
 

Jægerråbet 

 
 

 
 

 

 
 
 

Vallensbæk Jagtforening 
 

Nr. 3 blad Juli – December 2011  

 

29. årgang 

 

Medlem af Danmarks Jægerforbund 



 2 

Bestyrelse og udvalg 
 
Formand   
Jan Møller, Lundager 41, 21 58 68 87 
2670 Greve, 43697478 - 40680929  
  
Næstformand  * John Olsen 43991980-28331110 
Henning Øland Berg 
Degnehusene 9, 2620 Albertslund 
43 43 73 60 
 
Kasserer  43633687 
Marianne Jensen,  
Strandbovej 46, 2650 Hvidovre  22278509 
50 80 70 13  
 
Storm Hansen  
Gl. Køge landevej 726, 2660  51909562 
Brøndby strand, 43739506/30259506  32536768-51563742 
 
Hans Vetter  
Knoldager 18, 2670 Greve  
21 58 68 87  Nyjægere og nye hundeførere  

 
Martin Nielsen    
Sudanvej 32, 2770 Kastrup 
51 90 95 62 
 
Jan Nyboe  
Lykketoften 27, 2625 Vallensbæk  
29 25 38 33  Suppleanter  
 
Referent:  
Ina Broch 22 31 85 52 
 
Suppleanter:  
1. Ina Broch  22 31 85 52  
2. Karsten Nielsen, 41 12 93 83  
 
Skydeudvalg:    
Jan Møller 43697478-40680929  
Jesper Mieritz 40 63 48 23 
Ulrik Hansen 40 10 45 88 
 
Husudvalg:  
Hans Vetter 21 58 68 87 
 
 
Tryk: Hellbrandt A/S Trykcenter 
 
 
 
 

 
Hundeudvalg:  
* = Kontaktpersoner  
* John Olsen 43991980-28331110 
* Martin Nielsen 51909562 
Carsten Pultz 32536768- 
Marianne Jensen  50807013 
Jesper Mieritz 40634823  
Carsten Hillerup 43633687 
Colette Birk 20712720 
Laura Antofte 22278509 
 
Skader og krager 
Kenneth Pedersen 28 49 80 04 
Erik Christensen 21 47 31 03 
Henrik Vojcik 43 62 16 23 
  
Nyjæger udvalg – kontaktpersoner. 
Karsten Nielsen  41 12 93 83  formand 
Storm Hansen 30 25 95 06 
 

Nyjægere og nye hundeførere 
Se artiklen. 
 
Kreds 7 hjemmeside 
www.jagtkreds7.dk 
 
Hjemmeside: www.VJF.dk 
 
Jægerråbet/redaktion 
Storm Hansen  
43 73 95 06 – 30 25 95 06 

 

Forsidebillede Det moderne feltkøk-
ken under udrykning 

 
Foreningens lokaler 
Brøndbyvej 185, 2625 Vallensbæk. (In-
gen post) 
 
Jægerråbet udgives:  
2 gange årligt pr. post 
4 gange som pdf fil på hjemmeside  
 
  
  
 
Tjek jeres data, at de er korrekte!   
   

    

http://www.vjf.dk/


Formandens leder for foråret 2011 
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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 vejled-
ning. 
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 riffel-
skydning. 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 interesse-
ret i at komme med 
på jagt, både som 
jægere, som hunde-

førere 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 villi-
ge 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 

http://www.vjf.dk/
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drikkevarer, som man så be-
taler 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 instruktø-
rer, så vi kan samle dem 

sammen som har behov for 
instruktion til nogle fastlagte 
skydedage på en af vore sky-
debaner 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 appor-

tere såvel fra land som fra vand. (De skal ikke nødvendigvis være verdensme-
stre) 

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 nybegyndere 
en gang, så vi kender 
problemerne.  
 

 
 
Strand og havjagt – vi 
er meget interesserede 
i at få kontakt med evt. 
pram og motorbådsjæ-

gere, giv os venligst 
besked så vi også kan 
arrangere både kurser 
og jagtture i forenin-
gen. På kurserne vil der 
være mulighed for at 
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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 om-
råde, 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 

 
 

Generalforsamling tirsdag d. 6. september 

§ 7 – Ordinær generalforsamling: 
 
7.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle forenin-

gens anliggender. 
7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i september 

måned. Forslag, der ønskes optaget på dags ordenen, skal være 
foreningen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens af-
holdelse. 

7.3 Indkaldelse af den ordinære generalforsamling skal ske i DJ´s 
medlemsblad eller Jægerråbet eller ved skriftlig indkaldelse til 
medlemmerne med mindst 2 ugers varsel. 

 

7.4 Dagsordenen skal omfatte følgende punkter: 
 

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. 

 

 

Ja så er der igen gået et helt år, og vi skal afholde vores årlige generalforsam-

ling. 
Hvis man er glad for sin forening, og vil gøre noget for den, så er det en rigtig 
god ide at møde op på generalforsamlingen d. 6. september. 
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Selvfølgelig vil bestyrelsen gerne have nogle roser det er altid rart, men det er 
mindst lige så vigtigt at der kommer kritik, hvis der er noget man er utilfreds 

med, eller der er ting som man synes skal laves anderledes. 
Helt nye ideer om ting vi kunne arrangere i foreningen ville være super, og der 
må da være større muligheder for gode ideer og nye udspil fra foreningens 
godt 200 medlemmer, end fra bestyrelsens 9 medlemmer.  
På med pilen Palle, og lad os få nogle ideer til nye arrangementer og aktiviteter 
i VJF.  
Det er lige meget hvor vilde de er, disse ideer, der er altid noget der kan bru-

ges.  
Vi har alle et ansvar for at vores forening er en god forening med en bred vifte 
af tiltag som kan trække vore medlemmer af huse til hyggeligt samvær i VJF. 

 

Aktionsaften tirsdag d. 8. novembe kl. 19.00   

Kom og find det jagtudstyr som du lige står og mangler, og til helt van-

vittige 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. novembe 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.  
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Der bliver kun dette ene vildtspil, så kom denne aften, hvis I vil redde julemid-
dagen. 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 ven-
ners lag og et brus af bankoråb. 

 

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 fugleskyd-
ningen, 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. 

 
 

 

2 dejlige han labrador hvalpe til salg! 
 

De er født d. 12/4, altså 13 uger gamle. Det er ægte hunde, men uden stam-
tavle. 
 

De har haft 2 dyrlægecheck, ormekur og er blevet vacineret 1. gang. 
 
Begge forældre bruges til jagt, og det var ejers ønske at få en hvalp af sin egen 

tævehund, til senere afløsning, grundet gode jagtegenskaber. 
 
Pris: 3.500 DKK. 
 

Henvendelse til Lillian Rud Tlf.: 31 76 57 47 for nærmere aftale. 
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Fasansuppe 
 
Ingredienser 12 personer:  

3   fasaner  

600  Gram gulerødder  

1,2  Kilo løg  

6  Fed hvidløg  

   

   

3  Teskeer timian  

3  Teskeer rosmarin  

1,5  Teskeer peber  

    

6 Liter lys bouillon  

    

5  Deciliter piskefløde  

420  Gram koncentreret  tomatpure. 

2  Deciliter madeira  

    

 
Flå og rens fasanen.  
 
Skræl gulerødderne og skær dem i mønter. Pil løg og hvidløgsfed og hak dem fint.  
 
Svits grøntsagerne i sydende smør og olie i en stor gryde i ca. 5 min.  
 
Tilsæt krydderier, og den istandgjorte fasan. Lad det snurre yderligere 10 min. Ved 
jævn varme.  
 
Hæld bouillonen ved og lad suppen koge sagte i 1 3/4 time.  
 
Tag fasanen op og skær og pil alt kødet fra benene del det derefter i små stykker.  
 
Si suppen, hæld den tilbage i gryden og tilsæt piskefløde, tomatpure og madeira 
(der kan med fordel bruges mere madeira end der står i opskriften) hvis ikke I har 
madeira er sherry et godt alternativ.  
 
Smag suppen til med salt og varm fasankødet i suppen.  
 
Serveres meget varm. 
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Aktivitetskalender 
 

 Juli August Septemb Oktober Novemb Decembe Januar  

1    Riffelskyd

ning 

   1 

2 Riffelskydni
ng 

      2 

3   Riffelskyd

ning 

    3 

4        4 

5        5 

6  Riffelskydni

ng 

Generalfo

rsamling 

  Jul+Fugle

skydning 

 6 

7        7 

8     Aktionsaft
en 

  8 

9        9 

10        10 

11        11 

12        12 

13        13 

14        14 

15    Riffelskyd

ning 

Vildtspil   15 

16 Riffelskydni

ng 

      16 

17   Riffelskyd
ning 

    17 

18        18 

19        19 

20  Riffelskydni
ng 

     20 

21        21 

22        22 

23        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 Tå-

strup, Greve og KFK´s skydebaner     


