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* Martin Nielsen 51
Carsten Pultz
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Carsten Hillerup 43
Pernille Legind
29
Laura Antofte
22

Næstformand
Henning Øland Berg
Degnehusene 9, 2620 Albertslund
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Kasserer
Marianne Jensen,
Strandbovej 46, 2650 Hvidovre
50 80 70 13

9919 80-28 33 11 10
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63 36 87
92 45 09
27 85 09

Skader og krager
Kenneth Pedersen 28 49 80 04
Erik Christensen
21 47 31 03
Henrik Vojcik
43 62 16 23

Storm Hansen
Gl. Køge landevej 726,
2660 Brøndby strand,
43 73 95 06/30 25 95 06

Nyjæger udvalg – kontaktpersoner.
Karsten Nielsen 41 12 93 83 formand
Storm Hansen
30 25 95 06

Hans Vetter
Knoldager 18, 2670 Greve
21 58 68 87

Nyjægere og nye hundeførere
Se artiklen på hjemmesiden

Martin Nielsen
Sudanvej 32, 2770 Kastrup
51 90 95 62

Kreds 7 hjemmeside
www.jagtkreds7.dk
Hjemmeside: www.VJF.dk

Jan Nyboe
Løkketoften 27, 2625 Vallensbæk
29 25 38 33
Referent:
Ina Broch

Jægerråbet/redaktion
Storm Hansen
43 73 95 06 – 30 25 95 06

22 31 85 52

Forsidebillede
Jubilarer hyldet på generalforsamlingen

Suppleanter:
1. Ina Broch
22 31 85 52
2. Karsten Nielsen, 41 12 93 83

Foreningens lokaler
Brøndbyvej 185, 2625 Vallensbæk.
(Ingen post)

Skydeudvalg:
Jan Møller
43 69 74 78-40 68 09 29
Jesper Mieritz 40 63 48 23
Ulrik Hansen
40 10 45 88

Husudvalg:
Hans Vetter

Jægerråbet udgives:
2 gange årligt pr. post
4 gange som pdf fil på hjemmeside

21 58 68 87
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Formandens leder for første halvår 2012
2012
Nu er endnu en jagtsæson ved at være slut, og jeg håber at alle har haft
nogle gode stunder med vores fælles hobby.
I Vallensbæk jagtforening har 2011 været et begivenhedsrigt år. Vores
hundeudvalg har været meget aktivt, med et godt stykke over 100 hunde
som har deltaget i træningen. På foreningsaftnerne har vi bl.a. holdt bestyrelsen går i køkkenet, Sankt Hans, auktions aften, vildt spil og juleafslutning.
På vores generalforsamling havde vi to 40 års og to 25 års jubilarer, og
Søren Lind Sørensen fik overrakt Danmarks Jægerforbunds aktivitetstegn.
Stort tillykke til dem.
Hvis vi kigger lidt fremad, så ser 2012 ud til at blive mindst lige så aktivitetsrig, på de følgende sider i dette blad kan I se hvilke aktiviteter der er
planlagt, men jeg vil dog slå et slag for det nye Laserkino som foreningen
har investeret i. Med dette kan man træne på jagtrealistiske situationer med
sit eget våben.
Hundetræningen er også planlagt for foråret, og jeg er ret sikker på at mange af vores hunde godt kan trænge til, at få strammet lidt op på træningen
efter jagternes mange fristelser.
Til slut vil vi gerne ønske alle medlemmer og deres familier et rigtig godt
nytår, med knæk og bræk på årets jagter.

Knæk & Bræk
Formanden
Jan Møller

Bestyrelsen går i køkkenet d. 24. januar.
Pris: 90,- kr. for voksne og 45,- kr. for børn. Tilmelding senest 17. januar.
Et af de helt store årlige tilløbsstykker, når bestyrelsen går i køkkenet og tryller
med vildt eller andet godt fra fryseren eller direkte fra slagteren.
Jeg vil ikke røbe hvad vi skal have, men jeg tør godt love jer at det bliver lækkerier der kommer på bordet.
Vin, øl og vand til sædvanlige billige priser.
Kaffen får I selvfølgelig også serveret, og mon ikke der også er et stykke kage
til.
Slå et stort kryds i kalenderen, så I ikke glemmer det.
***

Det helt store jagteventyr med laser skydning på
stort lærred med jagt på de mest almindelige
Jagtbare arter. d. 28. februar 2012
Vi starter med at spise gule ærter kl. 18.00 og derefter starter
skydningen. Pris:100,- kr.
Det helt epokegørende er at I kan skyde med jeres eget jagtgevær
som I kender og som passer til jer, mennn så er der jo heller ingen
undskyldning for at skyde ved siden af. 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.
Som tidligere sagt så er det fuldstændigt livagtigt, og hvis hundene var
med så ville de garanteret prøve på at apportere det nedfaldende vildt.
Husk at tage din egen haglbøsse med.
***

Åben forårsmarkprøve 3/3 2012 kl. 08,00
Sted: Brøndbyvej 185, 2625 Vallensbæk
Tilmelding senest 26. februar - Pris: 300,- kr.
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Prisen er incl. morgenkaffe. Hvis andre ønsker morgenmad er prisen
35,- kr.
Smørrebrød a 25,- kr./stk. kan bestilles hos Søren Lind Sørensen
sls.glas@mail.tele.dk
Spisning foregår efter dommerkritiken.
Spørgsmål kan stilles til SLS 29 27 69 24. Meld jer hurtigt til der er mange om
buddet
Velkommen til prøven. Prøveleder Søren Lind Sørensen

***

Hvad kan der ske efter bidskader mellem hunde?
Justitsministeriet har vedtaget en ny lov som skulle begrænse nogle af
de skader som er blevet påført mennesker såvel som dyr af de hunderacer som kommer ind under betegnelsen Pitbulls, som tilsyneladende i
mange tilfælde har overfaldet andre hunde, heste, køer, får o. s. v.
samt mennesker uden forudgående provokering.
Denne lov går ud på at hvis en hund har bidt mennesker eller et andet
dyr med bidskader til følge, og som har været under behandling af en
dyrlæge, så kræves denne hund aflivet inden for kort tid.
Dette er sket for bl. a. en kleiner münsterländer som kom i klammeri
med en anden jagthund hvorved kleineren bed den anden hund. Dette
blev anmeldt, hvorefter politiet forlangte hunden aflivet.
Denne hund var en udmærket jagthund som havde bestået flere prøver, bl. a. schweissprøven efter givne oplysninger. Føreren samt mange
andre mennesker prøvede at få omstødt afgørelsen, men det lykkedes
ikke, og kort tid efter blev hunden aflivet.
Vi må håbe at der meget snart gøres noget for at ændre denne tåbelige
lov, bl. a. gennem DJ, Dansk Kennelklub, Dyrenes Beskyttelse samt
DJ´s hundeudvalg.
Det er ikke spor mærkeligt at hanhunde ind imellem kommer i klammerier, på jagt over et stykke vildt, over en løbsk tævehund, over mad
samt utallige andre småting, og det tror jeg de aller fleste har oplevet.
Det som er problemet er, at skaden anmeldes til politiet, og det er
selvfølgelig ok hvis det er et meget alvorligt tilfælde med store bidskader eller død til følge, men det burde aldrig komme så vidt på grund af
mindre rifter eller bid som let kan klares hos dyrlægen, uden yderligere
indgriben.
Storm

***

5

Onsdag d. 16. maj – 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 opsats, 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 Jagtfor
Jagtforening
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
Pris: Mad for børn

kr. 90,kr. 45,-

Øl, vand og vin til sædvanlige fornuftige priser
Bindende tilmelding til Jan senest d. 16. juni på
Tlf. 43 69 74 78
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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Aktivitetskalender
Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

1

1
Riffelskydning

2
Riffelskydnmarkprøve

3

3

Riffelskydn

4

4
Riffelskydning

5

5
6

6
7

2

Riffelskyd

Riffelskydning

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14
15

15
Bukkepral

16

Riffelskydning

Riffelskyd

17

17
18

18
Riffelskyd

19

Riffelskydning

19
20

20
21

Riffelskydn

Riffelskydning

21

22

22
St.Hansaften

23
24

16

Bestyr
køkken

23
24

25

25

26

26

27
28

27
Laeserskydn

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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Lydigheds/dressurtræning foråret 2012
Det er vigtigt med veldresserede hunde såvel til daglig som
på jagt.
Derfor er alle jagthunderacer
også velkomne, uanset om
man er medlem af foreningen
eller ej.
Går du ikke på jagt, men har
en jagt/jagtrelateret hund, så
er I også meget velkomme.
Vi har fokus på det jagtlige i
vores træning, og tilrettelægger træningen med henblik på
at få nogle egnede jagthunde.
Noget af det vigtigste ved at gå
til træning med sin hund er, at
den lærer at arbejde sammen
med sin fører, selv om der er
mange andre hunde til stede.
For at nå dette mål, forventes
og kræver det, at
der trænes hjemme.

Træningen vil som tidligere foregå på 3 niveauer, med max 15 pr. hold.
1. begynderhold for unge hunde, min. 5/6 mdr. som endnu ikke har lært de
grundlæggende
discipliner – 2. mellemhold samt 1. øvet hold.

Vi starter med en introduktionsaften.
Tirsdag den 6. marts 2012 kl. 19:00 i klubhuset Brøndbyvej 185, 2625
Vallensbæk (uden hund).
Tilmelding og betaling til disse hold, sker denne aften.
OBS! vi modtager IKKE checks eller dankort.
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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 udvidet ansvarsforsikring.
Træningen forløber over 8 gange. OBS! De 3 første gange starter vi kl. 18.00,
herefter kl. 18.30
Start den 13. marts – den 8. maj 2011, dog springer vi den 1. maj over.
Der vil efter hver træningsaften være gratis kaffe samt oste/pålægs madder,
samt socialt samvær i klubhuset. Sidste træningsaften slutter vi af ved grillen,
hvis vejret tillader det.
Der vil kunne købes øl og vand til yderst rimelige priser.
Pris for medlemmer kr. 500,00 – Pris for ikke medlemmer kr. 600,00
Kontaktpersoner: John tlf. 43 99 19 80/28 33 11 10 eller Martin tlf. 51 90 95
62
MVH.
Hundeudvalget

Apporteringstræning 2012
Vallensbæk jagtforening tilbyder 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
velkomne.
Onsdag d. 9. maj 2012 kl.
19.00, starter vi med en
introduktionsaften, i klubhuset Brøndbyvej 185, 2625
Vallensbæk (uden hund).
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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 ansvarsforsikring.
Træningen forløber over 8 gange.
Start d. 15. maj 2012 - 3. juli 2012 kl. 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
Kontaktpersoner: John tlf. 43 99 19 80/28 33 11 10 eller Martin tlf. 51 90
95 62
MVH.
Hundeudvalget
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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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Uddrag fra vores generalforsamling d. 6. september 2011. d.
Det var en generalforsamling i stil med gamle dage, god stemning, højt humør
og meget hurtigt overstået, det varede ca. ½ time for at klare den sag.
Der var dog noget usædvanligt denne dag, for der var ikke mindre end 4 medlemmer som havde jubilæum.
Der var 2 x 40 års jubilarer,
det var Søren Lind Sørensen,
måske lige så godt kend som
glarmesteren. Søren har altid
været aktiv med det ene
eller andet i bestyrelses regi,
og han har vel stort set
prøvet at sidde på næsten
alle poster i bestyrelsen, incl.
formandsposten.
Søren fik ydermere aktivitetstegnet for sin store
indsats i Vallensbæk Jagtforening
Ulrik Hansen er også en af de
Figur 1: Søren, Ulrik og Carsten
garvede forkæmpere i Vallensbæk
jagtforening. Ulrik har også været aktiv på hundesiden, og siddet i bestyrelsen
i mange år, hvor han bl. andet udførte et meget stort stykke arbejde som kasserer i en stor del af årene.
Der var også 2 x 25 års jubilarer, og det var Carsten Hillerup og Carsten Jensen.
Carsten Hillerup er en af vore
dygtige hundetrænere, hvor
han har været med i mange år
for såvel lydigheds- som
apporteringskurser, foruden
markprøver og udvidet træning
for rutinerede jagthunde.
Carsten Jensen har været et
stort emne på hundesiden, med
sine dygtige hunde, hvor han
har hjemført mange præmier
og diplomer. Carsten kunne
desværre ikke være til stede
ved generalforsamlingen, men kan afhente sit diplom nede i foreningen ved
passende lejlighed.
Vi ønsker jer alle hjerteligt til lykke, og håber at I kan være aktive for jeres
forening i rigtig mange år endnu.
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