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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 

Forårsstemning 
 
Foreningens lokaler 
Brøndbyvej 185, 2625 Vallensbæk.  
(Ingen post) 
 
Jægerråbet udgives: 
2 gange årligt pr. post 
4 gange som pdf fil på hjemmeside 
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Formandens leder nr. 2 - 2013 

 
 
Efter en lang og kold vinter er foråret nu lige om hjørnet, 
og med dette kommer også årets bukkejagt en spændende 
sæson som mange ser frem til. Det er tid til at spotte buk-
kene i terrænet og kigge efter fejninger, mange af os er 
spændte på om det er i år, det lykkes at nedlægge den sto-
re buk som vi alle drømmer om. 
 
I Vallensbæk jagtforening er vi godt i gang med hundetræ-
ningen, også i år er der rigtig mange der har tilmeldt sig, vi 
starter med lydighedstræningen og derefter starter appor-
teringstræningen op. 
  
Foreningens årlige markprøve for de stående hunde blev 
holdt i marts måned, og der var igen i år fuldt booket. 
Som noget nyt startede vi i november 2012 et jagttegns-
kursus op, dette har kørt henover vinteren og kursisterne 
er ved at være klar til jagtprøverne her i maj – juni måned 
Som sædvanlig har vi også vores traditionsrige Sankt Hans 
aften, som er for hele familien, hvor vi griller, hygger og 
laver bål.  
 
Som I kan se er Vallensbæk jagtforening en aktiv forening, 
der har meget at tilbyde medlemmerne, jeg vil igen opfor-
dre jer alle til at deltage i vores arrangementer. 
 
Til slut vil vi gerne ønske alle en god sommer og knæk og 
bræk på årets bukkejagt. 
 
 
 

Jan Møller 
Formand 

 



 
Laserskydning/Lydighedsafslutning den 30. 
april kl. 19.00 
  

 

 

 

 

Kom og deltag i en hygge aften med afslutning for lydig-
hedskursisterne 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 ned-
lagt vildt i indeværende jagtsæson det 
er vigtigt at alt bliver meddelt til ”Na-
turstyrelsen” 

 
Husk ligeledes at indsende vinger fra 
nedlagt fuglevildt I kan vinde jagter, 
knive m. m. samtidig med at I gør jag-
ten en stor tjeneste. Kuverter til ind-
sendelse kan rekvireres gratis.  
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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 

Web: www.dkvinimport.dk 
*  Email: kh@dkvinimport.dk 
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Apporteringstræning 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apporteringstræningen henvender sig både til hund/fører, der er helt nybegyn-
der 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 uan-
set, 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 tilgode-
se 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 ansvarsfor-
sikring. 
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 klub-
huset. 

 
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. 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 land 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 
 

Trekantsskydning 2013 

 

Tåstrup (Skeet og nikkedukke) mandag den 17. juni kl. 17.00 

KFK (Sporting og jagtskydning) tirsdag den 2. juli kl. 17.00 

Sæt kryds i kalenderen og flyt ferier, aflys bryllupper og barnedåb allerede nu, 
så i er klar til at være med til at vinde pokalen tilbage til VJF. 

Yderligere information følger senere  

Kender i andre medlemmer, der er interesserede i at deltage, så bed 
dem kontakte mig på tlf.: 40 10 45 88 så de kan komme på mail listen 
og få informationer om træning m.v. 

Med jægerhilsen Ulrik 
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Ny adresse for indsendelse af faldvildt 
 
I forbindelse med en omorganisering af DTU Veterinærinstituttet er faldvildtun-
dersøgelserne flyttet fra Aarhus til København. Det betyder at faldvildt til 
undersøgelse nu skal sendes eller indleveres direkte (åbent 8.00 - l6.00) til 
DTU Veterinærinstituttets adresse i København (se adressen nederst på siden). 
 
Alle undersøgelser af vilde dyr er gratis for indsenderen, som dog selv skal 
dække udgiften til forsendelsen. Undersøgelserne finansieres af 
 

 
Naturstyrelsen og Fødevarestyrelsen som led i overvågningen af sygdomme 
hos vilde dyr i Danmark. 
 
Vildt, der indsendes eller indleveres til undersøgelse, skal ledsages af en ind-
sendelsesseddel, som kan downloades på wwwvildtsundhed.dk. Her kan du 
også finde en vejledning ved indsendelse af faldvildt. 
 

Vildtinformation 2O12 11 

 
 

Adresse for indsendelse af dødfundet eller sygt vildt. 
 

DTU veterinærinstituttet, Bülovsvej 27, 1790 Kbh. V 
Tlf.: 35 88 6180 – Fax: 35 88 63 40 – E-mail: vet@vet.dtu.dk   
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Næste udsendte 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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Aktivitetskalender 
    April Maj Juni Juli  

1       Riffel  1 

2    Lydighed Apport 

intro 

 Trekants-

skydning 
2 

3        3 

4     Riffel Apport  4 

5         5 

6     Riffel    6 

7     Apport   7 

8       Riffel 8 

9    Lydighed    9 

10        10 

11      Apport  11 

12         12 

13         13 

14     Apport   14 

15      Riffel  15 

16    Lydighed    16 

17      Trekants-

skydning 

 17 

18     Riffel Apport  18 

19        19 

20    Riffel    20 

21     Apport   21 

22       Riffel 22 

23    Lydighed  St. Hans 

spisning 

 23 

24        24 

25      Apport 

slut 

 25 

26         26 

27         27 

28     Apport   28 

29        29 

30    Lyd.afslut 

laserskyd 

   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 skydebaner. 


