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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: 
Forår i luften 
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 2013 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. Beståelsesprocenten 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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Apporteringstræning 2014 

    
 

Apporteringstræningen henvender sig både til 
hund/fører, der er helt nybegynder inden for appor-
tering, 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, æn-
der, 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 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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Trekantskydning 2014 
 
Tåstrup (skeet og nikkedukke), mandag den 16. juni, kl. 17.00. 
 
KFK (Sporting og 40 duers jagt), tirsdag den 1. juli, kl. 17.00, 
med efterfølgende spisning af den traditionelle ”Motorvejsgry-
de” på KFK. 
 
Trekantskydningen er en mere end 50 år gammel flugtskydningskon-
kurrence, mellem 3 jagtforeninger. 
 
I dag er de 3 foreninger Tåstrup-, Hvidovre/København- og Vallensbæk 
Jagtforening. 
 
Der skydes en serie skeet, jægertrap, sporting og 40 duers jagt. 
 
Der skydes om Michael Jørgensens Mindepokal til bedste skytte fra 
Vallensbæk, samt om pokal til bedste forening. 
 
Det er muligt at træne skeet og jægertrap mandag fra kl. 17.30 i Tå-
strup. 
Der kan trænes sporting og jagt på KFK i åbningstiderne.  Se 
www.claytarget.dk 
 
Der er afsat 2 træningsdage på KFK tirsdag den 10. og den 24. 
juni, kl. 17.00 til 20.00. Begge disse dage vil protræner fra KFK 
Henry Pedersen bistå ved træningen. 
 
Tidligere var det normalt, at vandrepokalen for bedste forening stod i 
vores klubhus. Sådan er det desværre ikke mere, så det ville være 
dejligt med nogle nye friske skytter, så vi kan ”banke” de andre for-
eninger, og få pokalen tilbage på sin rette plads. 
 
Hvis du har lyst til at deltage, så kontakt mig på tlf.: 40 10 45 88 eller 
bedre på mail: ulrik.hansen@ishoejby.dk.  
Så kontakter jeg dig med hensyn til det  
videre forløb, træningsdage m.v. 
 
 
Med jægerhilsen 
Ulrik 
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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! 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Opråb Opråb Opråb 
 
Der er en ting jeg ikke helt forstår (dem der kender mig, vil nok 
 mene der er flere), men hvor bliver alle nyjægerne af, når der 
 er krage/skadejagt. Jeg har forståelse for at de gamle jægere  
ikke har tid i november, december og til dels januar, men der må 
 da være nogle der ikke kommer så meget på jagt. 
Når vi er på krage/skadejagt i kolonihaverne er der jo en god mulighed for en 
spændende jagtform, hvor du kan gå stille og roligt rundt og måske skyde din 
første fugl, vi skyder både skader og krager og ikke mindst duer. 
I den forgangne sæson var vi, når det gik vildt til 4-5 mand, det må 
sku kunne gøres bedre. I de gode gamle dage var vi 30 til 40 mand, 

det skal vi ikke være nu, men 10-12 ville være rigtig 
godt og gerne flere. Når jeg skriver mand, mener jeg 
selvfølgelig begge køn. 
Så tag jer nu sammen og mød op den første weekend i  
november, tid og sted vil fremgå af hjemmesiden. 
Med jægerhilsen 

                   John Pedersen (gammel formand) 
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                                 EMMA GAD FOR HUNDE 

 

Om gæster: Find hurtigt ud af hvilken af gæsterne, der er bange for 
hunde.  Storm igennem lokalet, gø højlydt og spring le-
gesyg op ad denne person. Hvis mennesket falder om på 
gulvet og begynder at græde, så slik det i hovedet og 
knur lavmælt for at vise din sympati. 

  
 Om at gø: Fordi du er en hund, forventes det, at du gør. Så gø – 

meget. Din ejer vil blive glad for, at du passer på deres 
hus, især om natten, når de sover trygt i deres senge. 
Mennesker føler sig meget sikrest når de vågner om nat-
ten og hører din bekymrede gøen... 

 
 Om at kysse: Tag altid en STOR tår af din vandskål umiddelbart før du 

kysser dit menneske. Mennesker foretrækker rene tun-
ger. Vær klar til at hente et håndklæde til dit menneske. 

 
     FORTSÆTTELSE FØLGER 

 

 

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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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 

eb: www.dkvinimport.dk 

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      Trekants-

skydning 

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 
 


