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Bestyrelse og udvalg 

 
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 
 
Storm Hansen 
Gl. Køge landevej 726,  
2660 Brøndby strand,  
43 73 95 06/30 25 95 06 
 
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. Ina Broch  22 31 85 52  
2. Karsten Nielsen  41 12 93 83 
 
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 43 99 19 80/ 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 
Laura Antofte 22 27 85 09 
 
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 på hjemmesiden 
 
Kreds 7 hjemmeside 
www.jagtkreds7.dk 
 
Hjemmeside: www.VJF.dk 
 
Jægerråbet/redaktion 
Storm Hansen  
43 73 95 06 / 30 25 95 06 
 
Forsidebillede 
Flot parade af hjortevildt.  
 
Foreningens lokaler 
Brøndbyvej 185, 2625 Vallensbæk.  
(Ingen post) 
 
Jægerråbet udgives:  
2 gange årligt pr. post 
4 gange som pdf fil på hjemmeside  
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Formandens leder.Formandens leder.Formandens leder.Formandens leder.    
 
Nu er der kun ca. 1 måned til årets bukkejagt begynder, det er tid til at 
spotte bukkene i terrænet og kigge efter fejninger, mange af os er spændte 
på om det er i år, det lykkes at nedlægge den store buk som vi alle drøm-
mer om. 
I Vallensbæk jagtforening er vi godt i gang med hundetræningen som også 
i år er rigtig velbesøgt, i øjeblikket er det lydighedstræningen og derefter 
starter apporteringstræningen op.  
Tiden er også inde til året Trekantsskydning. Det har gennem mange år 
været de samme skytter, der har skudt for Vallensbæk. Flere af dem får 
allerede folkepension og andre er godt på vej, så det kunne være dejligt 
med lidt konkurrence fra yngre kræfter. 
Der er mulighed for træning i Tåstrup mandage fra ca. 17.30, ligesom Ul-
rik prøver at afvikle nogle træningsdage på tirsdage på KFK 
Vi har som noget nyt arrangeret bukkepral d. 16 maj i klubhuset, vi mødes 
til brunch og hører om de oplevelser, som I har haft på premiere morgenen 
og forhåbentlig er der også nogle heldige jægere der har en buk med de kan 
fortælle om. 
Som sædvanlig har vi også vores traditionsrige Sankt Hans aften, som er 
for hele familien, hvor vi griller, hygger og laver bål.  
Henning Berg og Jan Nyboe har været på Kalø for at tage uddannelsen 
som jagttegnsunderviserer, så planen er at vi starter op med jagttegnskurser 
henover vinteren 2012/2013. 
Som I kan se er Vallensbæk jagtforening en aktiv forening, der har meget 
at tilbyde medlemmerne, jeg vil opfordre jer alle til at deltage i vores ar-
rangementer. 
 
Til slut vil jeg gerne ønske alle en god sommer og knæk og bræk på årets 
bukkejagt. 
 

Med jæger hilsen 
Jan Møller 

 
 



 4 

 
 
Resultat – Markprøven den 4. marts 2012 – STORT TILLYKKE TIL JER ALLE - -  

 
d 
 
 

 
 

 

Fra venstre: 

 

1. Præmie + Pokal 1. Præmie 1. Præmie 1. Præmie 1. Præmie + Pokal 3. Præmie 

Svend Larsen/Arn John Olsen/Ice Per Sørensen/Aston Per Svan/Fox Hasse/Jessi Allan Struve/Taco 
Unghunde klasse Åben klasse Åben klasse Åben klasse  Åben klasse Åben klasse  

Hold 1 Hold 2 Hold 2 Hold 1 Hold 1 Hold 1 
Korthår Korthår Ruhår Korthår Ruhår Ruhår 
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Torsdag d. 10. maj 2012 kl. 18.00 – Laserskydning 

  

Så prøver vi igen - og denne gang garantere vi at alt virker :o)  

Vi tænder op i grillen så du kan lave dig en lækker grillet pølse - hvis du kan 
løsrive dig fra det hvide lærred, hvor fasaner, ænder, vildsvin m.m kan skydes. 

Det helt epokegørende er at I også kan skyde med jeres eget jagtgevær som I 
kender og som passer til jer.  

Derudover er det så livagtigt at hvis I ikke vidste bedre, så ville i tro at der var 
jagt på marken lige i nærheden af hvor I opholder jer. 

Det er et helt nyt system som foreningen har indkøbt med meget stort lærred og 
utroligt livagtige jagtsituationer. 

Husk at tage din egen haglbøsse med. 
 
Pris alt incl. kr. 50,00 - Tilmelding til Jan Møller Tlf. 40 68 09 29 senest d. 3. maj 
2012 
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*** 

Apporteringstræning 2012 
 
Vallensbæk jagtforening tilbyder igen i år apporteringstræning på alle niveauer. 

 

 

Vi har fokus på det -
jagtlige i vores træning, 
og tilrettelægger trænin-
gen med henblik på at få 
nogle egnede jagthunde. 
  
Går du ikke på jagt, men 
har en jagt/jagtrelateret 
hund, så er I også meget 
velkomne. 
 

Onsdag d. 9. maj 2012 kl. 19.00, starter vi med en introduktionsaften, 
i klubhuset Brøndbyvej 185, 2625 Vallensbæk (uden hund). 
 
Der vil denne aften være indskrivning, samt betaling, til de forskellige 

hold. 
OBS! Vi modtager ikke dankort eller check. 

 
Apporteringstræningen retter sig både mod den helt unge hund, der er 
helt nybegynder inden for apportering, 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. 
Din hund skal selvfølgelig være vaccineret, samt have den udvidet an-
svarsforsikring. 
    

Træningen forløber over 8 gange. 
 

Start d. 15. maj 2012 - 3. juli 2012 kl. 18.30 
 

Pris for medlemmer: 500,00 kr. Pris for ikke Medlemmer: 600,00 
 
 

*** 
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Kontaktpersoner: John tlf. 43 99 19 80/28 33 11 10 eller  
  Martin tlf. 51 90 95 62 

 
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. 

 
 

MVH. 
Hundeudvalget 

 

 
 
 

Trekantsskydning den 18. juni samt den 26. juni 2012 
 

 
Trekantskydningen er en mere end 50 år gammel flugtskydningskonkurrence 
mellem 3 jagtforeninger. 

I dag er de 3 foreninger Tåstrup, Hvidovre/København og Vallensbæk.  

Der skydes skeet, jægertrap, sporting og jagtskydning. De 5 bedste skytter fra 
hver forening tæller med til resultatet.  

Der skydes om Michael Jørgensens Mindepokal (bedste individuelle skytte fra 
Vallensbæk) samt en vandrepokal til bedste forening. 
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*** 
 

Vallensbæk Jagtforening har gennem de seneste år vundet pokalen adskillige 
gange. Sidste år vandt Tåstrup Jagtforening, men i år skal pokalen tilbage til 
klubhuset på Brøndbyvej. 

Mandag den 18. juni kl. 17.00 skydes der skeet og jægertrap på Tåstrups 
baner.  

Tirsdag den 26. juni kl. 17.00 skydes der sporting og jagt på KFK´s baner. 

Efter skydningen den 26. juni serveres en øl eller vand samt en gryderet med div. 
vildtrester fra fryseren  

Foreningen står for udgifterne til skydning og forplejning den 18. og 26. juni.  

Det har gennem mange år været de samme skytter, der har skudt for Vallens-
bæk. Flere af os får allerede folkepension og andre er godt på vej, så det kunne 
være dejligt med lidt konkurrence fra yngre kræfter. 

Der er mulighed for træning i Tåstrup mandage fra ca. 17.30, ligesom vi prøver 
at afvikle nogle træningsdage på tirsdage på KFK. I øvrigt kan der trænes på KFK 
i normal åbningstid. Se www.claytarget.dk 

Hvis du er interesseret i at deltage, bedes du snarest kontakte undertegnede på 
tlf.: 40 10 45 88  

eller på mail: ulrik.hansen@ishoejby.dk  

Jeg vil så kontakte interesserede vedrørende træningsdage. 

Kom nu ud af busken. 

Det kan da ikke være rigtigt, at vinder af pokalen for bedste flugtskytte 
2011 i Vallensbæk Jagtforening er over 60 år. 

Med jægerhilsen 

Ulrik Hansen 
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*** 

 

Onsdag d. 16. maj Onsdag d. 16. maj Onsdag d. 16. maj Onsdag d. 16. maj –––– Bukkepral kl. 12.00 Bukkepral kl. 12.00 Bukkepral kl. 12.00 Bukkepral kl. 12.00    

Bukkebrunch, et pürsch morgenbord til de sultne jægere efter 
de har haft gang i alle sanser og nervespidser. Pris 50,- kr. hvis 
man vil deltage i Brunch, og ellers gratis. Tilmelding d. 2. maj. 
 
Så venner, nu inviteres der til bukkepral i Vallensbæk jagtforening, og 
det gælder alle som har været på bukkejagt her på premieredagen, og 
det gælder altså alle uanset tilhørsforhold og medlemskab. 
Kom og vis os bukken, og lad os finde den største og smukkeste op-
sats, og evt. også den sjoveste/specielle opsats der er  er nedlagt på 
denne store dag. 
Lad evt. nogle af de gamle erfarne jægere prøve at aldersbestemme de 
forskellige bukke, tandslid, pels, maske/hoved eller andet. 
Vi hører meget gerne jeres jagthistorie fra den spændende morgen-
pürsch.                                            

*** 
 

Vallensbæk JagtfoVallensbæk JagtfoVallensbæk JagtfoVallensbæk Jagtforrrreningeningeningening    
Indbyder til St. Hans aften lørdag d. 23. juni 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 kr. 90,- 
Pris: Mad for børn kr. 45,- 

 
Øl, vand og vin til sædvanlige fornuftige priser 

 
Bindende tilmelding til Jan senest d. 16. 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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*** 

 
 
 

Lidt fra Julearrangementet den 14. december 2011 

”En meget vellykket aften, som dog ikke var så velbesøgt, som vi hav-
de håbet. 

Ikke desto mindre en fantastisk aften med (jagt) historier, hygge og en 
fabelagtig hjemmelavet gløgg fra Kurt. Tusind tak for den! Æbleskiver 
og gløgg blev efterfulgt af lystig og sjov fugleskydning. Fuglen var igen 
i år lavet af Storm og var tilpas svær til at alle havde en chance for 
nedskydning. Da turen kom til brystpladen, var det imidlertid Kurt, der 
viste sig som dagens mand og blev fuglekonge. Traditionen tro gav 
fuglekongen en omgang til alle deltagere. 

Tillykke Kurt og tak for skænken!” 

Mvh. Bestyrelsen 

Bestyrelsen gik i køkkenet den 11. januar 2012 

Bestyrelse havde endnu engang inviteret til den helt store 3 retters 
gourmet middag, hvor Henning var chefkok. 
 
Vi skulle starte kl. 19.00, men flere kom allerede kl. 18.15 og blev 
mødt af en liflig duft fra vildsvinesuppen som simrede over bål stedet 
på gårdspladsen. Til hovedret fik vi dådyr med rodfrugter samt bagt 
kartoffelmos efterfulgt af kaffe med lækker æblekage. 
 
Bestyrelsen vil godt takke alle for en rigtig hyggelig aften, samt den 
store opbakning til arrangementet. Ligeledes tak til både store og små, 
som gav en hjælpende hånd med. 

Mvh. Bestyrelsen 
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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  

 
 

 
 



 12

Aktivitetskalender 2012  
 Helligdag  Søndag 

 
Dato April Maj Juni Dato 

1    1 

2   Riffelskydning  2 

3 Lydighed   3 

4    4 

5  Riffelskydning Apportering 5 

6    6 

7 Riffelskydning   7 

8  Lydighed slut  8 

9  Apportering 
intro 
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10 Lydighed Laserskydning  10 

11    11 

12   Apportering 12 

13    13 

14    14 

15  Apportering  15 

16  Bukkepral Riffelskydning 16 

17 Lydighed   17 

18   Trekantsskydning 18 

19  Riffelskydning Apportering 19 

20    20 

21 Riffelskydning   21 

22  Apportering  22 

23   Sankt Hans Aften 23 

24 Lydighed   24 

25    25 

26   Apportering/Trekantsskydning 
 

26 

27    27 

28    28 

29  Apportering  29 

30    30 

31    31 

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

 


