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Bestyrelse og udvalg
Formand

Hundeudvalg:

Jan Møller, Lundager 41, 2670 Greve,
40 68 09 29

* = Kontaktpersoner
* John Olsen 43 9919 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

Næstformand
Henning Øland Berg
Degnehusene 9, 2620 Albertslund
43 43 73 60
Kasserer
Marianne Jensen,
Strandbovej 46, 2650 Hvidovre
50 80 70 13

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
Svane soppebassin

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
40 68 09 29
Jesper Mieritz 40 63 48 23
Ulrik Hansen
40 10 45 88

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

Husudvalg:
Hans Vetter

21 58 68 87
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Brunch for bukkejægere 16/5 kl. 12.00
Der var lagt op til det helt store bukkeeventyr. Alle brave bukkejægere fra hele
oplandet, var inviteret til brunch i Vallensbæk jagtforening så de kunne præsentere alle de flotte bukke som de havde skudt om morgenen. Undertegnede
havde været en tur ved stranden ca. 10.45 for evt. at tage nogle
billeder
Jeg kørte og var i Vallensbæk jagtforening ca. 11.30 (Jeg havde ikke været på
jagt) og kunne konstatere at Henning allerede var landet, og var godt i gang
med at fyre op i grillen til pølser og brød med tilbehør.
John Olsen havde været forbi og vist sin buk, en pæn gaffelbuk, men da han
skulle være på arbejde
kl. 12.00 så var han
allerede kørt igen.
Henning havde også
været på bukkejagt fra
den tidlige morgenstund, men havde
ikke en gang set et
stykke råvildt.
Vejret havde ikke
været særligt
indbydende, regnen
havde stået ned i
stænger hele
morgenstunden, men
havde ændret sig til
det bedre om formiddagen, med blå himmel, lidt lammeskyer og strålende solskinsvejr.
Efterhånden mødte der alligevel nogle stykker op, men fællesnævneren for
dem var at de havde ikke engang set noget råvildt.
Lars brolægger kom forbi, han havde kun set en ræv, Søren glarmester og
Karsten Jensen og Hans Vetter havde heller ikke set noget råvildt.
Der var også mødt 2 brave jægere op som ikke var medlem af jagtforeningen,
og det var det samme billede, intet råvildt.
Det blev til i alt 9 jægere som kom forbi, hvoraf det kun var John som havde
fået steg på gaflen. Vi fik nogle dejlige timer i solen, Frankfurter pølser med
tilbehør.
Der røg vist også et par løgnehistorier over bordet eller jægerlatin som det
også kaldes.
Vi talte en del om at det ser ud som om råvildtet er gået tilbage. Råvildtsygen
er konstateret flere steder på Sjælland, utroligt at de stadig ikke kan finde år4

sagen. Vejret om morgenen kan selvfølgelig også være medvirkende årsag, ja
der var mange teorier, men hyggen sneg sig alligevel ind i det lille selskab, og
efter nogle timers selskab sammen med nogle pølser og et par kølige pilsnere,
gik vi alle hjem.
Der var måske også nogle som skulle ud igen om aftenen.
Storm

Vildtspil – Tirsdag d. 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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Jagttegns undervisning 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
Vallensbæk.
Den teoretiske del af undervisningen samt afstandsbedømmelse foregår også
på ovenstående adresse og består af 16 x 2½ undervisningstimer.
Desuden vil der være 3 gange skydeundervisning med haglgevær på flugtskydebane på KFK´s baner på Amager. Prisen er 2.200.- kr. som dækker undervisning, patroner, lerduer.
Der er kontant betaling ved tilmelding. Vi kan desværre ikke modtage dankort
eller checks.
Der er kursusstart onsdag d. 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
kurset.
Evt. spørgsmål rettes til Henning Øland Berg på tlf. 21 41 12 98.

Husk på skydebanerne: Høre- og øjenværn samt cap, varm tøj og
fornuftigt fodtøj
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Julehygge og fugleskydning tirsdag d. 11. december

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 fuglekonge 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 traditionspræget idræt, hvor der skydes til udskåren fugl. Fuglen
skal nedskydes i en bestemt rækkefølge og hver nedskydning 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
sandsynlighed 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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Se på hjemmesiderne hvornår skydebanerne er åbne på henholdsvis Tåstrup,
Greve og KFK´s skydebaner
Husk Høre og øjenværn samt cap. Det kræves på visse skydebaner.
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