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Vejle Jagtforening

Af Flemming Rasmussen

Kære medlem
En ny sæson med mange aktiviteter står for døren og hvis vi kigger lidt tilbage på den forgangne
synes jeg vi havde en ganske pæn palette af tilbud til medlemmerne. Det vil vi forsøge at leve op
til i denne med de tilbagevendende samt nye tiltag. Disse kan du læse mere om i nærværende
udgave af det grønne blad.
Som jagtforening er det naturligvis de nære aktiviteter vi skal koncentrere os om, men alligevel
et par ord om Jægerforbundets nye struktur.
Overordnet har man med den nye struktur søgt at tilpasse sig de grænser, der er opstået i forbindelse med kommunalreformen og miljøministeriets ”kredse”.
Region 5 og kreds 13 eksisterer ikke mere. Regionen ”afløses” af en ny stor kreds 4, som dækker
sydjylland. På kredsmødet vælges et hovedbestyrelsesmedlem samt suppleant for samme samt en
kredsformand/-bestyrelse. I kreds 4 sker/skete det d. 6. marts 2008. Kredsbestyrelsens arbejde
består bl.a. i motivation til arbejde med natur- og vildtpleje, fremme det gode jægerhåndværk,
koordinere diverse arangementer herunder riffelprøver mm.
Som en afløser for kredsen er der nedsat et ”Jægernes Kommunale Fællesråd” (JKF), som repræsenterer jagtforeningerne i den enkelte kommune. JKF vælger endvidere en repræsentant til
det grønne råd i kommunen. JKF’s arbejde består bl.a. i at være bindeled mellem foreningerne i
kommunen og kredsen, samarbejde med andre grønne organisationer i kommunen, medvirke ved
arrangement af fx. flugtskydning, markprøver, riffelprøver mm.
Det bliver ganske interessant og spændende at se og mærke effekten af denne omstrukturering –
der vil sikkert gå et stykke tid inden der er gjort nogle erfaringer og tilpasninger, så den finder sit
rette leje.
I VJF er vi blevet kontaktet af Gauerslund jagtforening, der ønsker en sammenlægning med anden
jagtforening. Vi har modtaget henvendelsen positivt og tilkendegivet at det vil vi gerne arbejde
videre med og planlægger at invitere et par af bestyrelsesmedlemmerne med til et kommende
bestyrelsesmøde, hvor vi skal drøfte dette. Falder det positivt ud forventer jeg generalforsamlingen vil se dette som et punkt på dagsordenen i september 2008.
På flugtskydnngsbanen i Vingsted kæmper vi fortsat med solen i øjnene på de vestvendte standpladser. På trods af dette har der i modsætning til 2006 været et ganske pænt besøg i 2007 og
der har været liv i og omkring studenterhuset – jeg håber den positive udvikling fortsætter i 2008.
Riffelbanen har, sædvanen tro kan man næsten sige, været rigtig flot besøgt, og det er jeg overbevist om at den vil fortsætte med.
Skydeaktiviteterne fungerer rigtig godt i kraft af de frivillige kræfter, der driver dem – dette synes jeg har været meget kendetegnende i den tid jeg har været med i foreningen. Det skal gerne
fortsætte, så glæd disse frivillige kræfter og brug banen/instruktørene.
Vingsted skydebaner havde ultimo januar indbudt til et brugermøde. På mødet var der god mulighed for brugerne at give feedback til Vingsted omkring brugen af anlægget og fra Vingsteds side
omkring nye tiltag og gode råd vedr. teknikken.
På riffelbanen vil der blive sat gang i afprøvning af nye skiver til indskydning (hvid plet), der
laves bedre brugeropsætning så fejl undgås og der er dugfriske planer om at lave en bane med
løbende vildt. Til det sidste punkt var der meget bred opbakning, så Vingsted arbejder videre
med dette. Der kan desværre gå op til 2 år inden det er en realitet, hvis DDS bestyrelse godkender forslaget.
På flugtskydningsbanen kommer der et nyt kortsystem, der arbejdes med planer om at etablere
en ekstra spidsduebane parallelt med bagduebanen samt generelt få banen til at fungere lidt
bedre, fx. skal dæksler være vandrette, skrivestanderne skal stå stabilt, nogle kastemaskiner skal
justeres osv.
Fortsættes side 3
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Vejle Jagtforening

I Sydbank er det vores mål at lytte til dine behov, så vi bedre kan forstå og handle efter
dine ønsker. Så kom ind og fortæl os om dine drømme og planer, så hjælper vi dig med
at gøre dem til virkelighed.
Velkommen i Sydbank!
Kirketorvet 4 · 7100 Vejle · Tlf. 79 41 58 00
sydbank.dk
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Fortsat fra side 1
Afslutningsvis skal jeg opfordre dig til at kigge bladet godt igennem, vi synes der er nogle gode
tilbud, som vi håber at se mange deltagere til. Som noget nyt har vi på midtersiderne lavet en
samlet oversigt over året – tag den ud og sæt den op, hvor du ikke kan undgå at se den.
Følg også med på www.vejlejagtforening.dk.
Og som altid: Kom gerne med forslag og feedback til bestyrelsen.
Vi ses der ude - Knæk og bræk,
Flemming Rasmussen

Rågeregulering 2008 i Vejle kommune
I skrivende stund er den nye bekendtgørelse vedrørende regulering af bl.a.
råger ikke udsendt. Fra kommunens side har man således ikke kunnet oplyse
om rammerne for årets regulering.
Derfor vil vi så snart vi ved noget, opdatere www.vejlejagtforening.dk eller du må kontakte mig, når tiden nærmer sig. Du kan også tilmelde dig det
elektroniske nyhedsbrev på hjemmesiden, som vi planlægger at udsende
med denne information.
Flemming Rasmussen

Besøg hos Bøssemager i Skjern
den 19. Marts 2008 kl. 19:30
Deltag i en spændende en rundvisning
i den store skydearena, ligesom der
altid er masser af våben, beklædning
og rejser at fryde sig over. Korsholm
tilbyder ligeledes et fuldt sortiment til
genladning ligesom de fiskeinteresserede ikke lades i stikken.
Tilmelding til Peter Rex på Gsm
3038 6456 eller
peterrex@gmail.com senest den 11. marts 2008.
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Flugtskydning i 2008

Flugtskydning, Træning.
Duerne flyver igen i Vingsted, første gang d. 1.april kl. 18:00 til 10 min.
før solnedgang.
Vi er altid 2-3 instruktører på banen, som gerne vil gøre vores til at din
træfprocent bliver højere.
Der er salg af patroner til hygge på banen, pølser, øl og vand til hygge på
terassen eller i jagtlokalet.
Se tiderne andet steds i bladet.
Med venlig hilsen
Flugtskydningsudvalget Andreas, Steen & Flemming
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Vejle Jagtforening

Flugtskydning i 2007
Susegården

I år har vi igen planer om en tur til Susegården tæt på Halmstad. For dem der
ikke ved hvad denne dag indeholder, kan jeg sige, at det er en dag med skudtræning til lerduer på alle tænkelige måder. Lerduerne kommer på en sådan måde, at
de efterligner fugle i naturen. Det kunne f.eks. være en agerhøne, der letter tæt
ved ens fødder, eller høje fasaner som kommer ud af skoven. Der er også efterligning af vildt på jorden, hvor man har lerduen til at rulle henover jorden.
Man går selv rundt i små grupper i det store område, hvor der er mange skydepladser. Så man kan skyde en masse skud til den due, man ønsker at øve sig på.
Derudover er der indlagt træning med instruktører, hvor der bliver set på våben
og skytte. Der bliver træning til flere forskellige duer, og der er altid mulighed for
at lære noget nyt selv for de gamle.
Turen byder også på hygge og dejligt samvær med andre jægere. Vi får også en
dejlig middag aftenen før på et lille hyggeligt hotel, Hovgårds, tæt på Susegården. På dette hotel får vi også en god nats søvn før afgang om morgenen.
Skydning og instruktion afregnes på Susegården.
Transport tilrettelægges på den måde at man ringer til mig, og melder om man
vil transporteres, eller om man har mulighed for at være chauffør med egen bil.
Så sætter jeg folk sammen 3-4 i hver bil, og her deler man udgifterne. Kan man
selv finde sammen som kørehold, er det fint. Vi spiser kl. 19.30 på Hovgårds, så
der er afgang fra parkeringspladsen ved Idrættens Hus kl. 15.00. Hvis man ikke
møder op her, påregnes det, at man selv finder frem til Hovgårds senest kl. 19.30
Hotel Hovgårds (Gamla Tylösandsvägen 102, 302 41 Halmstad)
Skydning starter lørdag morgen kl. 9.00 på Susegården, og vi kører ca. kl. 15.00
mod Danmark igen. Link: www.susegarden.se
Turen indeholder for 750 dkr.:
Hotel med overnatning og 2 personer på hvert værelse.
Aftensmad.
Morgenmad hvor der er mulighed for at lave madpakker til dagen.
Tilmelding er først godkendt ved indbetaling af de 750 dkr. på vores konto
(HUSK AT SKRIVE DIT NAVN)
Ved problemer kontakt mig.
Bank konto: Reg.nr.:9511 Kontonr.:6220009234
Kontaktperson: Peter Hansen - Tlf: 75824788 / 25400632
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Venskabsskydning med Bredstrup-Pjedsted Jagtforening

Bredstrup Pjedsted Jagtforening vs. Vejle Jagtforening
Onsdag den 13/8 2008 kl. 18.30
Igen i år går turen til Bredstrup Pjedsted hvor vi dyster mod hinanden.
Alle er meget velkomne, og vi håber på et stort fremmøde.
Gennem de sidste mange år har vi gang på gang måtte lade pokalen
blive i Bredstrup Pjedsted, men lad os ændre denne ”tradition”. Så
puds geværet og stram selerne for nu skal vi SEJRE!!
Som altid har vi en rigtig hyggelig aften hvor der er
mulighed for at købe en øl og pølser efter skydningen.
Tilmelding skal ske til Andreas Manthorpe tlf. 26858881
Kørsel aftales ved tilmelding.

www.vejlejagtforening.dk
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Vejle Jagtforening

s Renoveringsopgaver
s Tagarbejde
s Ombygninger og tilbygninger
s Nybygning
s Totalentrepriser
s Vinduesudskiftning

Skovvænget 21 · Grejs Skov · 7100 Vejle
22 50 44 48 · www.bjarne-steen.dk
www.vejlejagtforening.dk
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Vejle Jagtforening

Jagtundervisning

Nyjægerdag
Som besluttet på generalforsamlingen afholder vi et arrangement
for de nye jægere der har fulgt jagttegnsundervisningen i VJF
og efterfølgende bestået jagtprøven.
Datoen ligger fast, nemlig den 23.august på banen i Vingsted.
Indholdet arbejder flugtskydningsudvalget fortsat med, men man kan
forvente lidt teori og megen skydning med/uden instruktion.
Så hold øje med www.vejlejagtforening.dk for nærmere information
om indhold, tilmelding osv.
Flemming Rasmussen

Riffelskydning/Riffelkursus i Nr. Snede
Vi følger op på tidligere års succes og afholder igen i år
riffelskydning i Nr. Snede. Det foregår 26. april 2008.
med følgende program:
• Afgang fra Vejle Centret Kl 800
• 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 af øl
og vand. Du sørger for riffel+patroner+gyldig jagttegn og gyldig våbentilladelse.
Med venlig jægerhilsen
Tage Hansen, tlf. 75727334 (efter 18), arb. 75832200

www.vejlejagtforening.dk
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Vejle Jagtforening

Borrisstævne 2008

Borrisstævne 19. April. 2008, klokken: 7.00 Vi skal igen i år 30

mand fra Vejle Jagtforening, til det super gode udendørs skydeterræn i Borris for at dyste mod hinanden i jagtfeltskydning med riffel .
Vi ses til en spændene dag og håber på en dejlig dag med tørvejr. Vi håber
at se nogle skytter som er toptrænet og fyldt med godt humør. For at blive
en stabil skytte skal man skyde mange skud af i løbet af et år, så husk at
komme til de træningsaftener vi har i Vingsted. Alle er meget velkomne,
husk på vi kan alle lære noget nyt og der er altid en som har tid til hjælpe dig hvis der er problemer med sigtekikkert eller riffel. I Borris kan vi
komme ud for at skyde lige fra 30m, til 300m. som regel endda på tid. Vi
ved der er bjørn, gris, bæver, buk, ræv, hjort og gås. Og som regel et nyt
tiltag, vi ser hvad det kan være i år, måske en drilsk krage.
Vi ved Der møder ca. 480 skytter op år efter år for at dyste, så der er rift
om pladserne. Derfor husk at tilmelde dig i god tid .
Tilmelding er til Tage Hansen Jomfru Ingefreds Vej 2 7100 Vejle tlf.
75727334 privat. Pris kr.180.- Senest d. 30-03-08.
Vi håber vi er heldige i Vejle jagtforening at få tildelt skydetid først på
dagen, så vi som sædvane kan nyde en god madpakke og en enkelt kold øl
omkring kl. 13.00.
P.S. Husk !!! Igen i år at medbringe medlemskort fra jagtbladet det er det,
der skal klippes ud og i pungen + gyldigt jagttegn og våbentilladelse, ellers
kan du risikere at bliver du bortvist uden at få mulighed for at skyde.
Med jægerhilsen og på gensyn Tage Hansen.

www.vejlejagtforening.dk
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Vejle Jagtforening

Tur til Borris

Borris 2007
Med kun et ganske kortvarigt medlemsskab af VJF i baggagen, havde
jeg af Tage, Frans og Mogens på skydningen i Nørre Snede fået den
helt store forventningsprofil skruet op. Lad mig for en god ordens
skyld nævne at skydningen i Nr. Snede er en kombineret Mærke- og
indskydningsdag, hvor vi starter med rundstykker og gode historier
omkring bordet - efterfulgt af skydning og teoriprøven.
Nr. Snede er således en rigtig god anledning til lige at checke formen
og evt. få stivet selvtilliden af.
Der blev reklameret voldsomt for intet mindre end "årets riffelbegivenhed" og jeg var så usandsynligt heldig, at Tage netop havde
lur-passet med én plads til Boris-turen. I et tæt opløb fik jeg lov at
komme med mod løfter om at vise gode takter og i øvrigt holde kæft
og lære af de mere erfarne skytter...
Hin morgen i Maj drog vi mod Borris. Dagen startede lidt gråt ved
Vejle Centret men ved ankomsten til Boris var solens stråler med til at
varme den kolde Gl. Dansk og smelte smørret på rundstykkerne.
Terrænnet er storartet og skydningerne spændte fra ca. 15 meter til
vist nok 375m - til en stor elg. I alt 8 skydninger var der med iblandede teori-discipliner.
Nu ville skæbnen at den medbragte 7mm-08 Rem garneret med 120
grain Nosler Ballistic Tip var et absolut storartet valg til denne dag. En
del af heldet skyldes formentlig også at vejret artede sig aldeles storartet med en meget svag vind, for generelt blev der skudt meget godt
af de 12 deltagende skytter. Således var opløbet tæt og med 286 point
blev jeg begunstiget med Boris Vandrepokalen. En del vil formentlig
tilføje at begynderheld vist nok spillede ind. Ikke desto mindre havde
vi en rigtig dejlig dag med masser af god skydning - rigtig godt vejr
og godt selskab. Kort sagt - en regulær fornøjelse at deltage i.
Det er mig således endnu fornøjelse at stille trofæet til rådighed til
dette års skydning, hvortil der skal lyde en helt klar opfordring i at
deltage.
Rigtig god fornøjelse.
Peter Rex Drescher

www.vejlejagtforening.dk
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Vejle Jagtforening

Jagtriffeltræning

Jagtriffel, træning

Efter en forhåbentlig
god jagtsæson2006
går vinteren
på hæld og foråret komSkydetider
Jagtriffel
mer.
For alle
riffeljægere
betyder det
at bukkejagten
står forkl.
døren.
Jagtriffel
Ulfborg
Lørdag
den 25. marts
10-16:00
Så har du købt ny riffel, nye patroner
eller evt. andre
forandringer
Langdistancebane
+ Løbende
hjort eller
bare vil dygtiggøre dig, så mød op til vores træningsaftener.
Vingsted
28.grund
martstil at
kl.du
18:00
Til digJagtriffel
som skal
til riffelprøve, Tirsdag
er der alden
mulig
møder op og
får trænet, så du ikke står denTræning+indskydning
sidste uge inden du skal op og tror det går
nok. Jagtriffel Vingsted
Tirsdag den 11. april
kl. 18:00
Al erfaring viser at jo mere træning,
jo bedre resultat. Så for vildtes og din
Træning+indskydning
egen skyld: Kom til Vingsted!
Jagtriffel
Vingsted
den
kl. min.
18:00
Banerne
i Vingsted
er åbne fraTirsdag
kl. 18 til
kl.25.
21,april
eller til 10
før solnedTræning+indskydning
gang.
Til vore almindelig skydeaftener er alle velkomne, bare de har jagttegn,
Jagtriffel Nr.Snede
Lørdag den 29. april
kl. 8-15:00
gyldig våbentilladelse og er medlemmer af Danmarks Jægerforbund. Sidste
Kursus og træning
betingelse om medlemskab er af hensyn til forsikring (ring og spørg)
Jagtriffel Vingsted
Tirsdag den 09. maj
kl. 18:00
Træning+indskydning
Riffelskydningsudvalget Mogens, Tage, Frans & Peter Rex
Jagtriffel Borris
Lørdag den 13. maj
kl.8-15:00
Jagtfeltskydning
Jagtriffel Vingsted

Tirsdag den 23. maj
Træning+indskydning

kl.18:00

Jagtriffel Vingsted

Tirsdag den 06. juni.
Træning+indskydning

kl.18:00

Tirsdag den 01. aug.
Træning+indskydning

kl.18:00

støt vore annoncører

Jagtriffel Vingsted
Jagtriffel Vingsted
Jagtriffel Ørre

de støtter
os!
Tirsdag den 08.
aug.

Træning+indskydning

Søndag den 17. sept.
Hjortebanen

*6 Ê  ,

kl.18:00
kl.9-12:00
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Vejle Jagtforening

Tur til Sporting-skydebanen
I Riis/Givskud Jagtforening
Torsdag den 8 maj 2008 kl. 17.30-21.00
Vejle Jagtforening arrangerer igen i år en rigtig spændende tur til sportingbanen i Givskud.
Denne form for skydning er en rigtig god måde at træne forskellige
jagtrelaterede situationer på. Man står på en standplads sammen med
5 andre, når det er ens tur råber man ned i en mikrofon hvorefter duen/
duerne kommer. Der er mange forskellige kastemaskiner så der er mange
variationer. Når man så har skudt på den ene standplads, roterer alle
mand en plads så man prøver noget nyt hele tiden.
Hvis du kunne tænke dig at prøve denne sjove og lærerige skydning som
også er utrolig morsom så ring til Andreas Manthorpe på tlf. 26858881
Hvis du har behov for kørelejlighed, bedes du give besked ved tilmelding.
PS. Dette tilbud er en rigtig god idé til nyjægere eller bare jægere der
trænger til lidt finpudsning. Der er ingen der står og puster dig i nakken
eller griner af dig.

www.vejlejagtforening.dk
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Fra 18:00 - 21:00

1800-2100

13 Maj 2008

Fra 18:00 - 21:00

29 Apr 2008

13 Maj 2008

1800-2100

29 Apr 2008

1730-2100

8.00

26 Apr 2008

8 Maj 2008

7.00

18:30

9 Apr 2008

19 Apr 2008

1800-2000

1 Apr 2008

1800-2000

Fra 18:00 .20:00

1 Apr 2008

15 Apr 2008

1500

28 Mar 2008

Fra 18:00 - 21:00

19:30

19 Mar 2008

15 Apr 2008

Tidspunkt

Dato

forår 2008

Vingsted

Vingsted skydebaner

Riis skydebane, Givskud
Jagtforening

Vingsted skydebaner

Vingsted

Flugtskydning-Træning

Jagtriffel, træning

Sportingbanen, Riis

Jagtriffel, træning

Flugtskydning-Træning

Riffelskydning i Nr. Snede

Borrisstævne

P pladsen ved Idrættens
hus Vejle
Vejle Centret

Flugtskydning-Træning

Jagtriffel, træning

Hvor kommer lerduen fra?

Flugtskydning-Træning

Jagtriffel, træning

Susegården, skydeskole

Besøg hos Bøssemager i
Skjern

Aktivitet

Vingsted

Vingsted skydebaner

PV lerduer, Tvingstrup

Vingsted

Vingsted skydebaner

Susegården, Sverige

Korsholm, Skjern

Sted

Aktivitetskalender 2008
Husk

Aktivitetskalender 2007
Vejle Jagtforening
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Fra 18:00 - 21:00

Fra 18:00 - 21:00

1800-2100

1800-2100

Fra 18:00 - 21:00

1800-2100

Fra 18:00 - 21:00

1800-2100

Fra 18:00 - 21:00
1830
730

Fra 18:00 - 21:00

1800-2100

27 Maj 2008

10 Jun 2008

10 Jun 2008

24 Jun 2008

24 Jun 2008

5 Aug 2008

5 Aug 2008

12 Aug 2008

12 Aug 2008

13 Aug 2008

16 Aug 2008

19 Aug 2008

19 Aug 2008

Vingsted

Vingsted skydebaner

Vejle Centret

Bredstrup Pjedsted

Vingsted skydebaner

Vingsted

Vingsted skydebaner

Vingsted

Vingsted skydebaner

Vingsted

Vingsted

Vingsted skydebaner

Vingsted skydebaner

Vingsted

Flugtskydning-Træning

Jagtriffel, træning

Riffelskydning i Måde

Venskabsskydning

Jagtriffel, træning

Flugtskydning-Træning

Jagtriffel, træning

Flugtskydning-Træning

Jagtriffel, træning

Flugtskydning-Træning

Flugtskydning-Træning
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Vejle Jagthunde Sportsforening
Indlæg fra Vejle Jagthunde Sports Forening
Vi takker for at vi igen må få lidt spalteplads. Vi er en uafhængig forening,
som tilbyder hundedressur, primært for jagthunde.
Vi afholder introaften onsdag d. 12 marts og i ”Fiskernes klubhus” i Buldalen.
I år kommer Arne Laursen og fortæller om sit liv som jæger og jagthundemand. Arne har været med fra den spæde start og været med til at stifte
foreningen helt tilbage omkring 1943. Og siden da været meget aktiv hundemand og deltager i oceaner af prøver og mesterskaber.
Kom og hør ham fortælle om et ”hundeliv”.
Der ud over vil der være en intro om den kommende sæson og præsentation af trænere.
Alle er velkomne og det er gratis.
Vi starter træningen tirsdag d. 25. marts, mødested Kærbøllinghusevej.
Vi tilbyder træning for følgende hold:
Fordressur, som primært er for unghunde, hvor det er øvelser som hinter,
sit, dæklydighed, apportering, komme på plads (indkald), apportering og
lidt vandarbejde vi indøver.
Vil foregå mandage.
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. (Tirsdage).
Endelig har vi DJ apportering, som er for hunde der kan klare VSA og bliver udfordret med lidt sværere opgaver. Der vil også være mulighed for at
lave træning rettet mod fuldbrugsprøven. (Onsdage).
Vi slutter af med en prøve hvor man kan blive bedømt og får karakter for
foråret indsat, det sker lørdag d. 7 juni.
Ligeledes vil vi lave sommertræning, over 5 tirsdage, første gang tirsdag
d. 29 juli forsætter vi træningen fra fordressur og vand og slæb arbejdet.
Du kan læse mere om vores forening på www.vjsf.dk eller ringe på tlf. 75
95 96 66 og vi sender også gerne vores medlemsblad.
Er du og din hund klar til den kommende jagt sæson?
Ellers er i meget velkomne, vi hjælper jer til at blive klar.
Med venlig hilsen
Ib Erbo Hansen, Formand
www.vejlejagtforening.dk
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Jagtundervisning - Hvor kommer lerduen fra

VEJLE JAGTFORENING
Vejle Jagtforening

Jagttegnsundervisning

Som i de sidste mange
år tilbyder 2006
vi igen iJagtriffel
år undervisning af jagttegnsaSkydetider
spiranter.
Potentielle
jægere
i din omgangskreds
bør
møde
op påkl.
Rødkilde
GymnaJagtriffel
Ulfborg
Lørdag den
25.
marts
10-16:00
sium første undervisningsaften
den 22/10-08 kl.+19:00,
hvor
der er tilmelLangdistancebane
Løbende
hjort
ding og betaling. Se mere på www.vejlejagtforening.dk. Underviser er Peter
Jagtriffel Vingsted
Tirsdag den 28. marts
kl. 18:00
B. Johansen.
Træning+indskydning
Flemming
Rasmussen
Jagtriffel
Vingsted
Tirsdag den 11. april
kl. 18:00
Træning+indskydning

Jagtriffel Vingsted

HvorJagtriffel
kommerNr.Snede
lerduen fra?
Jagtriffel Vingsted

Tirsdag den 25. april
Træning+indskydning

kl. 18:00

Lørdag den 29. april
Kursus og træning

kl. 8-15:00

Hvor kommer lerduen fra?

Tirsdag den 09. maj
kl. 18:00
Træning+indskydning
Dette spørgsmål kan du få svar på, hvis du vælger at deltage i virksomhedsbesøget
PV Lerduer iLørdag
Tvingstrup,
onsdag
april kl. 18:30.
Jagtriffel hos
Borris
den 13.
maj d. 9kl.8-15:00
Transport i private biler fra biblioteket,
Willy
Sørensens
Plads kl. 17:45
Jagtfeltskydning
(man kan selvf. også køre direkte). PV Lerduer er efter rundvisningen på
Jagtriffel Vingsted
den 23.
maj
kl.18:00
virksomheden
vært ved et letTirsdag
traktement,
hvor
vi kan hygge
os lidt og stille
Træning+indskydning
evt. yderligere spørgsmål.
Jagtriffel Vingsted
Tirsdag den 06. juni.
kl.18:00
Tilmelding til undertegnede på
23204441 eller
Træning+indskydning
flr@rasware senest d. 2. april.
Jagtriffel Vingsted
Tirsdag den 01. aug.
kl.18:00
Træning+indskydning
Flemming Rasmussen
Jagtriffel Vingsted

Tirsdag den 08. aug.
Træning+indskydning

kl.18:00

Jagtriffel Ørre

Søndag den 17. sept.
Hjortebanen

kl.9-12:00
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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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Blæsergruppen Hallali

Vejle Jagtforening

Af Kaj Lindgren

Indlæg til det Grønne Blad.
24-01-07

Et nyt semester begyndte i Vinding

03-02-07 	I Fælleshuset på Ringdams Kobbel blev afholdt en noget forsinket julefrokost.
Der var en del afbud, men dem der deltog, havde en hyggelig aften.
Judith havde sørget for noget lækker mad.
17-02-07	Brit Scöbel havde hørt Blæsergruppen på Børkop Vandmølle, og havde ønsket
at gruppen ville spille til hendes 70 års fødselsdag. Den skulle fejres på Koldinghus.
	Det lød flot med jagthorn i slotsgården. Tankerne gik tilbage til den første
medalje Blæsergruppen vandt, netop på Koldinghus.
24-02-07	Bent Poulsen, der er kendt som ham der graverer pokaler, holdt sin 70 års
fødselsdag i Vinding. Blæsergruppen var på pletten med en fanfare.
18-03-07 	Duelighedsprøve i Morud på Fyn. Der var ikke så mange point at hente som
tidligere. Måske en forstærket øve indsats kan forbedre resultatet næste
gang.
31-03-07	Medlem af Vejle Jagtforening Kurt Trøst rundede de 60 år. Blæsergruppen var
bedt om at spille de til lejligheden hørende signaler.
16-05-07	Medlem af Blæsergruppen Peter Johnsens svigerfar holdt 70 års fødselsdag i
Bogense. På trods af den lidt ”uheldige” dato for de aktive bukkejægere, lykkedes det at samle et hold til Blæsergruppen der spillede hyldest signalerne
til fødselaren.
05-06-07	Blæsergruppen var inviteret til at spille ved Grundlovsmødet på Rohden Gods
hvor daværende socialminister Eva Kjer Hansen skulle holde grundlovstalen.
	Ejeren af Rohden Gods, Anders Kirk Johansen, bad ved denne lejlighed Blæsergruppen om at komme til hans 30 års fødselsdag i september.
	Anders Kirk Johansen nævnte ved samme lejlighed at det ville være dejligt,
hvis man havde et jagtsignal der tilhørte Rohden Gods.
	Det var en herlig forsommerdag med sol og den smukke natur omkring Rohden gav inspiration til et signal for Rohden Gods.
13-09-07	Andet semester begyndte i år lidt tidligere end sædvanligt da Blæsergruppehavde et par vigtige opgaver at udføre.
22-09-07	Anders Kirk Johansen, Rohden Gods fejrede sin 30 års fødselsdag med en
stor fest med flere hundrede deltagere i et kæmpestort telt, der var opstillet
bag godset.
	Blæsergruppen uropførte ”Hymne til Rohden” som var komponeret til denne
lejlighed, med inspiration fra ”Hvor smiler fager den danske kyst”.

www.vejlejagtforening.dk
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G¿r det
du er bedst til
det g¿r vi
Vinding Afdeling
Telefon 45 12 08 90

ApS

www.vejlejagtforening.dk
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Blæsergruppen Hallali

Vejle Jagtforening

Fortsat fra side 21

27-09-07	Generalforsamlingen i Vejle Jagtforening var i år henlagt til formand Flemmings firma i Bredballe i den hyggelige kantine firmaet råder over.
	Der var ikke så mange, men dem der var nød de gule ærte og forhåbentlig
også jagtsignalerne fra Halali.
12-10-07 	Skolen for Gastronomi musik- og Design i Vinding, som lægger lokaler til
Blæsergruppens øve aktiviteter, har eksisteret i 140 år.
	Det blev fejret med en flot fest med alt hvad man kan forvente på en skole
der underviser i gastronomi, om det så var spidstegt vildsvin manglede det
heller ikke.
Kokken Henrik Boserup holdt en morsom og lærerig tale.
Blæsergruppen trakterede med hyldestsignaler.
24-10-07 Jagtforeningen havde arrangeret en vildtaften på Vejle Tekniske Skole.
	Det var en vellykket aften med mange gode informationer og lækre smagsprøver.
Blæsergruppen understøttede med lidt jagtmusik.
26-10-07	Blæsergruppen har nu 4 gange medvirket ved Vildtaften på Børkop Vandmølle, så det må betragtes som en fast tradition.
	Det var som tidligere en god aften med glade gæster og noget meget lækker
mad.
17-11-07	Blæsergruppemedlem Niels Lundfold og hans hustru Susanne havde holdt
sammen i 25 år. Det blev fejret på Vonge Kro, hvor Blæsergruppen sørgede
for den jagtmusikalske side af sagen.
22-11-07	På den sidste øve aften i året blev der som sædvanen er, serveret et par
stykker smørrebrød samt lidt flydende tilbehør.
20-12-07	Eleverne på Skolen for Gastronomi Musik- og Design holdt juleafslutning, og
som det er fast tradition deltog Blæsergruppe med jagtsignaler og en enkelt
julemelodi, dog spillet på trompet.
Som altid en festlig oplevelse og god optakt til julen.
Blæsergruppen spiller gerne ved jagtforeningsmedlemmernes mærkedage, blot vi får det
at vide i god tid, og forudsat vi på dagen kan samle det tilstrækkelige antal personer til at
deltage, så ring og hør nærmere til Kaj Lindgren
Kaj Lindgren, Solsikkevej 19, 8240 Risskov, Telefon 86176301 – 40291492
Mail kal@starcoeurope.com

www.vejlejagtforening.dk

▲
23

forår 2008

Annonce

Vejle Jagtforening

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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Krageregulering 2009, lossepladsen
Vejle Jagtforening har følgende 3 dage i 2009
– husk tilmelding til formanden
10. januar / 31. januar / 21. februar

Indberetning af vildtudbytte
I 2007 manglede ca. 42% af jægerne i det tidligere
Vejle amt at indberette vildtudbytte.
Husk at indberette vildtudbytte senest 31. marts 2008

Riffelskydning i Måde
Dato: 16. Aug. 2008, klokken: 7:30
Vi har fået mulighed for at leje riffelbanen i Måde ved Esbjerg,
hvor vi kan skyde til løbende hjort. Datoen er den 16-08-08
fra kl 9.00 Til Kl 12.00. Dermed prøver vi en ny riffelbane og så er
der jo kun en times kørsel derud.
De som vil med på turen denne dag tilmelder sig til Tage Hansen,
tlf 75727334 efter kl 16.30 og Arb.tlf. 75832200, mellem kl 8.00 og
17.00 Banen koster kr 1200,- for 3 Timer, 13 til 15 personer kan deltage i arrangementet.
Tage Hansen

www.vejlejagtforening.dk
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AGERHØNS

Ingen er i tvivl om at agerhønen i løbet af de sidste 40 til 50 år har været i
stærk tilbage gang. Især sidst i 70erne og begyndelsen af 80erne gik det helt
galt. Mange vil give landbruget skylden, brug af sprøjtemidler, større arealer
med monokultur osv., men sådan er udviklingen, så må vi prøve at finde måder hvorpå vi kan hjælpe agerhønen til at overleve i det landskab vi har i dag.
Jeg er af den faste overbevisning at vi alle, ved kun en meget lille indsats,
kunne hjælpe agerhønen, men fasanen og andet småvildt kunne også få
glæde af en hjælpende hånd.
Hvis alle vi jægere, hver i sær sørgede for at der blev sat bare én foderspand
op, der hvor vi træner eller går på jagt, så var vi nået et langt stykke. Der
kan på gode steder, såfremt der er føde nok året rundt, samt at hønsene ikke
bliver forstyrret for meget, leve 2 til 3 par agerhøns pr. 10 ha.
Det drejer sig om en 10 eller 15 liters plast spand med låg. I bunden af
spanden monteres en spiral, den kan købes for ca. kr. 30,00. Spanden fyldes
med ren hvede og hænges op i en gren i hegn eller remisekant. Ved at lade
spanden hænge i en gren, undgår man at råvildtet vælter spanden. Er der
ikke mulighed for at hænge spanden, kan den monteres 3 ben. Her er det en
god ide at banke en pæl i jorden og binde foderspanden fast.
Der kræves altså ikke nogen stor investering eller arbejdsindsats, men kun at
der skal være hvede i spanden hele året rundt. Vil man gøre lidt ekstra ud af
det, skader det ikke at give spanden en gang grøn maling, så den ikke synes
så meget i terrænet.
Her tæt ved den jyske hede, har vi i flere år forsøgt at øge bestanden af
agerhøns. Det er foregået ved udsætning, biotopforbedring og senest opsætning af rigtig mange foderspande. Og nu er det så ved at lykkes. Men rigtig
held med en god bestand af parhøns i foråret, fik vi først, da vi satte endog rigtig mange foderspande op. Når
vi bevæger os rundt i terrænet, kan vi nu se, at agerhønsene holder til parvis i nærheden af foderspandene.
Agerhøns er meget territoriale og vil ikke dele en foderspand med et andet par.
Ellers foregår vor udsætning ved at lade et par agerhøns adoptere daggamle kyllinger. Vi har fremstillet nogle
mindre volierer, ca. 2 x 2 m og 1,5 m høje. I slutningen af juni eller helt hen til midt juli, bliver voliererne sat
op på specielt udvalgte steder og parhønsene bliver installeret. Når de har gået der nogle dage sættes 15 til 20
daggamle kyllinger ind til parret. Når kyllingerne er 3 til 4 uger gamle, fjernes det nederste bræt på volieresiderne hele vejen rundt og fuglene søger nu selv ud i terrænet. En foderspand med hvede står/hænger i eller i
nærheden af volieren. Ca. en uge efter at fuglene er sluset ud, kan volieren fjernes og kun foderspanden bliver
tilbage. Er der dræbersnegle i området hvor volieren står, er det meget vigtigt at sneglene ikke kan komme i
kontakt med foder og vand. Kommer der dræbersnegle i berøring med især kyllingernes føde, så dør kyllingerne
i løbet af kort tid. Dræbersnegle kan, nogle steder, være et stort problem, især efter at markerne er høstet.
Ønsker man at sætte parhøns ud i april, med ønsket om at de selv bringer et kuld på vingerne, kan dette med
fordel gøres ved at lade dem gå i et udsætningsbur med en foderspand nogle dage, inden de lukkes ud. De lærer spanden at kende og de får et forhold til det terræn de nu skal leve i. Når fuglene er lukket ud, er det vigtigt
at de ikke bliver forstyrret det første stykke tid.
Vil vi også i fremtiden nyde synet af agerhøns på den danske agerjord, er det vigtigt at vi alle hjælper med at
give agerhøns og fasaner så optimale livsvilkår som muligt.
Du kan se mere på www.agerhøns.dk
Annette Laursen, Randbøl

www.vejlejagtforening.dk
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støt vore annoncører
de støtter os!
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Bestyrelsesmedlem, riffelinstruktør
manthorpe01@hotmail.com
7100
Vejle
Tage Hansen
Jomfru Ingefreds Vej 2
privat 75 72 73 34
VEJLE JAGTFORENING’S
VEJLE JAGTFORENING’S
BESTYRELSE Bestyrelsesmedlem,
riffelinstruktør
tage_hansen@vindinggaard.dk
7100 VejleBESTYRELSE
Tage Hansen
Formand, flugtskydningsinstruktør
Jomfru
Ingefreds Vej 2 riffelinstruktør
privat 75 72 73 34
Bestyrelsesmedlem,
Flemming Rasmussen
privat 75 86 84 43
tage_hansen@vindinggaard.dk
7100
Vejle
Mogens
Klyver
privat 75 83 25 86
Horstedvej 418
mobil 23 20 44 41
Mågevej 19 A
7100 Vejle
flr@rasware.dk
Bestyrelsesmedlem,
riffelinstruktør
7100
Vejle
Mogens Klyver
privat 75 83 25 86
Næstformand
Mågevej
19 A
Bestyrelsesmedlem,
riffelinstruktør
Peter Hansen
privat 75 82 47 88
7100 Vejle
Frans
Kristensen
Smalager 29
mobil 25 40 06 32
privat 75 89 08 64
Østre Ringgade 57
lp.brandt.hansen@gmail.com
7120 Vejle Ø
Bestyrelsesmedlem,
riffelinstruktør
frans@hafnet.dk
8722
Hedensted
Frans Kristensen
Kasserer, flugtskydningsinstruktør
privat 75 89 08 64
Østre Ringgade 57
Bestyrelsessuppleant,
Steen Wacher
frans@hafnet.dk
8722 Hedensted
Carsten
Erichsen
Forr.tlf.:
29 46 71 70
Aakjærsvej 1
mobil 41 38 45 02
Vellingvej 12, Smidstrup
sw@nti.dk
7100 Vejle
Bestyrelsessuppleant,
7000 Fredericia
jce@e.dk
Carsten Erichsen
Forr.tlf.: 29 46 71 70
Bestyrelsessuppleant, sekretær,
Vellingvej 12, Smidstrup
riffelinstruktør
7000
Fredericia
jce@e.dk
KONTAKTPERSONER
Forr.tlf.: 79 16 66 66
Peter Rex Drescher
Skoleparken 13, 4.tv.
Mobil...: 30 38 64 56
Undervisning af jagttegnsaspiranter
6705 Esbjerg Ø
peterrex@gmail.com
KONTAKTPERSONER
Peter
B. Johansen
Egelandvej 68
privat 51 50 09 77
Bestyrelsesmedlem, flugtskydningsinstruktør
Undervisning
p.johansen@beskedboks.dk
6040
Egtved af jagttegnsaspiranter
og medlemsregistrering
Peter B. Johansen
Andreas Manthorpe
privat 75 85 88 84 Egelandvej 68
privat 51 50 09 77
H. C. Lumbyes Vej 75
mobil 26 85 88 81
p.johansen@beskedboks.dk
6040
Egtved
Blæsergruppen
Hallali
manthorpe01@hotmail.com
7100 Vejle
Kaj Lindgren
privat 86 17 38 17
mobil 51 22 35 94
Solsikkevej 19
Bestyrelsesmedlem, riffelinstruktør
Blæsergruppen
Hallali
k@jlindgren.dk
8240
Risskov
Tage Hansen
Kaj Lindgren
privat 86 17 38 17
Jomfru Ingefreds Vej 2
privat 75 72 73 34
mobil 51 22 35 94
Solsikkevej 19
tage_hansen@vindinggaard.dk
7100 Vejle
k@jlindgren.dk
8240 Risskov
Bestyrelsesmedlem, riffelinstruktør
Mogens Klyver
privat 75 83 25 86
Mågevej 19 A
Indmeldelsesblanket
7100 Vejle

VEJLE JAGTFORENING, H. C. LUMBYES VEJ 75, 7100 VEJLE

Bestyrelsesmedlem, riffelinstruktør
NavnKristensen
:
..................................................
Frans
privat 75 89 08 64
Østre Ringgade 57
8722
Hedensted
Postadresse
:
. . . . frans@hafnet.dk
..............................................
Bestyrelsessuppleant,
Fødselsdag og år :
Carsten Erichsen
Vellingvej 12, Smidstrup
Telefonnr.
:
7000 Fredericia

Sæt X

:

KONTAKTPERSONER

Sæt X

:

..................................................
Forr.tlf.: 29 46 71 70

. . . . . . . . . . . . . E-mail:
.....................................
jce@e.dk

Hvis du ønsker at blive medlem af DJ og Vejle Jagtforening.
(ordinær medlem med „Jæger”)

Hvis du i forvejen er medlem af en anden jagtforening under DJ

Undervisning af jagttegnsaspiranter
medlem nr.:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peter B. Johansen
medlem uden „Jæger”)
50 09 77
Egelandvej 68
privat 51 (ekstraordinær
p.johansen@beskedboks.dk
6040 Egtved

Kontingent opkrævning sker via Danmarks Jægerforbund, som sender et girokort
straks efter indmeldelsen.

Blæsergruppen
Denne blanketHallali
sendes til:
Kaj Lindgren
privat 86 17 38 17
VEJLE
JAGTFORENING,
H.51C.22LUMBYES
mobil
35 94
Solsikkevej 19
k@jlindgren.dk
8240 Risskov

VEJ 75, 7100 VEJLE

TREKANTENS LYNTRYK I/S · 75 72 73 33

