Egernbo 26, 2665 Vallensbæk 
Strand. Bestyrelsen vælger efter bedste evne vinderne. Bestyrelses-
medlemmer, der selv har indsendt historier, er inhabil i bedømmelsen. 
 
Konkurrencen løber til den 1. november 2014. Vinderne får direkte 
besked! 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen for VJF 

 

 
Apporterings træning med Ceno, der skal til 

prøve.  

 

Santos (1år) tænker: Nu kan det være nok. 

"Ina Jeg vil også være med." 
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Hvalpemotivation 
 

VJF tilbyder hvalpemotivation. Alder ca. 3 - 7 måneder. 
Med start i slutningen af august. Datoen er ikke helt fastlagt endnu.  

 
Der er plads til 10 - 12 hunde på holdet. 

 
Din hund skal være vaccineret og have den udvidet ansvarsforsikring. 

Angående dato, pris og tilmelding, følg med på vores hjemmeside eller kontakt 
 

John tlf: 28 33 11 10 eller Martin tlf: 51 90 95 62 
 

Mvh. 
Hundeudvalget 

------------------------------------------------------------- 
 

Dressurhold 
 

Samtidig vil der blive oprettet dressurhold for let øvet/øvet, 
som opfølgning på forårets dressur, hvis tilslutningen er stor nok. 

Også med start i slutningen af august. 
 

Der vil blive trænet med lidt vildt. Træningen tilrettelægges med henblik på at 
få nogle egnede jagthunde. 

 
Også her skal man følge med på vores hjemmeside eller kontakte  

 
John tlf: 28 33 11 10 og Martin tlf: 51 90 95 62 

 
Mvh. 

Hundeudvalget 
------------------------------------------------------------- 

 
Efterårs apporteringstræning 

 
Der vil blive en opfølgning på apporteringstræningen med 4 gange. 

Der startes også her i slutningen af august. 
 

Her vil der også blive trænet med en del vildt, så hundene kan blive klar til 
efterårets jagt, og for dem som også deltager på prøverne. 

 
Også her skal man følge med på vores hjemmeside eller kontakte  

hundeudvalget om dato, priser og tilmelding. 
 

John tlf: 28 33 11 10 eller Martin tlf: 51909562  
 

Mvh. 
 Hundeudvalget 
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EMMA GAD FOR HUNDE 

 
 
Om gæster: Find hurtigt ud af hvilken af gæsterne, der er bange for 

hunde.  Storm igennem lokalet, gø højlydt og spring lege-
syg op ad denne person. Hvis mennesket falder om på gul-
vet og begynder at græde, så slik det i hovedet og knur 
lavmælt for at vise din sympati. 

 
Om at gø: Fordi du er en hund, forventes det, at du gør. Så gø – 

meget. Din ejer vil blive glad for, at du passer på deres 
hus, især om natten, når de sover trygt i deres senge. 
Mennesker føler sig meget sikrere når de vågner om natten 
og hører din bekymrede gøen... 

 
Om at kysse: Tag altid en STOR tår af din vandskål umiddelbart før du 

kysser dit menneske. Mennesker foretrækker rene tunger. 
Vær klar til at hente et håndklæde til dit menneske. 

 
Om huller: I stedet for at irritere dit menneske ved at grave et STORT 

hul i midten af haven, skal du hellere grave en masse små 
huller i hele haven – så opdager de det ikke. Hvis du ar-
rangerer en lille tue af jord på den ene side af hullet, tror 
de måske, det er en muldvarp. 

 
Om døre: Arealet direkte foran døren er altid reserveret til dig – så 

læg dig trygt til at sove. 
 
Om kunsten at snuse: 

Mennesker kan lide at blive snuset til, over det hele, det er 
din pligt som familiens hund, at efterkomme deres ønske 

 
Om bordskik: Sid altid under bordet ved spisetid, især hvis der er gæ-

ster, så du kan rydde op, hvis nogen taber noget på gul-
vet. Dette er også et godt tidspunkt at øve dig i at snuse. 

 
 

FORTSÆTTELSE FØLGER 
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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 

eb: www.dkvinimport.dk 

E-mail: kh@dkvinimport.dk 
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Aktivitetskalender 

 
 Juli August September Oktober November December 

1 Afslutning 

App kursus  

   Riffelskydning  

2  Riffelskydning     

3       

4    Riffelskydning   

5 Riffelskyd-
ning 

     

6   Riffelskydning   Riffelskyd-

ning 

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15     Riffelskydning  

16  Riffelskydning Generalforsam-

ling 

   

17       

18    Riffelskydning   

19 Riffelskyd-

ning 

 Riffelskydning    

20      Riffelskyd-
ning 

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30  Arb.Week end     

31  Arb weekend     

 
Se på hjemmesiderne hvornår skydebanerne er åbne på henholdsvis  

Tåstrup, Greve og KFK´s skydebaner 
 


