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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 
Hochsitz.  
 
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.    
. 
 
 
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, nedtællingen mod efterårets 
jagtsæson kan gå i gang, der er ikke ret lang tid til. 
 
I Vallensbæk jagtforening har vi her i foråret haft hundetræning både lydighed og 
apportering dette har også i år været rigtig velbesøgt, vær opmærksom på at vi 
starter op med hundetræning igen d.14. august så der er mulighed for at få pud-
set de sidste detaljer af inden årets jagter.  
 
Årets Sankthans fest var ligeledes velbesøgt, en hyggelig aften med god mad og 
hygge, årets tale stod Henning for og lad os bare sige talen var bedre end bålet 
som var blevet vandet lidt rigeligt i dagene op til. 
 
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. 
 
Vi starter ligeledes til efteråret med jagttegnsundervisning, så kender I nogle der 
er interesserede i dette så spred gerne budskabet, så vi kan få samlet et hold. 
 
 
 
 
 

Med venlig hilsen  
Jan Møller 
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Få hunden i form før jagtsæsonen. 

  

     Er hunden i form til den kommende 
     jagtsæson? 
 
     Mon ikke der her efter sommerferien,   
     er nogle ting som godt kunne trænge 
     til at blive finpudset eller genopfiskes? 
 
  

Dette, mini kursus over 4 tirsdage, henvender sig til hunde som kan og vil appor-
terer og er derfor ikke for begyndere. 
 
Vi starter træningen tirsdag den 14. august fra kl. 18.30 - 19.30 - indskrivning og 
betaling fra kl. 17.45 den 14. august 2012 

Vi træner på fuglevildt, hårvildt samt vand. 
 

Pris for medlemmer kr. 350,- Pris for ikke medlemmer kr. 450,- 
OBS! Vi modtager IKKE check eller dankort. 

 
 

Kontaktperson: Martin tlf. 51 90 95 62 
 

Du kan evt. printe og udfylde tilmeldingsblanketten hjemmefra via hjemmesiden. 
 

   

Iflg. jagtloven skal der ved jagt med glatløbet haglgevær på ikke 
klovbærende vildt på og fra landarealer og i rør- og sivbevoksninger, 
medbringes egnet apporterende hund. 

Mvh. Hundeudvalget 
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Vallensbæk Jagtforening indkalder til ordinær generalforsamling. 

 

Den ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 12. september kl. 18.00 
i vores klubhus, Brøndbyvej 185, 2625 Vallensbæk. 

Efter generalforsamlingen vil foreningen være vært for et par stykker smørre-
brød.  

Hvis du ønsker at deltage i spisningen, er tilmelding nødvendig til formand Jan 
Møller tlf. 40 68 09 29 eller pr. Email: lundager@msn.dk senest den 9. sep-
tember. 

Tilmelding til selve generalforsamlingen er ikke nødvendig. 

Regnskabet vil som aftalt på sidste generalforsamling blive lagt ud på hjem-
mesiden, under referater. 

Forslag der ønskes optaget på dagsordnen, skal være foreningen i hænde 
senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. 

 

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. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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Torsdag d. 18. september 2012 kl. 18.00 

Laserskydning og slidpaddesuppe 

 

  Så prøver vi igen - og denne gang garanterer vi at alt virker. 

Vi starter med at spise forloren skildpadde kl. 18.00, hvorefter vi retter blikket på 
det hvide lærred, hvor fasaner, ænder, vildsvin m.m. kan skydes. 
 
Ønsker du at deltage i spisningen så er prisen kr. 50,00 - skal du tilmelde dig hos 
Jan Møller Tlf. 40 68 09 29 senest d. 13. september 2012. 
Ønsker du ikke at deltage i spisningen så møder du bare op, vi regner med at 
starte skydningen ca. kl. 18.30 
 
Det helt epokegørende er at I også kan skyde med jeres eget jagtgevær som I 
kender og som passer til jer. Så husk evt. at tage din egen haglbøsse med. 

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 jagtsitu-
ationer. 

Kom og vær med til at gøre dette til en hyggelig aften, hvem ved, måske er der 
en præmie til den bedste. 

  
M.v.h. Bestyrelsen. 
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Vildtspil tirsdag den 6. november 2012 kl. 19.00 

 

 

Så er tiden igen kommet til foreningens årlige vildtspil og vi håber at der igen i år 
vil komme rigtig mange, som ønsker at få frisk vildt med hjem til middagsbordet 
og måske en god flaske vin at skylle efter med. 

Vi spiller om 1. række, 2 rækker samt fuld plade, der vil også være amerikansk 
lotteri om 1. stk. råvildt. 

Kaffe/teen og småkager giver foreningen, og da vi har indkøbt 2 varmeovne kan 
vi garantere at alle i år kan holde varmen. 

Der vil være mulighed for at købe øl og vand.    

Vel mødt til alle - Husk at tage familie, venner, naboer med til vildtspil. 
 

M.v.h. Bestyrelsen 
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Jagttegnsundervisning 2012- 2013 

Vallensbæk Jagtforening starter jagttegnsundervisning i efteråret 2012, målet er 
at give kursisterne en god introduktion til hvad jagt er og hvordan det bør drives, 
samtidig skal det gøre kursisterne i stand til at bestå den obligatoriske jagtprøve i 
foråret 2013.  

Vi starter med en introduktionsaften onsdag d. 14. november 2012 kl. 19.00, der 
vil på denne aften være mulighed for at tilmelde sig kurset. 

Introduktionsaftenen bliver holdt i foreningens klubhus på Brøndbyvej 185 i Val-
lensbæk. 

Den teoretiske del af undervisningen samt afstandsbedømmelse foregår også på 
ovenstående adresse og består 16 x 2½ undervisningstimer 

Desuden vil der være 3 gange skydeundervisning med haglgevær på flugtskyde-
bane på KFK's baner på Amager. 
 
Prisen er ???? kr.(prisen vil blive fastsat i august) som dækker undervisning, pa-
troner, lerduer. 

Der er kontant betaling ved tilmelding. Vi kan desværre ikke modtage dankort 
eller checks. 
 
Der er kursusstart onsdag den 28. november kl. 19.00. 

Undervisningsmaterialet er bogen "Vildt og Jagt i Danmark", som købes hos 
Hornslet Bogtrykkeri.  Der er mulighed for fælles bestilling ved tilmelding til kur-
set. 
 
Evt. spørgsmål rettes til Henning Øland Berg på tlf. 21 41 12 98. 
 
Husk på skydebanerne: Høre- og øjenværn, varmt tøj og fornuftigt fodtøj. 
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Julehygge og fugleskydning tirsdag den 11. december kl. 18.00 

 
Vi starter med æbleskiver og gløgg kl. 18.00. ca. kl. 19.00 

afvikles fugleskydningen hvor fuglekongen findes. 
 

Alle deltager betaler et indskud på kr. 20,- for at 
deltage i fugleskydningen. Hver nedskudt plade på 
fuglen udløser en præmie, ligesom der vil være en 

præmie til fuglekongen når brystpladen skydes ned. 
Fuglen er igen i år lavet af Storm og vil være tilpas 

svær så alle har en chance for nedskydning. 
 

Det er god tone at fuglekongen giver en 
omgang til deltagerne, sidste års fugle-
konge blev ”vin” Kurt, mon vi får en ny i 
år? 

          

Ved fugleskydning er der ikke tale om jagt på flyvende 
vildt, men derimod om en gammel traditionspræ-
get idræt, hvor der skydes til udskåren fugl. Fuglen skal 
nedskydes i en bestemt rækkefølge og hver nedskyd-
ning udløser en gevinst til skytten. Den der skyder den 
sidste plade ned (brystpladen) bliver fuglekonge.  

Skydningen foregår ikke frit stående, men fra 
en skydebuk, hvor skytterne efter den rækkefølge man 
har tilmeldt sig, bringer deres gevær i fast anlæg og 
skyder til det beslag, man er nået til på fuglen. 

  

Det gælder om at være heldig at komme til bukken, når pladen er blevet løsnet 
af de foregående skytter, men også her spiller dygtighed ind; den erfarne skytte 
vil vide, hvor på pladen han skal placere sit skud for, at den med størst sandsyn-
lighed falder ned. 

Det tager normalt 4-5 timer inden den sidste plade er skudt ned, så størstedelen 
af tiden ved fugleskydning går med hyggeligt samvær. 
M.v.h. Bestyrelsen 
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Priv. 43 99 97 14 Fax: + 45 57 67 04 88 

eb: www.dkvinimport.dk –  
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Nyjægerudvalget. 

Nu da Vallensbæk Jagtforening som noget nyt starter jagttegnsundevisning til 
november 2012, håber vi at flere vi gør brug af nyjægerudvalget, som er oprettet 
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 hunde-
førere så kontakt, Karsten Nielsen, som så kan formidle kontakt til nogle af de 
garvede erfarne jægere, som er villige til at tage nogle med på jagt. 

Mon ikke der i vores forening skulle være flere erfarne jægere, som godt vil hjæl-
pe nye jægere med at en god jagtoplevelse? Hvis du ikke allerede har kon-
taktet nyjægerudvalget, så gør det nu, det er aldrig for sent. 

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 serve-
res 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 skydeba-
nen. 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 me-
get velkomne til at komme til vore foreningsaftener, og få jer en snak med in-
struktører eller nogle af de garvede jægere. Vi var alle også begyndere en gang, 
så vi kender problemerne. 

Kontakt person: Karsten Nielsen tlf. 41 12 93 83 

Tag imod invitationen, så skal vi nok give jer en hjælpende hånd. 

 
M.v.h. Nyjægerudvalget 
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Se på hjemmesiderne hvornår skydebanerne er åbne på henholdsvis  
Tåstrup, Greve og KFK´s skydebaner 

 


