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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      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 
 
 
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 
Udbytte fra den årlige fisketur 
 
Foreningens lokaler 
Brøndbyvej 185, 2625 Vallensbæk.  
(Ingen post) 
 
Jægerråbet udgives: 
2 gange årligt pr. post 
4 gange som pdf fil på hjemmeside 
 
 
 
 
Tjrk jeres data at de er korrekte 
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Unghunde dressur - Tirsdag den 13. august 2013 

Vi starter tirsdag d. 13. august 2013 kl. 18.50 med indskrivning 
og betaling. 

Træningen starter kl. 19.15 - 20.15 
 

Din hund skal selvfølgelig være vaccineret, samt have den udvidede 
ansvarsforsikring. 

5. gang vil træningen enten være mandag d. 9. september eller 
onsdag d. 11. september, da VJF har generalforsamling tirsdag 
d. 10. september - ellers vil træningen være hver tirsdag til og 
med d. 24. september 2013 

Pris for medlemmer kr. 400,00 – Pris for ikke medlemmer kr. 450,00 
OBS! Vi modtager IKKE check eller dankort. 

Kontaktpersoner: Martin tlf. 51 90 95 62 

MVH. 
Hundeudvalget 

 
det jagtlige i vores træning, og tilrettelægger træningen med henblik 

på at få nogle egnede jagthunde.  
 

 

 

Tirsdag d. 13. august 2013 - Hvalpe motivation. 

Vi tilbyder hvalpe motivation, alder 3 – 7 måneder i 2013 
 

Der er maks. plads til 10 - 12 hvalpe på holdet 
 

I alt 7 gange, første gang tirsdag den 13. august kl. 18.00 - 18.45 med 
indskrivning og betaling fra kl. 17.15 

 
Pris kr. 350,00 for medlemmer - 400,00 for ikke medlemmer 
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OBS vi modtager ikke dankort eller checks               

5. gang vil træningen enten være mandage d. 9. september eller ons-
dag d. 11. september, da VJF har generalforsamling tirsdag d. 10. sep-
tember - ellers vil træningen være hver tirsdag til og med d. 24. sep-
tember 2013 

Din hund skal selvfølgelig være vaccineret, samt have den udvidede 
ansvarsforsikring. 

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.  

Ikke alle lærer lige hurtigt, hverken førere eller hunde, men for at nå 
målet, forventes og kræver det, at der trænes hjemme. 

 
Kontaktperson: Martin tlf. 51 90 95 62 Mvh. Hundeudvalget. 
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Tirsdag den 3. september - Apportering - Få hunden i form før 
jagtsæsonen. 

 
Dette, mini kursus over 4 gange, henvender sig til hunde som kan og 
vil apporterer og er derfor kun for øvede hunde, med maks. 10 - 12 
hunde på holdet. 
 
 
Vi starter træningen tirsdag den 3. september fra kl. 18.30 - 19.30 - 
indskrivning og betaling fra kl. 17.45 den 3. september 2013 

Efterfølgende er der træning onsdag d. 11. september samt tirsdag d. 
17. og 24. september. Vi træner på fuglevildt, hårvildt samt vand. 

 
 

Pris for medlemmer kr. 350,- Pris for ikke medlemmer kr. 450,- 
 

VJF indkalder til Ordinær generalforsamling 

tirsdag d. 10. september kl. 18.00 

Den ordinære generalforsamling som afholdes i vores klubhus, 
Brøndbyvej 185, 2625 Vallensbæk, starter kl. 18.00. 
Efter generalforsamlingen vil foreningen være vært for 3 stykker smør-
rebrød. 
 
Hvis du ønsker at deltage i spisningen, er tilmelding nødvendigt 
senest den 6. september til formanden Jan Møller på tlf. 40 68 
09 29 eller pr. Mail: lundager@msn.com 

Tilmelding til selve generalforsamlingen er ikke nødvendigt. 
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Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalfor-    
samling 
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.         

Tirsdag d. 24. september 2013 kl. 18.30 - Laserskydning inkl. 
spisning 

Vi starter med at spise kl. 18.30, hvoref-
ter vi retter blikket på det hvide lærred, 
hvor fasaner, ænder, vildsvin m.m. kan 
skydes.  

Prisen for skydning inkl. spisning er kr. 
50,00 - du skal tilmelde dig hos Jan 
Møller Tlf. 40 68 09 29 senest d. 20. 

september 2013. 
 
Det helt epokegørende er at I også kan skyde med jeres eget jagtge-
vær 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 evt. at tage din egen  
 haglbøsse med.  

Mvh. Bestyrelsen  
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Tirsdag den 15. oktober 2013 kl. 19.00 - Aktions aften 

 

Så er tiden igen kommet til et af foreningens populærere arrangemen-
ter. Kom og gør et kup og støt din forening. 

Der vil helt sikkert være mange, spændende ting 
under hammeren - måske finder du den ting du 
lige står og mangler, eller ikke vidste du ikke kun-

ne undvære.  
 
Du er velkommen til selv at medbringe ting som du vil have på aktion, 
sæt en mindste pris, overskuddet går til foreningen  

Der bliver sikkert kamp om pladserne så kom hellere i lidt god 
tid, hvis I vil have en siddeplads, dørene åbnes kl. 18.30 

Vi skal jo gerne have udsolgt så det kan godt være det bliver halvsent, 
men så er der måske også chance for at noget af det bliver billigere 
hen på aftenen, hvor der måske ikke mere kommer så mange bud. 
 
Mød op og få fat i et af de vildt billige tilbud på jagtudstyr, beklædning 
eller andre ting som du lige står og mangler, og som lige pludselig 
popper op på denne aften. 

Mvh. Bestyrelsen 

12. November 2013 kl. 18.30 - Vildtspil 

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, det vil også være 
muligt at købe øl og vand. Mvh. Bestyrelsen 
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Kutterjagt lørdag 30-11-2013 og søndag 15-12-2013 

 
Vallensbæk Jagtforening har arrangeret en spændende kutterjagt, med 
kutteren MS Marianne, der er en gammel stenfisker, som i 1997 blev 
bygget om til lystfiskerfartøj. 
Der vil være plads til 8 – 12 mænd/kvinder pr. tur, som er henholdsvis 
lørdag 30-11-2013 og søndag 15-12-2013 á ca. 8 timers varighed. 
 
Prisen er kr. 475,00 pr. næse inkl. morgenmad. 
 
Vi kan evt. arrangere fælleskørsel, prisen herfor finder vi ud af hvis der 
er stemning herfor. Ligeledes kan foreningen indkøbe smørrebrød, som 
vi medbringer til vores frokost kr. 25,00 pr stk. ellers du kan medbrin-
ge en madpakke, dette aftales med Karsten ved tilmeldingen 
 
Det vil være muligt at købe øl og vand om bord til kr. 5,00 
 
Du skal tilmelder dig hos Karsten Nielsen via sms tlf. 41 12 93 
83 eller pr. mail: info@vtse.dk senest den 31-10-2013, samt ha-
ve indbetalt kr. 475,00 samt evt. pris for smørrebrød og fælles-
kørsel på VJF`s konto reg. nr. 2343 konto nr. 0741489996 se-
nest den 6-11-13.  
 
Endelig tilmelding er først gældende når du har indbetalt pengene på 
vores konto, HUSK at skrive hvem du er og hvad du har betalt for. Der 
vil ikke være mulighed for tilbagebetaling ved evt. forfald. 
 
Kontakt person: Karsten Nielsen  
tlf. 41 12 93 83 

Knæk og bræk  
Bestyrelsen 
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Julehygge og fugleskydning - Tirsdag den 10. december 2013 
kl. 18.30 

Vi starter med æbleskiver og gløgg kl. 18.30. Ca. kl. 19.00 afvikles 
fugleskydningen hvor fuglekongen findes. 

Alle deltagere betaler et ind-
skud på kr. 20,00 for at deltage 
i fugle-skydningen.  
 
Hver nedskudt plade på fuglen 
udløser en præmie, ligesom der 
vil være en præmie til fugle-

kongen når brystpladen skydes ned. Det er god tone at fuglekongen 
giver en omgang til deltagerne. 

Det gælder om at være heldig at komme til bukken, når pladen er ble-
vet 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 en fugleskydning går med hyggeligt samvær. 
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Bestyrelsen i køkkenet - Tirsdag den 21. januar 2014 kl. 18. 30 

 

Så er tiden kommet til vore succesfulde arrangement "Bestyrelsen går 
i køkkenet" 
 

Tirsdag den 21. januar 2013 kl. 18.30, vil 
vi endnu engang forsøge at diske op med 
noget lækkert for ganen. 

Pris for voksne kr. 110.00 
Pris for børn kr. 55.00 

Man vil som sædvanlig kunne købe øl, 
vand og vin til fordelagtige priser. 
 
Tilmelding nødvendigt senest den 16. januar 2014 til formanden Jan 
Møller på tlf. 40 68 09 29 eller pr. E-mail 

 

Næste udsendte nummer af Jægerråbet udkommer  
d. 1. januar og gælder til og med juni 2014 

Bemærk - Bemærk 

Sidste indleveringsfrist til blad er 1. december 2013  
 
Har du en god historie/ oplevelse, så lad medlemmerne få 

del i den. Send ind pr. mail skrift Verdana 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 

 
 

Støt vore annoncører, de støtter dig 
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Knæk og Bræk 

 
 

      

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

Web: www.dkvinimport.dk 

*  Email: kh@dkvinimport.dk 
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Aktivitetskalender 
 Juli August September Oktober November Decem-

ber 

Januar  

1         1 

2        2 

3   Apportering 

jagt 

    3 

4        4 

5         5 

6         6 

7        7 

8        8 

9        9 

10   Generalfor-

samling 

  Fugleskju 

julehygg 

 10 

11        11 

12      Vildtspil   12 

13   Unghunde + 

hvalpe 

     13 

14        14 

15    Aktionsaf-

ten 

   15 

16        16 

17        17 

18        18 

19        19 

20        20 

21       Bestyr 

køkken 
21 

22        22 

23        23 

24   Laserskydn 

spisning 

    24 

25        25 

26         26 

27         27 

28        28 

29        29 

30     Kutterjagt   30 

31        31 

 
Se på hjemmesiderne hvornår skydebanerne er åbne på henholdsvis Tåstrup, 
Greve og KFK´s skydebaner.   
Husk høreværn, briller og Cap, forlanges på mange skydebane 


