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Formandens side

Vejle Jagtforening

Af Morten Aarup

Kære medlem
Efter generalforsamlingen i september har bestyrelsen nu konstitueret sig, og jeg har valgt
at blive formand for vores forening efter opfordringer fra flere medlemmer, og jeg vil her
kvittere med et tak for tilliden, og jeg vil gøre alt for at løfte arven efter de foregående og
i øvrigt dygtige formænd, vi har haft gennem tiden.
Og jeg vil blive ved det med de foregående formænd, for ved nytårstid var det således,
at en af vores tidligere formænd, nemlig Gunnar Nielsen pludselig og undervejs til en jagt
desværre døde af hjertestop, hans bortgang var højest uventet og meget pludselig. Gunnar
har senest tjent foreningen ved at være dirigent på vores generalforsamling, som så mange
andre gange før.
Æret været Gunnar Nielsen ´s minde, vores tanker går til hans efterladte.
En revolution ledet af mig skal I ikke forvente, men lidt nyt gør vi da, for i løbet af de
næste 2 år vil vi efter bestyrelsens beslutning udfase det grønne blad. Det betyder, at vi nu
er gået i gang med at få lavet en ny og meget forbedret hjemmeside, der bliver flottere og
mere appetitlig at bruge for alle vore medlemmer.
Og hvorfor så det???? Jo, af 3 meget indlysende grunde: at planlægge aktiviteter der skal
være planlagt i næsten 1 år frem, er i dagens Danmark ikke længere muligt. Med en ny
hjemmeside og al information udbragt på nyhedsmail vil vi bedre kunne lave arrangementer
på langt kortere sigt og derved undgå den tunge arbejdsgang gennem bladet. Den anden
grund er, at bladet er en tung og dyr affære at udgive uden overskud. Den sidste grund
er den mest tungtvejende del af den ændring, nemlig at udgive bladet er meget tidskrævende, tungt og ikke specielt morsomt. Vi vil meget hellere bruge vores tid i foreningens
regi på jagt, jagt relaterede ting, spontane arrangementer og evt. forbedre foreningens
aktivitetsniveau til gavn for alle i Vejle Jagtforening.
Det vil naturligvis ikke give os mindre at se til pt. men det tager vi med og håber dermed,
at vi kan fordybe os i nogle andre sager / emner fremover, og husk stadig på, at det også
er med glæde, at vi modtager input fra Jer derude og I må dermed også meget gerne være
tovholder i et arrangement. En lang sæson er slut og en ny står for døren, og jeg ønsker
alle knæk og bræk med den kommende bukkesæson. Er der én, der vil stå for bukkepral
den 16. maj….? Og tilføje foreningen en ny tradition ?.
Med venlig hilsen
Morten Aarup.
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Indkaldelse til Generalforsamling i Vejle Jagtforening
I henhold til foreningens vedtægter varsles hermed den ordinære Generalforsamling til
afholdelse den 20. september 2010.
Den nøjagtige lokalitet samt tidspunkt for afholdelse af generalforsamlingen er endnu ikke
fastlagt og vil blive annonceret på foreningens hjemmeside – www.vejlejagtforening.dk og i
lokalaviser og lokale medier.
Dagsorden er i forhold til vedtægterne og i år er følgende bestyrelsesmedlemmer på valg:
• Steen Wacher
• Annette Nielsen
• Morten Årup
Den nyvalgte bestyrelse konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
Vedtægterne dikterer ligeledes, at det revisorgodkendte regnskab skal offentliggøres inden
generalforsamlingen. I denne digitale tidsalder vil vi ligeledes publicere regnskabet for
foreningens virke i 2009 på foreningens hjemmeside før mødet.
Vel mødt.
Peter Rex
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Jagt og regulering
For at se de muligheder, som Vejle Jagtforening giver adgang til, kan du finde flere
oplysninger på vores hjemmeside. Der vil løbende komme opdateringer, så tag en tur
forbi www.vejlejagtforening.dk med jævne mellemrum.
Jagtmulighed i Haraldskær Jagtklub.
Mulighed for regulering af rågeunger.
Krageregulering på lossepladsen.
Mvh.
Peter Hansen

Riffelskydning i Vingsted
Riffelskytterne kan i 2010 glæde sig til at prøve kræfter med 100, 200 og 300 m skydning. Vi afholder igen i år vores riffelskydninger i Vingsted startende fra den 30. marts.
Vi skyder hver 14. dag om tirsdagen fra 1800 – 2100. Der vil være uddannede instruktører til at hjælpe med råd og vejledning, ligesom vi vil forsøge at få startet en grill til
at riste en enkelt pølse mellem skydningerne.
I år er der ikke flugtskydning samtidig med riffelskydningerne, hvorfor der ikke vil
være åbent i jagtstuen. Det skal dog ikke hindre os i at få nogle hyggelige timer på
skydebanen, hvor færdigheder, kundskaber og venskaber opbygges.
Vi glæder os til at se dig på banen.
På riffeludvalgtes vegne
Flemming.

Datoer for tirsdags riffelskydning i Vingsted:
30/3: 100 og 200 meter bane
13/4: 100 og 200 meter bane
27/4: 100 og 200 meter bane
11/5: 100, 200 og 300 meter bane
25/5: 100 og 200 meter bane
8/6: 100 og 200 meter bane
22/6: 100 og 200 meter bane
3/8: 100 og 200 meter bane
17/8: 100 og 200 meter bane
Lørdag 14/8 fra 12.00-15.00: 100 og 200 meter bane + hjortebane.

www.vejlejagtforening.dk
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Skydetider 2006 Jagtriffel
Jagtriffel Ulfborg

Lørdag den 25. marts
kl. 10-16:00
Langdistancebane + Løbende hjort

Jagtriffel Vingsted

Tirsdag den 28. marts
Træning+indskydning

kl. 18:00

Jagtriffel Vingsted

Tirsdag den 11. april
Træning+indskydning

kl. 18:00

Jagtriffel Vingsted

Tirsdag den 25. april
Træning+indskydning

kl. 18:00

Jagtriffel Nr.Snede

Lørdag den 29. april
Kursus og træning

kl. 8-15:00

Jagtriffel Vingsted

Tirsdag den 09. maj
Træning+indskydning

kl. 18:00

Jagtriffel Borris

Lørdag den 13. maj
Jagtfeltskydning

kl.8-15:00

Jagtriffel Vingsted

Tirsdag den 23. maj
Træning+indskydning

kl.18:00

Jagtriffel Vingsted

Tirsdag den 06. juni.
Træning+indskydning

kl.18:00

Jagtriffel Vingsted

Tirsdag den 01. aug.
Træning+indskydning

kl.18:00

Jagtriffel Vingsted

Tirsdag den 08. aug.
Træning+indskydning

kl.18:00

Jagtriffel Ørre

Søndag den 17. sept.
Hjortebanen

kl.9-12:00

PV L E R D U E R
v/ Paul V. Steffensen

Fredensvej 8 · Tvingstrup · 8700 Horsens
Telefon 75 66 74 33 · Fax 75 66 71 33
www.vejlejagtforening.dk
www.vejlejagtforening.dk
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Flugtskydning i 2010
Susegården 2010

Igen i år har vi lavet aftale med Susegårdens skydeskole om en dag med en masse skydning,
med eller uden instruktion, til lerduer i det flotte, tidligere stenbrud øst for Halmstad. Vi
kører til Halmstad d. 9/4 2010, hvor vi skal spise, hygge og overnatte på Hotel Hovgård.
Efter at have spist morgenmad og smurt madpakker d. 10/4 2010 kører vi til Susegården,
hvor skydningen forventes at starte omkring kl. 10:00. Nye /mindre øvede skytter får instruktion om formiddagen.
Der er i alt plads til 24 deltagere og i skrivende stund er der fortsat ledige pladser, så tøv
ikke med, at tilmelde dig. Prisen for overnatning og forplejning er 700 kr, i dette beløb er
drikkevarer til maden osv. Inkluderet.
Program:
9. april Cirka tidspunkter:
15:00 	Transport i egne biler fra P-pladsen v. biblioteket, Willy Sørensens Plads til Hotel
Hovgård,
19:30 	Middag på Hotel Hovgård. Til middagen er vand og letøl inkluderet; VJF medbringer drikkevarer
??:??
Til køjs.
10. april
07:30 	Morgenmad på Hotel Hovgård. Der smøres madpakke i forbindelse med morgenmaden.
08:30: Afgang til Susegården.
09:00: Ankomst hvor endelig holdinddeling og instruks gives.
10:00: Skydning starter
15:00
Dagen slut og der køres mod DK
Transport:
Ved tilmelding angives, om man vil køre med/lægge bil til. Jeg vil da sætte folk sammen
3-4 i hver bil. Hvis I selv finder sammen før tilmelding, er det også fint. Udgifter til transport deles mellem de personer der kører sammen.
Økonomi:
Ved tilmelding betales 700 kr, som dækker opholdet på Hotel Hovgård.
Instruktion og patroner/duer afregnes direkte med Susegården (kreditkort kan anvendes)
Tilmelding:
Tilmelding til undertegnede senest d. 15/3 2010 på tlf. 26188443 eller på sus@rasware.dk.
Af hensyn til bookning af instruktører bedes du oplyse, om du ønsker instruktion.
Tilmelding er endelig, når 700 kr er indbetalt på VJF’s konto: 9511-6220009234
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Flugtskydning

Det er nu gennem flere år gået stødt ned med antallet, der møder op til flugtskydning i
Vingsted. Vi må sige, at det er forståeligt, når man ser på de forhold, der skydes under
på en tirsdag aften i Vingsted. Vi har solen lige ind i hovedet på to skydepladser, så
det er tæt på umuligt at få en brugbar træning af sideduer.
Derfor har vi valgt at lave om på dette. Vi prøver at skyde tidligere på dagen i
weekenden i Vingsted. Og har samtidig startet et samarbejde med Grejs/Holtum
Jagtforening, så vi kan skyde nogle aftener med dem. Grejs/Holtum har en rigtig fin
lille skyde plads, der ligger smukt godt gemt. Derfor denne kørselsvejledning.
Højgårdvej 18. Kør op af den lille vej og parker ved skydepladsen.
Udover de aftener, som er nævnt her, vil vi på vores hjemmeside prøve at lave nogle
ture ud for at se andre flugtskydningsanlæg. Så hold et åbent øje med vores
hjemmeside ”www.vejlejagtforening.dk” eller tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Mvh
Flugtskydningsudvalget.
Peter, Flemming, Andreas og Steen.

Flugtskydning i Vingsted
April: 17. – lørdag
kl. 10.00-13.00
Maj: 15. – lørdag
kl. 10.00-13.00
August: 14. og 28. – lørdag kl. 10.00-13.00

Flugtskydning i Grejs
Den første time vil der være særlig opmærksomhed på nye jægere, og personer
der ønsker hjælp til forbedring af deres skydning.
April: 22. -torsdag
Maj: 6. og 20. - torsdage
Juni: 3. - torsdag
August: 19. - torsdag

www.vejlejagtforening.dk
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Har du brug for hjælp til problemadfærd hos din hund, kan jeg hjælpe:
F.eks.:
• Alene hjemme problemer • Gør meget
•B
 liver aggresiv når den møder andre hunde
• Dårlige spisevaner • Urenlig
• Angst • Truende adfærd
• Trækker i snoren • Hopper op
Hanne Bro Hansen | Tlf. 28 26 01 75 | info@huntess.dk |

www.vejlejagtforening.dk
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Flugtskydningskursus

Ny jægerdag
Vejle Jagtforening afholder igen i år flugtskydningskursus for ”nye jægere”. Betingelsen for at deltage er, at du har deltaget i Jagttegnsundervisning ved Vejle Jagtforening
indenfor de sidste 2 år og desuden bestået den obligatoriske jagt prøve for erhvervelse af
jagttegn.
Hos Danmarks Jægerforbund og hos den danske befolkning generelt, er der stor fokus på
anskydninger under jagt. Der bliver løbende taget initiativ til at nedbringe antallet af
anskydninger – også hos Vejle Jagtforening. Vi ved, at træning er et af nøglepunkterne
for at opnå så få anskydninger som muligt.
Derfor inviterer vi nu dig som ny jæger til at deltage i et flugtskydningskursus på skydeanlægget i Vingsted, hvor Vejle Jagtforening i øvrigt afholder skydninger på udvalgte
lørdage i løbet af foråret. Selvom du har deltaget på skydebanen sidste år, er du alligevel
velkommen til at deltage på dette kursus.
Kurset er finder sted: lørdag den 15. maj på skydebanerne i Vingsted.
Program for dagen:
Kl. 09.00

Velkomst og morgenbrød

Kl. 09.30

Teoretisk undervisning

Kl. 10.00

Praktisk undervisning på jagtbanen

Kl. 12.30

Frokost og afslutning

Tilmelding er nødvendig senest den 1. maj, og kan ske pr. email til Steen Wacher –
sw@nti.dk eller til Andreas Manthorpe på tlf.: 26 85 88 81.
Kurset er gratis for dig, som har deltaget på jagttegnskurset i Vejle jagtforening.
Du skal blot møde op, gerne med eget gevær, men det er ingen betingelse.
Vi håber, vi får en god og udbytterig dag på skydebanen og glæder os til at se dig.
Med Venlig Hilsen
Flugskydningsudvalget, Vejle Jagtforening
Flemming, Andreas og Steen

www.vejlejagtforening.dk
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Tur til Borris

Jagtfeltskydning i Boris 2010, lørdag den. 1. maj
Igen i år skal Vejle Jagtforening til det traditionsrige og super gode udendørsskydeterræn i Borris
for at dyste mod hinanden i jagtfeltskydning med riffel.
Skydningen er altid godt tilrettelagt med stor opfindsomhed, hvor der skydes fra forskellige
skydestillinger såsom liggende, knælende, stående, med og uden skydestok/anlæg. De enkelte
skydninger varierer fra afstande på ca. 15 m. og ud til 300 m og som regel på tid. Normalt skyder
vi på elg, hjort, bjørn, buk, gris, ræv, fasan, krage, hare, gås etc. og som regel et nyt tiltag, som
vi ikke kender.
For at blive en stabil riffelskytte skal man skyde mange skud i løbet af et år så hermed en opfordring. Kom til vores træningsaftner i Vingsted, der vil stå dygtige riffelinstruktører til rådighed og
hjælp. Og husk på, vi alle kan lære noget nyt, og der er altid en som har tid til at hjælpe dig, hvis
der er problemer med sigtekikkert eller riflen.
Riffeludvalget vil derfor opfordre dig/jer til at deltage i 2010 Boris Jagtfeltskydningen som foregår
i godt kammeratligt samvær – det er en spændende og meget lærerig skydning, der giver en god
træning og sidst men ikke mindst, lærer man sine begrænsninger at kende.
Alle er meget velkomne, der er altid rift om pladserne, så husk at tilmelde dig i god tid. Vi deltager 4 hold à 6 mand (24 pladser i alt).
Vi håber, vi er heldige i Vejle jagtforening og får tildelt skydetid først på dagen, så vi sædvanen
tro kan nyde en god madpakke og en enkelt kold øl omkring kl. 13.00. For de af jer som ønsker
fælleskørsel mødes vi ved Idrættens hus (DGI-huset Vejle) og kører sammen til Boris i egen bil.
Tidspunktet bliver oplyst ved tilmelding. (når vi har den endelige skydetid).
P.S.: Husk !!! Igen i år at medbringe medlemskort fra jagtbladet. Det er det, der skal klippes ud
og lægges i pungen med gyldigt jagttegn og våbentilladelse, ellers kan du risikere, at bliver du
bortvist uden at få mulighed for at skyde.
Vi ses til en spændende dag og håber på en dejlig dag med tørvejr.
Tilmelding senest den 5. april 2010, pris 200 kr.

Tilmelding kan ske til
Brian L. Hansen
Skovgårdsvej 13, 7100 Vejle,
Tlf. 42 36 06 90 (efter kl. 16)
Mail: brha@at.dk
Med jægerhilsen
Brian L. Hansen

www.vejlejagtforening.dk
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JKF Varde – Jagtfeltskydning den 28. Marts 2009
Skydetider 2006 Jagtriffel

Gennem dagspressen var vi blevet opmærksomme på, at Varde og Omegns Jagtforening (VOJ) for
Ulfborg
Lørdag
den 25.
marts efter
kl.det
10-16:00
andet Jagtriffel
år i træk afholdt
en Jagtfeltskydning.
Skydningen
var navngivet
tvær-organisatoriske
hjortover kommusamarbejde under JKF – JagtforeningensLangdistancebane
Kommunale Fællesråd –+
derLøbende
danner paraply
nens jagtforeninger og disses aktiviteter og meget mere.
Jagtriffel Vingsted
Tirsdag den 28. marts
kl. 18:00
Det var en pragtfuld dag med let brise over det militære skydeterræn ved Kallesmærsk Hede, og vi
Træning+indskydning
var tilsagt til at skyde før middag. I alt var vi mødt otte skytter op:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jagtriffel Vingsted

Flemming Ansbjerg (291p)
Brian Hansen (259p)
Vingsted
HansJagtriffel
P. Hansen (232p)
Jørgen Duncan (164p)
Claus Heede (251p)
Jagtriffel Nr.Snede
Gert Rexen (249p)
Karste Erichsen (253p)
Jagtriffel
Peter
Rex (300p)Vingsted

Tirsdag den 11. april
Træning+indskydning

kl. 18:00

Tirsdag den 25. april
Træning+indskydning

kl. 18:00

Lørdag den 29. april
Kursus og træning

kl. 8-15:00

Tirsdag den 09. maj
Træning+indskydning

kl. 18:00

Som nævnt var vejret storartet og de i alt 6 standpladser med hver 6 skud blev til en aldeles storarJagtriffel Borris
Lørdag den 13. maj
kl.8-15:00
tet gåtur fra standplads til standplads.
Jagtfeltskydning
Udformning og tilrettelæggelse af skydningerne levede til fulde op til vejret og var dertil yderst
professionelt
og effektivt
gennemført. De
enkelte den
skydninger
var gode ogkl.18:00
varierende og ind i mellem
Jagtriffel
Vingsted
Tirsdag
23. maj
ganske krævende.
Træning+indskydning
Også i år vil Varde JKF være vært ved en jagtfeltskydning på samme terræn den 27. Marts 2010.
Vingsted
Tirsdag
den 06. juni.
kl.18:00
Check Jagtriffel
evt. dette link
for flere informationer:
http://www.voj.dk/index.php?page=feltskydning
Træning+indskydning
Jeg koordinerer tilmeldinger til dette arrangement, hvor vi vil stræbe efter et 10-mands hold. Frist
for tilmelding er: 20. februar 2010, men denne er formentlig overskredet, når dette går i pressen. Se
Jagtriffel Vingsted
Tirsdag den 01. aug.
kl.18:00
vores hjemmeside for flere informationer.

Træning+indskydning

Peter Rex
DrescherVingsted
Jagtriffel
GSM 3038 6456
peter@drescher.dk

Jagtriffel Ørre

Tirsdag den 08. aug.
Træning+indskydning

kl.18:00

Søndag den 17. sept.
Hjortebanen

kl.9-12:00

PV LERDUER
v/ Paul V. Steffensen

Fredensvej 8 · Tvingstrup · 8700 Horsens
Telefon 75 66 74 33 · Fax 75 66 71 33
www.vejlejagtforening.dk
www.vejlejagtforening.dk
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Januar

Kalender for aktiviteter i

Marts
Riffelskydning (30-Mar) 18:00-21:00 Vingsted
JKF Varde – Jagtfeltskydning (27-Mar)

Maj
Riffelskydning Boris (1-Maj)
Flugtskydning (6-Maj) 18:00-21:00 Grejs
Flugtskydning (8-Maj) 10:00-13:00 Vingsted
Riffelskydning (11-Maj) 18:00-21:00 Vingsted
Nyjægerdag (15-Maj) 9:00-12.30 Vingsted
Flugtskydning (20-Maj) 18:00-21:00 Grejs
Riffelskydning (25-Maj) 18:00-21:00 Vingsted
Juli

September
November

www.vejlejagtforening.dk
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Vejle Jagtforening 2010

Februar

April
Susegården Sverige (9 og 10-Apr) 15:00
Riffelskydning (13-Apr) 18:00-21:00 Vingsted
Flugtskydning (17-Apr) 10:00-13:00 Vingsted
Flugtskydning (22-Apr) 18:00-21:00 Grejs
Riffelskydning (24-Apr) Nr. Snede
Riffelskydning (27-Apr) 18:00-21:00 Vingsted
Juni
Flugtskydning (3-Jun) 18:00-21:00 Grejs
Riffelskydning (8-Jun) 18:00-21:00 Vingsted
Riffelskydning (22-Jun) 18:00-21:00 Vingsted

August
Riffelskydning hjortebane (14-Aug) Vingsted
Riffelskydning (3-Aug) 18:00-21:00 Vingsted
Riffelskydning (14-Aug) 12:00-15:00 Vingsted
Flugtskydning (14-Aug) 10:00-13:00 Vingsted
Riffelskydning (17-Aug) 18:00-21:00 Vingsted
Flugtskydning (19-Aug) 18:00-21:00 Grejs
Flugtskydning (28-Aug) 10:00-13:00 Vingsted
Oktober
December

Medlemsinformation
Riffelskydning/Riffelkursus i Nr. Snede

Vejle Jagtforening

Riffelskydning Nr. Snede
I tråd med tidligere års succes og tradition, afholdes der igen i år riffelskydning i Nr.
Snede.
Benyt dig af denne fine mulighed for at træne dine færdigheder med riflen, skyd dig til
et riffelmærke og deltag i en hyggelig dag med ligesindede. Om mærket så skal være
bronze, sølv, guld eller – guld med egeløv, det vil vise sig på dagen. Husk at tjekke
spørgsmål til teoriprøven på vores hjemmeside, da bestået teoriprøve er påkrævet for
opnåelse af mærke.
Det hele foregår den 24. april 2009 med følgende program:
• Afgang fra DGI Huset (Willy Sørensens plads I hjørnet længst op mod byen (NØ)) kl.
8.00
(Transport i egen bil, eller med et andet medlem)
• Rundstykker og kaffe på Skydebanen i Nr. Snede
• Kontrol og indskydning
• Skydning i varierende stillinger ved hjælp af forskellige hjælpemidler
• Skydning til forskellige vildtskiver
• Mærkeskydning
Vi sørger for morgenbrød og en spids samt mulighed for at købe øl og vand.
Du sørger for riffel + patroner + gyldigt jagttegn og gyldig våbentilladelse.
Husk dit medlemskort til jagtforeningen, dit nr. skal på det grønne skydekort
Dit mærke er naturligvis med som en del af prisen på kun 100,- kr.
Tilmelding til undertegnede snarest muligt da der er et begrænset antal pladser.
HUSK: Du må gerne deltage, selv om du ikke har været med før.
Med Jægerhilsen
Flemming Ansbjerg,
tlf. 75820890 (efter 18), mobil. 26797696

email:
f.ansbjerg@gmail.com

www.vejlejagtforening.dk
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Vildtpleje og klar til
bukkepürsch!
Med hjælp fra Trædballe Skov og Have Service får du laver vildtpleje og pürschstier i eén og samme arbejdsgang.
Slåning af spor i brakken og på skovstierne 1-2 gange årligt,
sikrer at græsset altid er grønt for dyrene, og nemt at færdes
lydløst i.
Vores nye maskine knuser let brombær, skrub, ukrudt, buske og
mindre træer.
Rabat til medlemmer af Vejle Jagtforening på 10% af timeprisen.

Vi udfører også anlægsarbejde, beplantninger
(vildthegn) og vedligeholdelsesarbejde.
Se mere på www.tshs.dk

Trædballe Skov og Have Service
Morten Aarup • Skoventreprenør • Anlægsgartner
Frederikshøjvej 98 • 7100 Vejle
Tlf. 7583 1521 • Mobil 4076 5553
morten.aarup@image.dk • www.tshs.dk

www.vejlejagtforening.dk
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JAGT FORBI
Tirsdag morgen, den 29. december 2009, indløb den triste og chokerende meddelelse, at tidligere formand for Vejle Jagtforening, Gunner Nielsen, var afgået ved døden den 28. december, på
vej til sin jagt i Stilde. Gunner blev 69 år.
Gunner Nielsen var født i Moltrup ved Haderslev og blev som ung uddannet som kommis.
Han fik job som distriktschef hos Schous Fabrikker i København, og boede i Ballerup i nogle år.
I 1969 blev han distriktschef for olieselskabet Chevron og Gunner flyttede med sin familie tilbage til Jylland.
Efter nogle år hos Chevron blev Gunner direktør for Vejle Fragtcentral.
I 1975 blev Statoil Stationen (dengang Esso) i Hedensted ledig i forpagtning, og Gunner og Hans
kone Jette overtog stationen.
Dette blev Gunner og Jettes livsværk. Her kom alle Gunners kreative evner til udfoldelse.
Servicestationen med Cafeteria blev den første af sin art i Danmark der havde døgnåbent, og
der var på visse tidspunkter mere end 100 personer ansat på skiftende vagter.
Foruden at drive en stor forretning gik Gunner ind i Politik og var i 2 perioder med i Hedensted
byråd for Det Konservative Folkeparti.
Gunner forlod politik fordi han syntes der var for lidt handling.
Da motorvejen kom, stoppede Gunner på Statoil og overtog sammen med sin kone Jette restaurationsdriften på Juelsminde – Kalundborg overfarten.
Det var ombord på en af disse færger, Jette i 1992 uden forvarsel, faldt om og døde. Hun blev
48 år.
Gunner flyttede fra Hedensted til Vejle og blev avisdestributør for Jyllandsposten.
Han havde også i en årrække sommerrestaurant i Vejers.
Gunners altoverskyggende fritidsinteresse var jagt.
Da Gunner flyttede fra København til Vejle, blev han medlem af Vejle Jagtforening og i begyndelse af 70erne blev han formand for jagtforeningen. Denne post bestred han i 13 år.
Efter han frivilligt frasagde formandsposten arbejdede han videre i Jagtforeningen bestyrelse.
Gunner har i de sidste mange år været dirigent ved samtlige generalforsamlinger i Vejle Jagtforening, et hverv han bestred med stor ekspertise og sin naturlige autoritet I Gunners formandsperiode kom der for alvor gang i aktiviteterne i Vejle Jagtforening. Han havde altid nye idéer og
tog initiativ til en række aktiviteter f.eks. fællesjagter på Langeland – blæsergruppe – jagtrejser
til Sverige - skydebanefaciliteter og mange andre ting.
Gunner fik skaffet Jagtforeningen egne lokaler på Koldingvej i Vejle, hvor han utrætteligt arrangerede foredrag og andre aktiviteter til gavn for jægerne, og altid var det Gunner der sørgede
for forplejning til de fremmødte, og hvis situationen krævede det fik de tilrejsende foredragsholdere tilbudt overnatning hos Gunner.
For 5 år siden blev Gunner Nielsen udnævnt til æresmedlem af Jægerforbundet.
En af Gunners mange idéer var, at Vejle Jagtforening skulle have en blæsergruppe.
I 1978 ringede han til undertegnede og meddelte, at jeg skulle være instruktør i jagthornsblæsning.
Det startede i 1979 hjemme hos Gunner på Hustedgård.
Gunner var i de første år selv medlem af Blæsergruppen Halali og var med da gruppen i 1981
vandt sin første medalje af guld ved hornmesterskaberne på Koldinghus.
www.vejlejagtforening.dk
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Da Gunner på grund af sin forretning og mange andre aktiviteter ikke følte han havde tid til
jagthorn, betød det ikke at han mistede interessen, tværtimod. Gunner fulgte altid med i hvad
der skete i blæsergruppen.
Gunners store engagement, gavmildhed og uindskrænkede gæstfrihed, vil blive husket og savnet
af alle der lærte ham at kende.
Vi har mistet en stor personlighed vis jagtmoral var legendarisk.
Gunner Nielsen efterlader sin søn, – datter og svigerdatter samt fire børnebørn.
Æret være Gunner Nielsens minde.
På vegne af Vejle Jagtforening
Kaj Lindgren

støt vore annoncører
de støtter os!
www.vejlejagtforening.dk
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Skydning på Hjortebanen i Vingsted
Vi har fra i år fået muligheden for at skyde på hjortebanen i Vingsted. Den mulighed
skal naturligvis afprøves. Vi har derfor booket banen lørdag den 14. august fra kl.
12.00-15.00. Mød op og træn dine færdigheder med riflen på bevægeligt mål forud for
efterårets drivjagter.
For at undgå inaktiv ventetid har vi booket 100 og 200 meter banen, hvor der er
mulighed for yderligere træning ud over hjortebanen. I dagens anledning vil vi afholde
”bukke mærkeskydning” på 100 meter banen. (husk evt. bevis for bestået teoriprøve
fra Nr. Snede)
Tilmelding er ikke nødvendig, skydning bliver afholdt efter ”først til mølle” princippet.
Vi vil naturligvis se, om vi kan få gang i en grill på denne dag.
Vel mødt til en dag fyldt med riffelskydning, spænding og kammeratligt samvær.
Med jægerhilsen
Flemming

Entreprenør & Aut. Kloakmester

Johannes Kring Hansen
Skibetvej 14
7100 Vejle

N

Telefon 75 83 60 65
Mobil 40 63 60 65
Fax 75 83 22 43
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Blæsergruppen Hallali

Vejle Jagtforening

Af Kaj Lindgren

Indlæg til det Grønne Blad.
31-01-09	Året begyndte med en 60 års fødselsdag. Blæsergruppen spillede for Arne Steffensen.
Arnes søn Michael er medlem af Blæsergruppen. En hyggelig fødselsdagsfest, hvor
Blæsergruppens medlemmer blev indbudt til at deltage.
22-01-09	Undervisning i jagthornsblæsning begyndte på Skolen for Gastronomi Musik og Design i
Vinding.
19-02-09	Øveaften var denne dag henlagt til ”Ormhøjgård” i Kollemorten hvis indehaver, Niels
Lundfold, ville markere sin 60 års fødselsdag.
Fru Susanne opvartede med alskens lækre retter. Der var ingen der gik sultne fra
bordet.
20-02-09	Tørring Jagtforening kunne fejre sit 75 års jubilæum.
Blæsergruppen mødte op med de til lejligheden passende jagtsignaler.
Den 25. februar 1984 spillede Blæsergruppen også til foreningens 50 års jubilæum.
26-03-09	Vi afsluttede forårets jagthornsøvelser på Snoghøj Efterskole hvor blæsergruppemedlem Mogens Stens kone, er ansat.
Et dejligt kirkerum at spille i.
Der blev serveret noget særdeles lækkert smørebrød.
08-08-09	Jens H. Pedersen, jagtkammerat med Mogens Sten, rundede et skarpt hjørne og indtrådte i de voksnes rækker, med andre ord, han fyldte 50.
Blæsergruppen mødte op på en dejlig landejendom i det smukkeste sensommervejr, og
spillede nogle udvalgte signaler og jagtmusikstykker.
På vejen hjem kørte vi ind til en 70 års fødselsdag i Velling og spillede for fødselaren
Mogens Harbo også her var god og festlig sommerstemning i teltet.
24-09-09
Vi begyndte efterårets jagthornsundervisning på Skolen i Vinding.
26-09-09	Keld Gude, der i Blæsergruppens start var med i et halvt års, rundede de 60 år.
Blæsergruppen mødte op og spillede. Til frokostsignalet fik vi lokket Keld med i gruppen. Han har ikke glemt at blæse.
23-10-09	Vildtaften på Børkop Vandmølle er, for Blæsergruppens vedkommende, en aften vi ser
hen til.
Der er glade gæster, rigtig mange er gengangere fra tidligere år, og som sædvanligt
noget meget veltillavet mad.
31-10-09	Vi var blevet anmodet om at spille til en 100 års fødselsdag i Tørring. Det var Jens
Terkelsen, der for 75 år siden var med til at starte Tørring jagtforening, der rundede
dette høje tal.
På grund af jagtaktiviteter var det kun tre hornblæsere der kunne møde op, men vi
formåede at spille de til lejligheden hørende signaler og hylde den åndsfriske fødselar.
14-12-09	Peer Ejlersgaard, tidligere chef for undertegnede, fyldte 50 år.
Peer er selv en habil jagthornsblæser, og er så vidt vides, den eneste person i Danmark
der kan spille på 2 jagthorn samtidig, oven i købet 2 stemmigt.
Blæsergruppen hyldede fødselaren og blev efterfølgende meget fint beværtet.
17-12-09	Den årlige juleafslutning for Skolen for Gastronomi Musik og Design blev afviklet i skolens gymnastik- og festsal, som sædvanligt med Blæsergruppens deltagelse. Som altid
en festlig optakt til juleferien for skolens elever og ikke mindst for Blæsergruppen.
29-12-09	Tirsdag morgen den 29. december indløb den triste og chokerende meddelelse at Gunner Nielsen var afgået ved døden den 28. december, på vej på jagt.
Gunner Nielsen har betydet utroligt meget for Blæsergruppen. Det var Gunner der i
1978 fik idéen til at starte en jagthornsgruppe i Vejle.

www.vejlejagtforening.dk
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Gør det
du er bedst til
det gør vi
Vinding Afdeling
Telefon 45 12 08 90

ApS

www.vejlejagtforening.dk
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Vejle Jagthunde Sportsforening
Indlæg fra Vejle Jagthunde Sports Forening
Når dette læses er en streng vinter forhåbentligt afløst af mildere forårsvejr, og hundefolk
glæder sig til atter at komme i gang med forårstræningen. Entusiasterne har imidlertid
allerede været i gang et par måneder med markprøvetræning og markprøver, men for Vejle
Jagthundesportsforening’s (VJSF) vedkommende, så blev disse aktiviteter i år aflyst pga.
vejrsituationen og af hensyn til vildtet såvel som hundepoterne.
Forårstræningen i VJSF starter i år den 22. marts kl. 18.30, mødested Kærbøllinghuse.
Denne aften møder alle op, nybegyndere såvel som erfarne hunde og hundeførere. Instruktørerne for de forskellige træningshold vil være til stede, og er du ny hundeejer og usikker
på hvilket hold der er det rigtige for dig og din hund, så får du naturligvis den nødvendige
vejledning. Du er som hundeejer også velkommen til på forhånd at kontakte foreningen,
gerne pr. mail med evt. spørgsmål. Se kontaktinformationer på www.vjsf.dk
Udover registrering, betaling og inddeling på hold, er der den første aften også en ”let”
omgang træning.
Efterfølgende trænes der på de forskellige hold de følgende 11 uger:
Fordressur: er primært for unghunde (fra ca. 6 mdr.), hvor det er øvelser som hinter, sit,
dæk lydighed, apportering, komme på plads (indkald), apportering og lidt vandarbejde vi
indøver.
Træning foregår mandag aften. De første aftener i Kærbølling, senere ved skoleskoven i
Vinding.
Vand, slæb og apportering (VSA): er for hunde der har opnået egenskaber, som nævnt under
fordressur.
Vi bygger videre på apporteringen og vandarbejdet og laver kaninslæb. Træning foregår
tirsdag aften på forskellige terræner i Jerlev og Brejning.
Danmark Jægerforbunds udvidede apporteringsprøve (DJ): Er for hunde der kan klare VSA
og bliver udfordret med lidt sværere opgaver. Træning foregår onsdag aften på skiftende
terræner, bla. i Gesager ved Hedensted.
VJSF holder lokal prøve for alle hold lørdag den 12. juni, og efter prøven er der ”afslutningsfest” og præmieoverrækkelse.
Efter sommerferien starter vi den 3. august med 5 gange fælles sommertræning for hunde
og fører på alle niveauer, så man kan lige kan få pudset formen af inden jagtsæsonen starter! Træning finder sted tirsdag aften omkring Brejning.
Træningsprogram, tidspunkter og mødesteder er med forbehold for ændringer. Evt. ændringer meddeles på www.vjsf.dk eller via mail til medlemmer. Er du endnu ikke medlem, så
kontakt foreningen.
Vi glæder os til at se dig og din hund til træning.
Med venlig hilsen
Vejle Jagthundesportsforening
Peter Egebæk
Formand

www.vejlejagtforening.dk
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BRDR.

HØJRUP A/S
Skoventreprenører

Skovgade 20 . 7300 Jelling
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Køb af træ på roden
Maskinskovning
Udkørsel af træ
Maskinplantning
Reolplovning
Oprilning/grubning
Rydning af stød og kvas
Rodfræsning
Knusning
Hegnsklipning
20 73 71 73 / 22 25 50 21
Fax 76 80 14 00
brdr.hojrup@mail.tele.dk
www.brdrhojrup.dk

www.vejlejagtforening.dk
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VEJLE JAGTFORENING’S BESTYRELSE
Formand
Morten Aarup
Frederikshøjvej 98
7100 Vejle
Tlf. 75831521/40765553
E-mail: morten.aarup@image.dk
Næstformand, riffelinstruktør
Peter Rex Drescher
Skoleparken 13, 4.tv.
6705 Esbjerg Ø
Forr.tlf.: 79166666
Mobil...: 30386456
E-mail: peterrex@gmail.com
Kasserer, ﬂugtskydningsinstruktør,
medlemsregistrering
Steen Wacher
Bjerlev Hedevej 21
7300 Jelling
Mobil...: 41384502
E-mail: sw@nti.dk

Bestyrelsesmedlem,
ansvarlig for nye jægere
Annette Nielsen
Nørrediget 11
7100 Vejle
Tlf. 40819910
E-mail: svalbelados@gmail.com
Bestyrelsesmedlem,
riffelinstruktør
Flemming Ansbjerg
Pallasvej 5
7100 Vejle
Mobil...: 26797696
E-mail: F.ansbjerg@gmail.com
Undervisning af
jagttegnsaspiranter
Peter B. Johansen
Egelandvej 68
6040 Egtved
Mobil...: 29253160
E-mail: p.johansen@beskedboks.dk

Bestyrelsesmedlem,
ﬂugtskydningsinstruktør
Andreas Manthorpe
Griffenfeldtsgade 4
8700 Horsens
Telefon.: 75858884
Mobil...: 26858881
E-mail: manthorpe01@hotmail.com

Blæsergruppen Hallali
Kaj Lindgren
Solsikkevej 19
8240 Risskov
Telefon.: 86173817
Mobil ...: 51223594
E-mail: k@jlindgren.dk

Bestyrelsesmedlem
Peter Hansen
Smalager 29
7120 Vejle Ø
Telefon.: 75824788
Mobil...: 25400632
E-mail: peter71hansen@gmail.com

Vejle Jagthundesportsforening,
Formand:
Peter Egebæk
Rungsvej 17, Vinding
7100 Vejle
Telefon.: 40 26 50 65
E-mail: formand@vjsf.dk

TREKANTENS LYNTRYK I/S · 75 72 73 33

