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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 
 
Bestyrelsesmedlemmer: 
Karsten Nielsen 
Gammel Køge Landevej 727 A 
2660 Brøndby Strand   
41 12 93 83 
 
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. Storm Hansen 
 
Skydeudvalg: 
Jan Møller 40 68 09 29  
Jesper Mieritz40 63 48 23 
Ulrik Hansen40 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 
 
Skader og krager: 
Kenneth Pedersen 28 49 80 04 
 
Nyjæger udvalg – kontaktpersoner: 
Karsten Nielsen (formand)   41 12 93 83 
Storm Hansen 
 
 
Nyjægere og nye hundeførere: 
Se artiklen på hjemmesiden 
 
Hjemmeside VJF: 
www.VJF.dk 
 
Kreds 7 hjemmeside: 
www.jagtkreds7.dk 
 
 
Jægerråbet/redaktion: 
Evelyn Broch (skyttepigen@webspeed.dk) 
20 81 09 83 
 
Forsidebillede: 
Sol og skyer over jagtforeningen 
og skyer over jagtforeningen 
 
Jægerråbet udgives:  
2 gange årligt pr. post 
4 gange som pdf fil på hjemmeside  
 
 
Foreningens lokaler: 
Brøndbyvej 185, 2625 Vallensbæk.  
(Ingen post) 
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 Formandens leder nr. 1 - 2014 

 
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 2014 været et meget aktivt år. Hunde-
udvalget har igen i år haft meget travlt og jeg nyder den store tilslut-
ning, 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 og juleafslutning. 
Vores jagttegnsundervisere havde i foråret deres kursister oppe til prø-
ve. Beståelses procenten var imponerende, 100%. Næste hold er lige 
startet, så kender I nogle der vil tage jagttegn, har vi nu også mulig-
hed for at tilbyde dette. 
Hvis vi kigger lidt fremad, så ser 2014 ud til at blive mindst lige så ak-
tivitetsrig.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 
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Lydighedstræning 2014 

Vallensbæk Jagtforening tilbyder lydighedstræning for alle 
jagthunderacer, på 3 niveauer, med maks 15 hunde pr. hold. 

1 begynderhold - for unge hunde, min. 6 mdr.  

Hund og fører, vil her 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. 

2 mellemhold samt 1 øvet hold 

På disse hold forventes det at hunden mestrer den mest 
elementære lydighed. 

Da vi har fokus på det jagtlige i vores træning, tilrettelægges trænin-
gen/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 me-
get velkomme, uanset om man er medlem af foreningen eller ej. 

Vi starter med tilmelding/betalings aften, tirsdag den 4. marts 2014 kl. 19,30 
i klubhuset Brøndbyvej 185, 2625 Vallensbæk (uden hund). 

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. Du kan evt. printe og udfylde tilmeldingsblanketten hjemmefra. 

Træningen starter den 11. marts – den 29. april 2014 

Der vil efter hver træningsaften være gratis kaffe og socialt samvær i klubhuset. 
Desuden vil man kunne købe øl og vand til yderst rimelige priser. 
Den 29. april slutter vi af med en lille prøve og der tændes op i grillen. Pris for spisning 
kr. 30,00 

Pris for medlemmer kr. 500,00 – Pris for ikke-medlemmer kr. 600 

Kontaktpersoner: Martin tlf. 51 90 95 62 eller John tlf. 28 33 11 10 

Mvh. Hundeudvalget 



 5 

Apporteringstræning 2014 

      
 

Apporteringstræningen henvender sig både til 
hund/fører, der er helt nybegynder inden for apporte-
ring, samt til den rutinerede 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 duer, 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. Uan-
set om du er rutineret eller ej. 

 
VI SKAL NOK UDFORDRE DIG OG HUNDEN!!! 

 
Træningen/sværhedsgraden, tilrettelægges med henblik på at få nogle egnede jagthun-
de. Ikke alle lærer lige hurtigt, hverken førere eller hunde, men for at nå målet, forven-
tes 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 velkomne, uanset om du er medlem 
af foreningen eller ej. 

Vi starter med en tilmelding/betalings aften, tirsdag den 6. maj 2014, kl. 19,30 
i klubhuset Brøndbyvej 185, 2625 Vallensbæk (uden hund). 

 

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. Se www.VJF.dk. 

Træningen forløber over 8 gange. 

Start den 13. maj 2014 - 1. juli 2014, alle dage kl. 18,30 

Der vil efter hver træningsaften være gratis kaffe og socialt samvær i klubhuset. 
Desuden vil man kunne købe øl og vand til yderst rimelige priser. 
Den 29. april slutter vi af med en lille prøve og der tændes op i grillen. Pris for spisning 
kr. 30,00 

Pris for medlemmer kr. 500,00 -  Pris for ikke-medlemmer kr. 600,00 

Kontaktpersoner: John tlf. 28 33 11 10 eller Martin tlf. 51 90 95 62. 

Mvh. Hundeudvalget 
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Markprøve 2014 
 

Så er det igen tid til at afvikle Vallensbæk Jagtforenings åbne markprøve, som finder 
sted: 
 

Søndag den 2. marts 2014, kl. 08,00 

 

 
Vi mødes i klubhuset, Brøndbyvej 185, hvor vi starter med at spise morgenmad. Vi kører 
herefter i samlet trop ud til prøvearealerne. Efter dommerkritikken kører vi tilbage til 
klubhuset, hvor der vil være præmieoverrækkelse og frokost. 
 

Tilmelding til markprøve og frokost, senest den 22. februar 2014 

til John Olsen, tlf. 28 33 11 10 

 

 
Pris for markprøve incl. morgenmad kr. 210,00, frokost kr. 80,00. Hvis andre ønsker 
morgenmad, er prisen kr. 35,00. 
 
 

Meld jer til hurtigt. Der er mange om buddet! 

Prøveleder John Olsen 

 

Bestyrelsen går i køkkenet 
Tirsdag, den 21. januar 2014, kl. 18,30 

 
Så er tiden kommet til vores succesfulde arrangement "Bestyrelsen går i køkkenet.” 
 
Tirsdag, den 21. januar 2014 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, dog senest den 16. januar 2014 til formand Jan Møller 
på tlf. 40 68 09 29 eller pr. e-mail: lundager@msn.com. 
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Forlig om ændring af jagttider. 
 
Vildtforvaltningsrådet har holdt møde i Lille Vildmose ved Hadsund,og et af dagens resul-
tater blev et forlig om de kommende fire års jagttider samt ændringer til vildtskadebe-
kendtgørelsen. 
 
Af forliget fremgår det blandt andet, at der vil blive udvidet jagttid på tre gåsearter, der i 
de kommende fire år også må jages i januar måned.  
Det drejer sig om grågås, blisgås og kortnæbbet gås, som alle oplever fremgang i be-
standene. Endvidere foreslår rådet, at fasanhøne må jages fra den 1. oktober, og at den 
lokale særfredning af haren i Himmerland udløber (mere info følger). 
 
Der er til gengæld indskrænkninger på andre områder, idet edderfuglehunner fredes over 
hele landet i de kommende fire år. Stor skallesluger og toppet skallesluger fredes også, 
og det samme gør sig gældende for sølvmåge, sildemåge og svartbag, som dog kan 
reguleres, hvis de volder problemer. 
 
Den generelle jagttid for sædgås ændres til 1. september til 30. november, og så udvides 
særfredningen af denne gåseart til at gælde hele landet undtagen Vordingborg, Lolland 
og Guldborgsund Kommuner. Endeligt fredes sorte svaner og amerikansk skarveand. 
 
Ændringer til vildtskadebekendtgørelsen 
Også når det kommer til regulering, foreslår rådet en række ændringer til vildtskade 
bekendtgørelsen. 
Der vil kunne søges om regulering af grågås, kortnæbbet gås ogblisgås i februar, og  
som noget helt nyt vil det fremover fremgå af bekendtgørelsen, at der bliver mulighed 
for at søge om reguleringstilladelse på bramgås i januar og februar. 
 
Regulering af ræv må foretages fra 1½ time før solopgang til 1½ efter solnedgang fra 1. 
juni 
 til udgangen af februar, men til gengæld må ræv ikke reguleres uden forudgående tilla-
delse i yngletiden (marts, april og maj), ligesom den ikke må reguleres med fælde i 
yngletiden. 
 
Det opnåelige resultat 
Jægerforbundets formand og repræsentant i Vildtforvaltningsrådet, Claus Lind Christen-
sen, vil ikke kalde resultatet for tilfredsstillende, men det opnåelige. 
 
- Jeg skal ikke lægge skjul på, at det har været hårde forhandlinger, der er foregået op 
til denne revision af jagttiderne, og jeg havde gerne set, at fagligheden havde større 
vægt i Vildtforvaltningsrådets arbejde, hvor det politiske element til tider får lov til at 
fylde alt for meget. 
 
- Helt overordnet synes jeg dog, vi har opnået et resultat, hvor der er positive elementer 
i relation til vores ønsker, men det har som ventet også været nødvendigt at acceptere 
nogle negative ændringer. 
 
Ud over de udvidede jagttider og reguleringsmuligheder for visse arter, er noget af det 
mest positive ved forliget ifølge Claus Lind Christensen, at der ikke bliver rørt ved ager-
høne og hare. 
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Der har fra politisk side været stor fokus på disse arter, som er skrevet ind i regerings-
grundlaget, og vi har oplevet et kraftigt pres for at begge arter skulle fredes. Jeg er ikke i 
tvivl om, at det er Danmarks Jægerforbunds store satsning på markvildtet, der har været 
med til at sikre, at vi stadig har jagt på disse to arter, siger Jægerforbundets formand. 
 
Han fremhæver også de uændrede tider for hjortevildt som noget positivt, jægerne kan 
tage med fra forliget. Det er efter Claus Lind Christensens opfattelse et udtryk for, at 
rådet mener, at den regionale hjortevildtforvaltning - hvor Jægerforbundet har for-
mandsposterne - fungerer og skal have lov til at arbejde uforstyrret videre. 
 
Ingen ændringer for ringduer. 

Claus Lind Christensen er klar over, at mange havde håbet på en udvidelse af ringduens 
jagttid, men DCE’s udlægning af Jægerforbundets dueundersøgelse gav ingen anbefaling 
til en udvidelse af jagttiden. 
 
- På den baggrund står vi selvfølgelig ved vores holdning om, at de faglige anbefalinger 
bør følges, og dermed kan en udvidelse ikke komme på tale, men det er dog positivt, at 
vi beholder de forholdsvis gode muligheder for regulering. 
 
Det er ligeledes det faglige argument, der vejer tungt i fredningen 
af edderfuglehunnerne, hvor bestanden er i tilbagegang i Østersøen. 
 
- Det ligger fast, at bestanden trænger til et løft, og derfor går vi ind og bakker op om at 
beskytte produktionsapparatet i de kommende fire år. Til gengæld er der ingen biologiske 
argumenter for den fredning af de tre mågearter, som der lægges op til. Det er en ren 
politisk beslutning og et godt eksempel på, hvorfor jeg mener, at fagligheden i visse 
situationer ikke vægtes højt nok i Vildtforvaltningsrådets arbejde, slutter Claus Lind 
Christensen. 
 
Det er nu op til miljøministeren at afgøre, om forligsparternes forslag til ændrede jagtti-
der og reguleringsmuligheder skal gennemføres fra 1. april 2014. Redaktionen gør op-
mærksom på, at ingen af ovenstående forslag er gældende i indeværende jagtsæson, der 
løber frem til 31. marts 2014. 
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Vallensbæk Jagtforening indbyder til 
 

Sct. Hans Aften 
 

Mandag d. 23. juni 2014, 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 kr. 90,00 
Pris: Mad for børn kr. 45,00 

 
Bindende tilmelding til Jan, senest den 16. juni 2014 på tlf. 40 68 09 29 

 
Øl, vand og vin til sædvanlige fornuftige priser. I sørger for godt humør, smur-
te 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 

 
Ret til ændringer forbeholdes! 

 
 

 

Næste udsendte nummer af Jægerråbet udkommer 
den 1. juli 2014 og gælder til og med december 2014 

Bemærk – Bemærk 
Sidste indleveringsfrist til bladet er den 1. juni 2014 

 
Har du en god historie / oplevelse, så lad medlemmerne få del i den. 
Også gerne billeder. Husk navn og adresse. 
Send ind pr. e-mail til: 
 

Evelyn: skyttepigen@webspeed.dk 

  

REKLAME 
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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E-mail: kh@dkvinimport.dk 
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Aktivitetskalender 

 
 Januar Februar Marts April Maj Juni 

1  Riffelskyd-
ning 

Riffelskydning Lydighedstræning   

2   MARKPRØVE    

3     Riffelskyd-

ning 

App.træning 

4 Riffelskydning 
Krage/skade 

 Intro  lydigheds-
træning 

   

5    Riffelskydning   

6     Intro – 

app.træning 

 

7      Riffelskyd-

ning 

8    Lydighedstræning   

9       

10      App.træning 

11 Krage/skade  Lydighedstræning    

12       

13     App.træning  

14       

15  Riffelskyd-

ning 

Riffelskydning Lydighedstræning   

16       

17     Riffelskyd-

ning 

App.træning 

18 Riffelskydning  Lydighedstræning    

19 Krage/skade   Riffelskydning   

20     App.træning  

21 Bestyrelsen  i 

køkkenet 

     

22    Lydighedstræning   

23      St. Hans 

24      App.træning 

25 Krage/skade  Lydighedstræning    

26       

27     App.træning  

28      Riffelskydnin 

29    Lydighedstræning   

30       

31       

 
Se på hjemmesiderne hvornår skydebanerne er åbne på henholdsvis  

Tåstrup, Greve og KFK´s skydebaner 
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