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Formandens leder nr. 1 - 2013
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 2012 været et meget aktivt år. Hundeudvalg har
igen i år haft meget travlt og jeg nyder at den store tilslutning der er til vores
hundetræning, så en stor tak til vores dygtige trænere.
På foreningsaftnerne har vi bl.a. holdt bestyrelsen går i køkkenet, Sankt Hans,
auktions aften, vildt spil, laserskydning og juleafslutning.
På vores generalforsamling havde vi i år endnu en 25 års jubilar, desværre er
det ikke muligt for bestyrelsen at se hvornår vores medlemmer har jubilæum,
den information gik tabt i forbindelse med dannelsen af Danmarks Jægerforbund i 1992, jeg vil derfor opfordre medlemmer der har haft jubilæum om at
give sig til kende.
Vi har i år fået uddannet 2 jagttegnsundervisere og første hold kursister er
allerede i gang, de forventes at bestå jagtprøven i april, så kender I nogle der
vil tage jagttegn, har vi nu også mulighed for at tilbyde dette.
Hvis vi kigger lidt fremad, så ser 2013 ud til at blive mindst lige så aktivitetsrig,
på de følgende sider i dette blad kan I se hvilke aktiviteter der er planlagt.
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.

Jan Møller
Formand
Bestyrelse går i køkkenet tirsdag d. 22/1 2013 kl. 19.00
Pris: 90,- kr. Øl, vand og vin kan købes til de sædvanlige billige priser.
Tilmelding senest tirsdag d. 15. januar til formanden.

Så er det tid igen til at bestyrelsen skal dykke ned i fryseren og se
hvad de kan finde af spændende ting, eller måske bliver det helt friskskudt vildt som skal udgøre menuen på denne spændende aften.
I får altså ikke at vide hvad menuen står på før end på selve aftenen,
og der vist ikke nogen som har fortrudt det endnu når de har deltaget,
det er simpelt hen delikatesser der bliver sat på bordet denne aften.
Efter maden bliver der serveret kage og kaffe mens vi hygger os, for
nu er der sikkert kommet gang i snakketøjet igen efter vi har fået stillet sulten. Vi håber I kommer ned og deltager i arrangementet og er
med til at skabe stemning og hygge. Velbekomme.
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Åben markprøve den 3. marts 2013
Så er det igen tid til at afvikle Vallensbæk Jagtforenings åbne markprøve
som finder sted søndag den 3. marts
2013 kl. 8.00
Tilmelding senest 26. februar - Pris:
250,- kr.
Tilmelding skal ske til John Olsen
43991980/28331110 evt pr. E-mail
eller Søren Lind Sørensen 29 27 69 24
evt pr. E-mail
Prisen er incl. morgenkaffe. Hvis andre
ønsker morgenmad er prisen 35,- kr.
Smørrebrød a 25,- kr./stk bestilles ved
tilmeldingen
Vi mødes i klubhuset, Brøndbyvej 185, 2625 Vallensbæk, hvor vi starter med
at spise morgenmad. Vi kører herefter i samlet trop ud til prøve arealerne.
Efter dommerkritikken kører vi tilbage til klubhuset, hvor der vil være præmie
overrækkelse samt frokost
Meld jer hurtigt til, der er mange om buddet
Velkommen til prøven. Prøveleder Søren Lind Sørensen

Laserskydning/spisning Tirsdag den 12. februar kl. 18.00
Vi starter med lidt at spise kl. 18.00 Hvis du ikke ønsker at deltage i spisningen, så kommer du bare, vi starter skydningen ca. kl. 19.00.
Ønsker du at deltage i spisningen, så skal du huske at tilmelde dig til Jan Møller senest den 5. ferbruar på tlf. 40 68 09 29 eller pr. E-mail
Pris for spisning og skydning kr. 50,00
Pris for skydning kr. 25,00
laserKINO™ skydesystemet kan monteres på din egen riffel eller dit eget haglgevær, derfor vil mange af jagtrelaterede færdigheder, som fortrolighed med
dit våben, sikkerhed og kasteteknik kunne trænes realistisk ved brug af laserkino.
Ja og så er der altså også lige det - Det er simpelthen SJOVT! - Der tælles
nemlig både point og træfprocent.
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Lydigheds/dressurtræning forår 2013
Vallensbæk Jagtforening tilbyder lydighedstræning for alle jagthunderacer, på 3 niveauer, med max 15 pr. hold.
1 begynderhold, for unge hunde, min. 6 mdr. som endnu ikke helt har
lært den grundlæggende lydighed, 2 mellemhold, samt 1 øvet

Hunden og fører, lærer den mest elementære lydighed, såsom at komme,
når du kalder og gå pænt i snor, sit, dæk, bliv, samarbejde mellem hund
og fører, samt distraktion i form af andre hunde, skud m.m.
Da vi har fokus på det jagtlige i vores træning, tilrettelægges træningen/sværhedsgraden, med henblik på at få nogle egnede jagthunde
Ikke alle lærer lige hurtigt, hverken førere eller hunde, men for at nå
målet, forventes og kræver det, at der trænes hjemme.
Går du ikke på jagt, men har en jagt/jagtrelateret hund, så er du og
din hund også meget velkommen, uanset om man er medlem af foreningen eller ej.

Vi starter med en introduktionsaften, tirsdag den 5. marts 2013 kl.
19:00
i klubhuset Brøndbyvej 185, 2625 Vallensbæk (uden hund)
Tilmelding samt betaling, sker denne aften.
OBS! vi modtager IKKE checks eller dankort.
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
5

Du kan evt. printe og udfylde tilmeldingsblanketten hjemmefra: Tilmeldings
blanket.pdf
Træningen starter den 12. marts – den 30. april 2013
Der vil efter hver træningsaften være gratis kaffe, samt socialt samvær i klubhuset.
Desuden vil man kunne købes øl og vand til yderst rimelige priser.
Sidste træningsaften slutter vi af ved grillen pris. kr. 20,00
Pris for medlemmer kr. 500,00 – Pris for ikke medlemmer kr. 600,00
Kontaktperson: Martin tlf. 51 90 95 62 eller John Tlf. 43 99 19 80/28 33 11 10
MVH.
Hundeudvalget

Laserskydning/Lydighedsafslutning den 30. april kl. 19.00
Kom og deltag i en hygge aften med afslutning for lydighedskursisterne
samt laserskydning.
Vi tænder op i grillen, så den er klar kl. 19.00
Nyd en grillet pølse, hvorefter vi retter blikket på det hvide lærred, hvor
fasaner, ænder, vildsvin m.m kan skydes.
Pris for spisning og skydning kr. 50,00
Pris for skydning kr. 25,00
Tilmelding senest den 23. april 2013 til Jan Møller på tlf. 40 68 09 29 eller
pr. E-mail
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Husk – husk – husk!
At indsende jeres opgørelse over nedlagt vildt i indeværende jagtsæson det
er vigtigt at alt bliver meddelt til ”Naturstyrelsen”
Husk ligeledes at indsende vinger fra
nedlagt fuglevildt I kan vinde jagter,
knive m. m. samtidig med at I gør jagten en stor tjeneste. Kuverter til indsendelse kan rekvireres gratis.

Nytårskur
Fredag, 1. februar 2013., kl. 18.00 – 24.00
2012 var et forandringens år for Danmarks jægerforbund.
Danmarks Jægerforbunds formand Claus Lind Christensen holder årets Nytårstale.
Claus ser frem til en hyggelig aften med Storkøbenhavns Jagtforening og Kreds
7 medlemmer
Ved denne lejlighed får vi mulighed for at lære hinanden bedre at kende, og
du/I får mulighed for, at lufte jeres partner på en god og hyggelig måde.
JKF / Storkøbenhavns Jagtforening har taget initiativet til dette arrangement og
håber, at kreds 7 og jagtforeninger i denne vil bakke op om det.
Målet er, at Kreds 7 og Danmarks jægerforbund bliver styrket i fremtiden.
Arrangementet står i Dianas tegn, en smukke jagtstue pyntet op og vi mødes
med lys og fakler på
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Restaurant Bellahøj, ved den gamle Dyreskueplads.
Prisen for denne aftens kulinariske del er, 485,00 kr. pr. deltager.

Nytårs Jagtfest menuen består af.
Velkomstdrink
Forret:
Ungduebryst med confit af lår, hertil Kantarel creme.
Buffet:
Braiseret vildsvin med puy linser og rodfrugter.
Krondyrfilet med vildt glace.
Perlehønebryst farseret med salvie.
Carpaccio af røget dyrekølle.
Fasanbryst med foie gras.
Rissoller stegt med rosmarin.
Rôsti kartofler
Spæde salater.
Ristede svampe.
Sauter af spidskål smagt til med koriander.
Dessert:
Æbletærte med brombær Coulli, vaniljeis m/ pistage twill.
Efterfølgende kaffe /te
Da behovet for drikkevarer er forskelligt, købes dette af den enkelte, men til fornuftige
priser.
Beklædning festtøj
Bindende tilmelding til: Ebbe Salling JKF Formand Kbh. 20 902 876 / mail. kamasalling@mail.dk
senest den, 20.januar2013. ved indbetaling af menu prisen på konto 9385 4564693044

Kære JKF med flere.
Danmarks Jægerforbund er blevet kontaktet af NaturErhvervstyrelsen, der pt.
arbejder videre med skambidninger af vildt på baggrund af sommerens sag om
hunden Balder. NaturErhvervstyrelsen ønsker en opgørelse over, hvor mange
skambidninger af vildt, hvilket vi ikke ligger inde med i Danmarks Jægerforbund.
Jeg vil derfor høre jer alle, om I kan sende mig oplysninger på konkrete sager,
som I kender til i jeres JKF/kreds, hvor løse hunde har skambidt vildt. Giv mig
meget gerne så mange oplysninger som overhovedet muligt, hvormed jeg har
meget konkrete sager at arbejde videre med i forhold til NaturErhvervstyrelsen, herunder sortering af eventuelle dobbelte sager. Jeg modtager meget
gerne oplysningerne i løbet af denne og næste uge (uge 48-49).
Jeg håber, at I kan hjælpe, og jeg ser frem til at høre fra de af jer, der kender
til disse sager.
Med venlig hilsen
Danmarks Jægerforbund
Helle VastringPolitisk konsulentTelefon:

69 16-E-Mail: hva@jaegerne.dk
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+45 88 88 75 41 - Mobil: +45 24 65

Finlandsgade 1-11* DK-4690 Has-

lev *
Arb. 45 57 61 78 00 * Mob. 25 26 25
60 *
Priv. 43 99 97 14 Fax: + 45 57 67 04
88
Web: www.dkvinimport.dk
* Email: kh@dkvinimport.dk
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Apporteringstræning 2013
Apporteringstræningen henvender sig både til
hund/fører, der er helt nybegynder inden for apportering, samt til den rutineret
hund/fører, der stadig trænger til udfordringer og altid
kan blive bedre.
Der vil være en del vildt
til de hunde der er klar til
det. Vi træner med due,
ænder, fasaner, sort fugle, kaniner, harer og ræv.
Vi forsøger også at have
et udvalg af ikke typisk
vildt. Vi håber at se dig
uanset om du er helt ny,
eller om hunden er det.
Uanset om du er rutineret
eller ej.
VI SKAL NOK UDFORDRE
DIG OG HUNDEN!!!
Træningen/sværhedsgraden, tilrettelægges med henblik på at få
nogle egnede jagthunde
Ikke alle lærer lige hurtigt, hverken førere eller hunde, men for
at nå målet, forventes og kræver det, at der trænes hjemme.
Går du ikke på jagt, men har en jagt/jagtrelateret hund, og vil
du godt tilgodese din hunds egenskaber, så er du og din hund
også meget velkomme, uanset om du er medlem af foreningen
eller ej.
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Vi starter med en introduktionsaften, torsdag den 2. maj
2013 kl. 19:00
i klubhuset Brøndbyvej 185,
2625 Vallensbæk (uden hund)
Tilmelding samt betaling, sker
denne aften.

OBS! vi modtager IKKE checks eller dankort.
Din hund skal selvfølgelig være vaccineret, samt have den udvidet ansvarsforsikring.
Du kan evt. printe og udfylde tilmeldingsblanketten hjemmefra:
Tilmeldings blanket.pdf
Træningen forløber over 8 gange.
Start d. 7. maj 2013 - 25. juni 2013 kl. 18.30
Der vil efter hver træningsaften være gratis kaffe,
samt socialt samvær i klubhuset.
Der vil kunne købes øl og vand til yderst rimelige priser.
Sidste træningsaften slutter vi af ved grillen pris. kr.
20,00
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 >
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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Sankt Hans aften - søndag den 23. juni 2013 kl. 18.00
VJF indbyder til St. Hans
aften Søndag d. 23. juni kl.
18.00.
Vi sørger for saftige bøffer,
med sprød salat, pølser og
snobrød, øl, vand og god
rødvin samt varme grille.
Pris: Mad for voksne kr.
110,Pris: Mad for børn kr. 55,Øl, vand og vin til sædvanlige fornuftige priser
Bindende tilmelding til Jan Møller senest d. 14. juni på Tlf. 40 68 09 29
I sørger for godt humør, smurte sangstemmer og stort fremmøde.
Så håber vi at vejrguderne sørger for godt vejr.
Familie, venner og jagtkammerater er selvfølgelig også meget velkommen.

Mød op og få en hyggelig aften. Mvh. Bestyrelsen
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Næste nummer af Jægerråbet udkommer
d. 1. juli og gælder til og med december 2013
Bemærk - Bemærk
Sidste indleveringsfrist til blad er 1. juni 2013
Har du en god historie/ oplevelse, så lad medlemmerne få
del i den. Send ind pr. mail skrevet i Word til
storm.h@live.dk

Reklamer
Med en reklame kan vi gøre noget for dig
og du kan gøre noget for din forening
Bladet går ud til ca. 200 familier, samt biblioteker
og offentlige kontorer
Kontakt redaktøren og lad os få gang i forretningen
Storm: 43 73 95 06 – 30 25 95 06
E-Mail: storm.h@live.dk
Støt vore annoncører, de støtter dig

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

Husk høreværn, briller og Cap, forlanges på mange skydebaner
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