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Af Peter Hansen

Kære medlem
Først vil jeg godt sige tak for valget, da det er første år, jeg sidder i stolen som formand i vores
forening.

BRDR.

Jagt har altid været en stor del af mit liv. Lige fra den første gang, hvor jeg som helt lille sad på
min fars ryg i en sele og blev hængt op i et træ, mens bukken, han lige havde skudt, skulle brækkes og til i dag, hvor der er kommet mange flere gode jagtoplevelser til. Nogle gange i selskab
med andre og andre gange på egen hånd. For det er det, der er kernen i jagt, gode oplevelser,
som vi senere kan glæde os over.

HØJRUP A/S

Hvis vi vil værne om disse gode oplevelser, må vi vise, at vi står sammen, og at vi er stærke,
ansvarlige jægere. Danske jægere er nået langt med nedbringning af anskydninger og ved at øge
sikkerheden og ikke mindst fokus på sikkerhed under de jagter vi afholder hvert år, er vi alle med
til at vise, at vi uden lovgivning kan bidrage til, at jagt og jægere fastholder deres gode ry.

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

Jeg håber, at der vil møde mange op til de aktiviteter, der afholdes i foreningen i år, da det for
mig er et tegn på, at foreningens medlemmer har interesse i at udvikle egne og andres kendskab
til jagt. Det er sjovere for os, der står med arbejdet at lave noget for mange deltagere, og arbejdet er såmænd det samme.
Jeg håber, der under din gennemlæsning af bladet vil være noget, der vækker interesse, og at du
så tager kontakt og melder dig til.
Vi har også lavet en lidt anden arbejdsform i foreningen, hvor alt arbejde ikke springer ud af
bestyrelsen. Denne form skal i år stå sin første prøve. Det bliver interessant at se, om ændringen
kommer godt fra start. Vi har i alt fald fået kontakt til en del medlemmer, som gerne vil stå med
noget af ansvaret og hjælpe til med at gennemføre nogle af foreningens aktiviteter. Til dem vil
jeg gerne sige en stor tak.
Jeg ønsker alle knæk og bræk.

20 73 71 73 / 22 25 50 21
Fax 76 80 14 00
brdr.hojrup@mail.tele.dk
www.brdrhojrup.dk

Jægerhilsen
Peter Hansen

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.
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Velkommen til Vejle Jagtforening
Er du nyt medlem i Vejle Jagtforening vil vi gerne byde dig velkommen i vores forening, som
samtidig giver dig medlemskab af Danmarks Jægerforbund.
Med denne artikel vil vi gerne fortælle dig lidt om foreningens virke og aktiviteter, som du
finder uddybet i dette ”Grønne blad”. Netop det grønne blad er vores store aktiv, som sendes ud til vores medlemmer én gang årligt. Det er her, vi informerer omkring vores aktiviteter samt bringer interessante artikler om jagt og arbejdet, som er forbundet hermed.
Vejle Jagtforening afholder forår såvel som efterår jagtskydning på Vingsted banernes anlæg. I aktivitetskalenderen i midten af bladet finder du datoer og tidspunkter. Der afholdes
skydning både med haglgevær og riffel. Vi vil gerne opfordre dig som medlem til at benytte
dig af denne mulighed. Til hver skydning er der instruktører, som er klar til at byde dig velkommen. De står til rådighed for gode råd og vejledning i brug af banerne – også selvom du
kommer alene. Der er altid folk på banen, som er villig til at gå en runde med dig. Derfor
mød op, selvom du ikke har en jagtkammerat at følges med.
Udover Vingsted banerne afholder vi arrangementer på andre skydebaner i området. Også
her vil vi opfordre dig til at deltage – også selvom du ikke har én at følges med. Vi er der
jo… Se hvilke og hvornår arrangementerne finder sted her i bladet.

OK

Vejle Jagtforening tilbyder jagter i samarbejde med Haraldskær Jagtklub. Haraldskær ligger
blot 10 km fra Vejle og er et flot og naturskønt område. Jagtmoralen er høj og tonen er
god, og prisen er bestemt acceptabel. Hvis du er interesseret i at høre, hvordan du kommer
med på jagt så kontakt formand Christian Stounberg på tlf.: 75825608
Vi vil også opfordre til at du møder op på vores årlige generalforsamling, som finder sted
i september måned. Generalforsamlingen er et godt sted at møde gode jagtkammerater,
ligesom du får stemmeret og indflydelse på vores aktiviteter. Denne artikel fremkommer
netop af et forslag fra sidste års generalforsamling om ønske om mere information til nye
medlemmer.
Har du spørgsmål eller kommentarer eller blot emner, du ønsker at diskutere, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen. Du finder navne og telefonnumre på vores hjemmeside
www.vejlejagtforening.dk eller bagerst i bladet.
Vi håber at du vil benytte dig af vores aktiviteter.
Med venlig hilsen
Vejle Jagtforening
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Nyt fra Jagtudvalget

Vejle jagtforening

Arbejdsgang:

Rågeregulering 2009 i Vejle kommune

For at opnå det bedste resultat med sin plantning er der 3 vigtige områder:
- Indledende ukrudtsbekæmpelse
- Korrekt plantning
- Løbende ukrudtsbekæmpelse og gødskning.
Inden man vil plante på sit jagt- eller jordstykke, er det vigtigt, at man får sprøjtet med
Roundup mod ukrudtet helst igennem et længere stykke tid med vækst, forår og sommer,
sådan at man løbende gennem vækstsæsonen har bekæmpet det ukrudt, der ellers vil kvæle
nyplantede træer og buske.
Hvis man ikke ønsker at sprøjte, kan man få pløjet jorden. Der er også den mulighed, at man
4-5 gange i vækstsæsonen harver jorden godt igennem. Har man pløjet eller harvet jorden,
har det også den fordel, at mulden er godt løs, når man skal plante.
Når der plantes er det vigtigt, at hullet er stort nok til at rumme plantens rødder. Hvis ikke
det er tilfældet, kan det skyldes, at rodnettet på planten er for stort, og så kan man roligt
beskære rodnettet med 1/3 enten med saks eller høgenæb (det kan også være at, spadeføreren ikke har gravet hullet stort nok). Her må jeg henlede opmærksomheden på, at hullet
bør være så dybt, at den nye plante har mulighed for at kunne optage den nødvendige energi
og vand fra mulden, den er plantet i.
For at ens arbejde ikke har været spildt, vil en grundig renholdelse omkring de nye planter
være kraftigt at anbefale. Det kan gøres ved sprøjtning, fræsning, udlæggelse af flis om
planterne, men uanset hvilken metode, man vælger, vil jeg svært anbefale, at man gør sig
den ulejlighed at følge op med renholdelsen, fordi jeg i mit daglige virke al for tit har set
resultatet af misligholdt renhold.
Så er der kun tilbage at ønske god arbejdslyst.
Skulle der være spørgsmål så bare ring på 40765553
eller mail på morten.aarup@image.dk

Det har ikke været muligt at få en start dato ud af Vejle kommune. Derfor er vi nu
tvunget til at henvise til, at vores medlemmer må gå ind på vores hjemmeside www.
vejlejagtforening.dk for at få oplysningerne. Vi vil fortsat prøve at få en dato og lægger den ud, så snart vi ved noget.

Krageregulering 2010, Lossepladsen
Vejle Jagtforening har følgende 5 datoer i 2010
2. Januar / 16. Januar / 30. Januar / 13. Februar / 27. Februar
Regulering af krager må kun finde sted iht. Jagtloven. Dette indebærer selvfølgelig, at
man medbringer egnet hund og overholder skudafstande.
Tilmelding skal ske til:
Andreas Manthorpe
manthorpe01@hotmail.com
26858881

Skydning i Vingsted

Skydningerne i 2009 på Vingsteds skydeanlæg vil byde på et par nye muligheder og et
par begrænsninger. Eksempelvis er Trap og Skeet banerne nedlagt. Til gengæld har
haglskytterne fået en ny valgfri Bag- og Spidsduebane, beliggende ved højre bagdue. I
øvrigt overgår haglbanerne til et afregningssystem, der minder meget om det, riffelskytterne har. Dvs., der benyttes et system med forudbetalte kort.
Riffelskytterne kan nu glæde sig til at prøve kræfter med 300m skydning, idet der
opstilles skiver på 2 af disse baner. I øvrigt pusler DDS med at lave en bane til løbende
vildt.
Vi glæder os til, at disse nye muligheder kan benyttes.

Mvh
Morten Aarup

Mvh.
Peter Rex
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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
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Træer:
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Buske og småtræer:
Dunet gedeblad, hassel, havtorn (bedst til strandenge), hyld, hæg, rød kornel, kalkved,
ribs, blågrøn rose, hunderose, seljerøn, slåen, solbær, tørst og vrietorn.

v/ Paul V. Steffensen
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Riffelskydningsudvalget Mogens, Tage, Otto.

v/ Paul V. Steffensen

Fredensvej 8 · Tvingstrup · 8700 Horsens
Telefon 75 66 74 33 · Fax 75 66 71 33
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Vi ser frem til at passe din hund
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Din hund er i centrum
Vi ser frem til at passe din hund
- 3 daglige gåture med masser af motivation.

Entreprenør & Aut. Kloakmester

Johannes Kring Hansen

Derudover tilbyder vi

- Dagpleje
- Lydighedskurser
- Special træning
- Ændring af hundens uønskede adfærd
- Salg af hundefoder
- Hundesvømmehal (I løbet af 2009)

Skibetvej 14
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- En dejlig og individuel tilpasset ferie og kærlig pleje.
Vindelevvej
- Store hundebokse med gulvvarme, hundekurv
og tæpper.84,
- Et afstresset miljø, hvor din hund føler sig tryg.
- Fodres med Olivers Petfood, hvis intet andet er aftalt.
- I løbet af 2009 tilbyder vi også hundesvømning.
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Nyt fra Flugtskydningsudvalget

Vejle jagtforening

Medlemsinformation

Vejle jagtforening

Vejle Jagthunde Sportsforening

Flugtskydning i 2009
Susegården

Som der efterhånden er tradition for, arrangerer VJF igen i år en tur til Susegårdens
skydeskole i Sverige. Susegården er beliggende i et tidligere stenbrud og byder med sit
spændende terræn og mange forskellige standpladser på læringsrige udfordringer for alle.
Der er mulighed for instruktion af dygtige instruktører på hold af (max) 4 personer – denne
mulighed plejer de fleste at benytte sig af. Der er plads til i alt 24 personer på turen.
I år er det dagene 3.-4. april med flg. program:
3. 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; vil man nyde
andet skal dette medbringes.
??:??
Til køjs.
4. 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 slutter 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 kr. 750,- som dækker opholdet på Hotel Hovgård.
Instruktion og patroner/duer afregnes direkte med Susegården (kreditkort kan anvendes)
Tilmelding:
Tilmelding til undertegnede senest d. 15/3-2009 på tlf. 26188443 eller på email: flr@
rasware.dk
Tilmelding er endelig, når kr. 750,- er indbetalt på VJF’s konto: 9511-6220009234
VIGTIGT ! HUSK AT ANGIVE DIT NAVN v. indbetalingen
Adresser:
Hotel Hovgård, Gamla Tylösandsvägen 102, 302 41 Halmstad, tlf. +46 035123577
Susegården, GPS koordinater: N 56º 47’ 51.30’’, E 12º 48’ 28.44’’

Indlæg fra Vejle Jagthunde Sports Forening
Vejle Jagthundesportsforening (VJSF) er en uafhængig forening, som tilbyder hundedressur,
primært for jagthunde.
Aktiviteterne i 2009 starter allerede i februar med Schweiss kursus over 2 aftener (uden
hund) ved registreret Schweisshundefører Poul Erik Kristensen. Schweiss kurset afsluttes
med en lokal prøve i marts. Schweissshundearbejde er ikke så svært som du måske tror?
Din hund elsker at bruge næsen, så udover lyst, er der ingen krav for deltagelse, og derfor
er hunde såvel som fører i alle aldre og på alle niveauer lige velkomne. Dato og mødested
meddeles i medlemsbladet i februar måned samt på www.vjsf.dk
I februar afholdes der også 2 gange markprøvetræning for stående hunde. Markprøvetræning afsluttes med en lokal markprøve i marts måned. Træning og prøver foregår på terræner omkring Vejle. Dato og mødested meddeles i medlemsbladet i februar samt på www.
vjsf.dk
Den 11. marts afholdes der introaften kl. 19.00 i ”Fiskernes klubhus” i Buldalen. Der vil
være et aktuelt eller hunderelevant foredrag. Herefter vil nye såvel som gamle medlemmer
blive introduceret til trænere og sæsonens program i detaljer. Alle er velkomne og det er
gratis.
Den egentlige dressurstart er den 24. marts kl. 18.30, mødested Kærbøllinghuse. Denne
aften er der tilmelding og inddeling på hold, og der indledes med ”let” træning. Herefter
trænes der på de forskellige hold de følgende 11 uger:
Fordressur: primært er for unghunde, hvor det er øvelser som hinter, sit, dæk lydighed, apportering, komme på plads (indkald), apportering og lidt vandarbejde vi indøver.
Træning foregår mandag aften.
Vand, slæb og apportering (VSA): For hunde der har opnået egenskaber, som nævnt under
fordressur. Vi bygger videre på apporteringen og vandarbejdet og laver kaninslæb. Træning
foregår tirsdag aften.
Danmark Jægerforbunds udvidede apporteringsprøve (DJ): For hunde der kan klare VSA og
bliver udfordret med lidt sværere opgaver. Træning foregår onsdag aften.
VJSF holder lokal prøve for alle hold lørdag den 13. juni, og efter prøven er der ”afslutningsfest” og præmieoverrækkelse.
Efter sommerferien starter vi den 28. juli 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.
Læs mere om vores program (opdateres løbende) og forening på www.vjsf.dk eller ring på
tlf. 40 26 50 65 for mere information. Vi sender dig også gerne vores medlemsblad.
Er du og din hund klar til den kommende jagt sæson? Ellers hjælper vi jer gerne med at
blive klar!
Med venlig hilsen
Peter Egebæk, Formand

Flemming Rasmussen

www.vejlejagtforening.dk
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Vejle jagtforening

Nyt fra Flugtskydningsudvalget

Vejle jagtforening

Venskabsskydning med Bredstrup-Pjedsted Jagtforening

Bredstrup Pjedsted Jagtforening vs. Vejle Jagtforening
Onsdag den 12/8 2009 kl. 18.30

Gør det
du er bedst til

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!!

det gør vi

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.

Vinding Afdeling
Telefon 45 12 08 90

ApS
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Vejle jagtforening

Blæsergruppen Hallali

Vejle jagtforening

Af Kaj Lindgren

ST

NE

AR

BJ

ØM

RE

RF

IRM

AE
EE T
VIN
NA
DU
ES
ME
pS
ST
ER

Indlæg til det Grønne Blad.

• Renoveringsopgaver
• Tagarbejde
• Ombygninger og tilbygninger
• Nybygning
• Totalentrepriser
• Vinduesudskiftning
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Årets første øve aften i Vinding

24-02-08

Blæsergruppen spillede ved Knud Jensens 70 års dag i Skyttehuset

29-03-08

Mærkeprøveblæsning på Felsted Skole Aabenraa. Guld diplom.

10-04-08

Afslutning på 1. semester

26-04-08

Blæsergruppen spillede til 75 års jubilæum i Øster Snede Jagtforening i Hedensted
Sognegård.

28-06-08

Der var Bryllup i Hornborg Kirke. Blæsergruppen spillede for brudeparret.

19-07-07

Et lille hold bestående af 5 af Blæsergruppens medlemmer kørte til Haderslev for at
hylde en af blæsergruppens tidligere medlemmer, der denne dag fyldte 60 år. Fødselaren, Karl Madsen, var rørt til tårer over at vi kom og spillede for ham.

09-08-08

Et medlem af Vejle Jagtforening, Knud Jensen Stouby, fyldte 70 år. Blæsergruppen var
på pletten med de passende hyldestsignaler.

16-08-08

Lone og Caspar Karlskov indtrådte i den hellige ægtestand. Blæsergruppen spillede til
festen i Skyttehuset.

18-09-08

Blæsergruppen spillede, traditionen tro til den årlige generalforsamling i Vejle Jagtforening. Ved denne lejlighed fik gruppens instruktør igennem 29 år, Kaj Lindgren,
overrakt Jægerforbundets fortjensttegn som ”påskønnelse for en særlig stor og dygtig
jagtfaglig indsats”.

28-09-08

Tove og Erik Hansen fejrede guldbryllup i Nørup forsamlingshus.
Blæsergruppen hyldede guldbrudeparret.

24-10-08

Det er blevet tradition at Blæsergruppen spiller til Vildtaften på Børkop Vandmølle.
Det er en meget festlig aften med noget særdeles velsmagende mad.

31-10-08

Denne aften var der travlt for Blæsergruppen. Klokken 19,00 spillede gruppen til
Sølvbryllup i Hjortsvang Forsamlingshus for Hanne og Niels Jørgen. Derefter i al hast til
Højen Forsamlingshus til 70 års fødselsdag for Leif Bruhn.

18-12-08

En mangeårig tradition er at Blæsergruppen spiller til juleafslutningen på Skolen for
Gastronomi og Design i Vindning. Det er altid en festlig oplevelse.

Hvis læsere af Det grønne blad er interesseret i at lære at spille på jagthorn er det blot at
kontakte undertegnede. Alle kan lære at spille på jagthorn.
Skulle der være medlemmer af Vejle jagtforening der har ønsker om at Blæsergruppen skal spille til
en eller anden begivenhed, er det bare at kontakte undertegnede I GOD TID.
Blæsergruppen møder gerne op, hvis vi kan stille et passende antal blæsere.

Skovvænget 21 · Grejs Skov · 7100 Vejle
22 50 44 48 · www.bjarne-steen.dk
www.vejlejagtforening.dk
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Med venlig hilsen og godt nytår
Kaj Lindgren,
51 22 35 94, k@jlindgren.dk
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Vejle jagtforening

Flugtskydningskursus

Nyjægerdag

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.

Vejle Jagtforening afholder flugtskydningskursus for jer, som i 2007/08 og 2008/09 har
deltaget i Jagttegnsundervisning hos Vejle Jagtforening og desuden bestået den obligatoriske jagtprøve for erhvervelse af jagttegn.
Vejle Jagtforening har besluttet at afholde et ekstra ordinært flugtskydningskursus for
”nye jægere”. 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 træningsaftener i foråret
og efteråret. Måske har du allerede deltaget på disse – du er alligevel velkommen på
dette kursus.
Kurset finder sted, lørdag den 6. juni på skydebanerne i Vingsted.
Program for dagen:

Vores nye maskine knuser let brombær, skrub, ukrudt, buske og
mindre træer.

Kl. 09.00

Velkomst og morgenbrød

Kl. 09.30

Teoretisk undervisning

Rabat til medlemmer af Vejle Jagtforening på 10% af timeprisen.

Kl. 10.00

Praktisk undervisning på jagtbanen

Kl. 12.30

Frokost

Kl. 13.00

Prøveskydning med forskellige typer
patroner. MacNap deltager
og stiller patroner til rådighed. Formålet er at finde den ammunition
med det optimale skudbillede til netop dit jagtgevær.

Ca. 15.00

Afslutning

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

Tilmelding er nødvendig senest den 25. 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.

Trædballe Skov og Have Service

Med Venlig Hilsen
Flugtskydningsudvalget Vejle Jagtforening
Flemming, Andreas og Steen

Morten Aarup • Skoventreprenør • Anlægsgartner
Frederikshøjvej 98 • 7100 Vejle
Tlf. 7583 1521 • Mobil 4076 5553
morten.aarup@image.dk • www.tshs.dk
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Vejle jagtforening

Tur til Borris

Annoncer

Jagtfeltskydning I Borris 2008 og tilmelding til 2009
Også I år havde Tage Hansen påtaget sig arbejdet med at planlægge den traditionsrige tur med i
alt 12 skytter. Vi mødtes ved Vejle Centret og drog i samlet flok afsted mod ukendte udfordringer.
I år kunne vi notere os at især Carsten Erichsen virkede veloplagt – noget der skulle vise sig berettiget senere på dagen. Imidlertid nåede vi kun til optællingen i den lokale bus, da det gik op for
os, at vi manglede én. Som ved skæbnens forsyn sprang en ukendt skytte til og vi skottede alle
nervøst til hinanden idet han havde en fælt stor kikkert og en noget professionel mine.
Skydningerne var som vanligt tilrettelagt med stor opfindsomhed i alt blev der skudt 33 skud – altså
med en opnåelig pointsum på 330 point. De enkelte skydninger var på så varierede afstande fra
omkring ca. 15m ud til en elg på ca. 265m og med god variation i skydestillinger.
Vejret var perfekt så de enkelte eder kunne bestemt ikke skyldes vejret – rent faktisk blev skydningen flere gange indstillet på grund af selvantændinger fra fosfor – formentlig fra forsvarets sporlys.
De enkelte eder skyldtes formentlig mere lejlighedsvise problemer med at ramme.
I hvert fald blev dette års point summer ikke de højeste vi har set: Første pladsen gik til Carsten
Erichsen med i alt 253 point. Denne pointsum lå faktisk under 3. Pladsen fra 2007 resultatet... Tsk
tsk.
Der skal derfor lyde en enstemmig opfordring til at deltage i 2009 skydningen – det er en fantastisk
god skydning der virkelig giver god træning. Tidspunktet i år er den 9. maj med afgang fra DGI
Huset (Willy Sørensens plads) kl. 7.00. Prisen er på 200 kr. og husk nu at få jeres medlemsbevis
med til DJ, der kan være kontrol.

Vejle jagtforening







































Tilmelding kan ske til
Tage Hansen 75727334/22710701
tage_hansen@vindinggaard.dk

www.vejlejagtforening.dk
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Aktivitetskalender
2006
Medlemsinformation

VEJLE JAGTFORENING
Vejle jagtforening

Vejle Jagtforening

Vejle Jagtforening er stolt over at kunne præsentere en:

Skydetider 2006 Jagtriffel

Trofæaften
på KoldingLørdag
egnen
26. marts kl.
18.00
Jagtriffel Ulfborg
den 25. marts
kl. 10-16:00

Langdistancebane + Løbende hjort
Kom med og få en helt speciel oplevelse! Storvildtsjægeren Jan Larsen fra Kolding,
der har
drevet jagt
overalt i verden
i de sidste
vil åbne kl.
dørene
til sit meget
Jagtriffel
Vingsted
Tirsdag
den 30
28.år,marts
18:00
flotte trofærum for medlemmer af
Vejle Jagtforening. Jan Larsen har holdt foredrag
Træning+indskydning
om sine ture og trofæer for jagtforeninger fra hele landet.
Jagtriffel Vingsted
Tirsdag den 11. april
kl. 18:00
Træning+indskydning
Der er trofæer fra hele verden, og der er rigtig meget at se på, Jan Larsen vil præsentere
sine trofæer
og fortælle om
jagterne
vildtet.
Jagtriffel
Vingsted
Tirsdag
denog25.
april Jan har
kl. oplevet
18:00 alle former
for jagt og kan med stor entusiasme
fortælle
om
sine
bedrifter
og
mange oplevelser.
Træning+indskydning
Jan´s favoritkontinent er og bliver ubestridt Afrika, som han stadig drager til på
Nr.Snede
Lørdag
29.en
april
kl. 8-15:00
jagt. Jagtriffel
Jan arrangerer
jagter for kunder,
derden
ønsker
helt speciel
oplevelse.
Kursus og træning
Tilmelding
(efter
"først til mølle" Tirsdag
princippet),
dermaj
er kun plads
til 16 stykker, så
Jagtriffel
Vingsted
denog09.
kl. 18:00
det gælder om at være hurtig til:Træning+indskydning
Jagtriffel
den 13. maj
kl.8-15:00
Morten
Aarup påBorris
telefon 75831521Lørdag
/ 40765553
Jagtfeltskydning
eller morten.aarup@image.dk
senestJagtriffel
tirsdag den
17/3-09
Vingsted
Tirsdag den 23. maj
kl.18:00
Træning+indskydning
Vi mødes ved Idrættenshus (DGI-huset) klokken 17.00 og kører sammen til
Jagtriffel
Vingsted
den
06.tiljuni.
Skamlingvej
113,
6091 Sdr. Bjert Tirsdag
i egen bil.
Turen
Sdr. Bjertkl.18:00
tager ca. 45 min.
Træning+indskydning
TurenJagtriffel
koster 70 Vingsted
kr.
Tirsdag den 01. aug.
kl.18:00
Med i prisen er en sandwich og enTræning+indskydning
øl / vand, der betales før afgang fra Vejle.
Jagtriffel Vingsted

Tirsdag den 08. aug.
Træning+indskydning

kl.18:00

Jagtriffel Ørre

Søndag den 17. sept.
Hjortebanen

kl.9-12:00

PV LERD U ER
v/ Paul V. Steffensen

Fredensvej 8 · Tvingstrup · 8700 Horsens
Telefon 75 66 74 33 · Fax 75 66 71 33
www.vejlejagtforening.dk
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Medlemsinformation
Riffelskydning/Riffelkursus i Nr. Snede

Vejle jagtforening

Riffelskydning Nr. Snede

Medlemsinformation
Jagtundervisning

Vejle jagtforening

Under frokosten skulle alle berette om det, de havde set og evt. skudt til. Efter maden på ny lodtrækning og derefter afgang til en anden del af plantagen, hvor 2.såt skulle afvikles.

Vi følger op på tidligere års succes og afholder igen i år riffelskydning i Nr. Snede.
Benyt dig af denne fine mulighed for at træne dine færdigheder med riflen, og
skyd dig til et riffelmærke. Om det skal være et bronze, sølv, guld eller - guld
med egeløv - mærke, det vil vise sig på dagen.
Det foregår den 25. april 2009 med følgende program:
• Afgang fra DGI Huset (Willy Sørensens plads) 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.
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.

Jeg havde fået post på kanten mellem nogle meget gamle og høje Sitka-graner, noget tæt krat og på
min venstre side, 90 meter ude, havde jeg et meget stort lyngareal.
Kort efter igangsætningen af såten kommer den første ruddel på 20 dyr løbende ud mod lyngen foran
mig mellem granerne på en afstand af ca. 60 meter. Ingen skudchance, men jeg sidder stadig med
blikket mod lyngen og ser den ene ruddel efter den anden løbe ned mod en vildtlomme, hvor der ikke
må drives jagt.
Lige inden såten bliver blæst af, kommer der atter en ruddel foran mig på 80 meter med en 20 dyr. I
2. såt ser jeg ca. 80 dyr med mange spids- og stanghjorte, men får ikke skudhold til noget, men hvad
gør det, når man bare har set noget.
Vi bliver samlet op og kørt op til paraden. 2.såt er noget kortere end 1.såt af hensyn til eftersøgninger og indsamling af vildt.
Jagten var veloverstået med en parade, der bestod af 15 stk. kronvildt og 3 rådyr.
Der blev blæst behørigt af, og vi hilste pænt farvel og tog hver til
sit rundt om i hele landet.
Et helt igennem veltilrettelagt arrangement og nogle
fantastiske mennesker. Jeg håber, at jeg også næste år
bliver den lykkelige ejer af en plads på jagten i Klosterheden.
Med Jæger hilsen
Morten Aarup

Med Jægerhilsen
Flemming Ansbjerg,
tlf. 75820890 (efter 18), mobil. 26797696
email:
f.ansbjerg@gmail.com

Jagttegnsundervisning

Som i de sidste år tilbyder vi igen i år undervisning af jagttegnsaspiranter.
Potentielle jægere, der har lyst til at tage jagttegn, er velkomne til at deltage
i vores kursus, der bliver afholdt på Rødkilde Gymnasium ved vores erfarne
og kompetente underviser Peter B. Johansen. Datoen for start i år er den
21.10.2009 kl.19.00 lok. F29. Tilmelding og betaling sker ved fremmøde på
dagen.
Hvis du har behov for yderligere informationer, er du velkommen til at kontakte
underviseren eller en fra bestyrelsen.
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Vejle jagtforening

Øjeblikkelig fik vi øjenkontakt (selv med vinden i næsen), som om hun sagde til mig: ”Jeg vidste godt,
du sad der”. Hun bøjede af med det samme og tog retning ind mellem de lave træer foran mig. Hun
havde lært sin artsfælle godt op. I en stor klump fulgte de trop uden at åbne for en skudchance. Sikke
en ruddel, der var mellem 25-30 dyr. Klumpen af krondyr gungrede frem mellem træerne, og hjortene
lagde hovederne tilbage for ikke at hænge i grenene…Og der sad jeg med min riffel, og måbende
tabte jeg hagen ned på brystet, handlingslammet midt i larmen af hove mod jorden og knækkede
grene og træer, der blev mast omkuld. Jeg skulle have haft mit kamera fremme, for hvem ville tro på
det her bagefter.
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Passion for jagthunde arbejde og - sport….

Lige nu i skrivende stund er julen overstået… der er frost i jorden, og mange er på jagt.
Jeg skal selv af sted i morgen, det glæder jeg mig rigtig meget til….

Stilhed…
Og tanker der gik omkring. Hvad var det lige, der var sket, wauu. 20 minutter gik og ind imellem
træerne så jeg en grå skygge bevæge sig og atter en og en til frem på sporet til min venstre side. 75
meter ude kom hun frem, sikrede og gik. Den næste kom frem og stod stille i lige det sekund, skuddet
gik. Et højt spring og den var væk på den anden side af sporet, truffet. Frem med mobilen og skrive
til gud og hver mand, mens jeg så resten af rudlen løbe over sporet 12-15 dyr. Set i bakspejlet skulle
jeg have holdt igen, for midt i rudlen var der en hjort, men sådan er jagt, det griber fast i en.
Ned igen med pulsen. 15 minutter gik. Flere grå skygger kom nu frem, nu ude på 35 meter, det kan da
ikke blive ved, tænkte jeg. Det hele gentog sig: førerhinden frem for at sikre og så stille over sporet,
riflen stille op på den sidste hind i flokken, skuddet gik, hun vendte rundt i et spring og løb tilbage,
hvor de var kommet fra og faldt om mellem træerne.
10 minutter gik, og en rå kom listende. Riflen op, skud og et spring op i en for en rå hidtil uset højde,
og råen løb væk ind mellem fyrretræerne og forendte 80 meter inde. Nå, ned af stigen, frem med
kameraet, tage billeder af skoven, stigen osv. Og så hen til de 3 skudsteder for at markere dem for
schweis - hundeføreren og aflægge rapport om, hvad jeg havde set og gjort.
Kort status over 1. såt:
Set ca. 50 stykker kronvildt, skudt 2 hinder og 1 rå, super oplevelse.
Efter opsamling var der afgang til tipien, hvor vi skulle spise de obligatoriske gule ærter med flæsk og
pølse med snaps til samt en Thy-øl.
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Sjovt hvordan ens liv former sig. Min far er jæger, men først inden for de sidste 3 år har
jeg opdaget, hvor fornøjeligt det er at bevæge sig i denne verden…. En verden af store
naturoplevelser, frisk luft, hundearbejde, sport, konkurrencer og nye venskaber. Jeg købte
min hund nr. 2 for 3 år siden… En weimaraner (stående, kontinental jagthund). Denne race
fordi den er meget allround. God jagthund, sportshund og familiehund. Den er frem for alt
anderledes af udseende med sin smukke sølvgrå farve… Passer perfekt til mig og min personlighed, jeg vil nemlig gerne udfordre mig selv og gøre andet end flertallet…
Min hvalp begyndte jeg at træne i Vejle Jagthunde Sportsforening (VJSF) og Højderyggen….
det første år gik stærkt…. Inden længe blev jeg så bidt af alt det nye, at jagttegnet gav
mening, og jeg ville med på rigtig jagt… Efter en vintersæson kom det i hus, og jeg begyndte at tage med på jagt. Samtidig trænede jeg hunden i klubberne, og efter flere lokale
prøver fik jeg blod på tanden og måtte da liiige prøve anerkendte også (elsker jo udfordringer!!). Det kunne ikke gå værre end helt galt…. ”Falder man af hesten, er det bare med at
komme hurtigt op igen” og jo, jeg er også hestepige, men hundene har ”vundet” og tager al
min tid nu. Mange hundeførere rundt i klubberne er rigtig gode til at lære fra sig, og dem,
der selv går op i konkurrencer, er meget villige til at hive en frem og af sted til prøver, her-
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ligt!! Når det er sagt, er det heldigvis tilladt selv at sortere i de mange ”gode” råd….
Den lille nye jægerpige med sin weimaraner kørte så land og rige rundt (det gør hun i øvrigt
stadig) til konkurrencer og prøver…. Mellem os.. Så tror jeg folk tænkte… ha ha hende der..
Hun falder hurtigt fra, når hun opdager, hvor svært dette her er.. Men ak nej, de tog fejl…
Jeg er enormt stædig og vedholdende… Efterhånden blev jeg helt ”kendt” rundt omkring.
Fordi jeg altid var med, og ELSKER det.. Jeg er også, som mange andre, kørt hjem med et
flot O i bogen… Men det skal ikke slå nogen ud.. Videre.. Det skal nok lykkes.. Min passion
for scweiss – arbejde er ret stor. Spændingen og den totale tillid til at hunden klarer opgaven er helt vild… Jo mere vi træner, jo bedre kan jeg læse min hund … Her er mennesket
bare så SVAGT!!! Samarbejdet / teamet får sin betydning.
Markprøverne er klart de sværeste. Der skal held, godt vejr og en masse fugle til, for at det
lykkes…. Og så skal tæven ikke være i løbetid, for så er det bare ud af vagten… Træls, der
går lige en måned, hvor prøverne er spildt…. Min første prøve i hus var almindelig apportering ….. Arhh, mon ikke jeg kan ”Vand og Slæb” også? Tænkte jeg. Det skal prøves… og
jeps, i hus… Herefter udvidet apportering.. 3 timers sweiss, 20 timers sweiss, markprøve
åbenklasse, markprøve brugsklasse, jubii. Mit næste mål er ræveslæbs - prøven og flere
mark- og sweissprøver. Indimellem er der afslapning, og det foregår i naturen på jagt med
venner.
Jeg må være bidt af en gal jagt hund!!!!
To til tre gange om året tager jeg på udstilling. Det kan jeg faktisk også godt lide… Ventetiden er bare dræbende, men ellers er det spændende at følge hundene på vej op i klasserne. Jeg deltager selv i brugsklasse nu og samler titler ved forskellige dommere. Jeg synes,
det er vigtigt, at vores jagthunde er eksteriørmæssigt i orden. Dvs., at de er bygget korrekt
til at tåle den belastning, de bliver udsat for og i øvrigt er HD frie. En vigtig ting er også
temperament… INGEN burde avle på aggressive hunde!!
Sidste forår blev jeg spurgt, om jeg ville hjælpe med undervisning på fordressur i Vejle
Jagthunde Sportsforening. Jeg indvilligede, og det blev ret lærerigt for mig. Her fandt jeg
ud af, at utroligt mange ”springer over hvor gærdet er lavest” og kun træner seriøst med
hunden den ene gang om ugen. Det er alt alt for lidt (for alle hunde). Det er kun redskaber, man får i klubben, herefter er det hjem og træne. Hvis ikke lederskab, samarbejde og
respekt fungerer derhjemme, gør det slet ikke ude!! Men hvis det fungerer derhjemme, og
hunden er dygtig og lydig, er man nødt til at udfordre hunden (og sig selv) uden for hjemmet, både med og uden line, alene og med andre hunde /mennesker. Alle skal udfordres for
at blive bedre….
I den forbindelse har jeg taget en uddannelse inden for hundeadfærd og måden at kommunikere med hunden på. Faktisk handler det meste om kropssprog og om hundens naturlige
adfærd i forskellige situationer. Hvad betyder adfærden? Jeg kender ikke mange hunde, der
taler verbalt sammen, når de mødes, gør du? Hvis vi derimod kender hundens ”sprog”, er vi
i stand til at være et skridt foran hele tiden.
Jeg træner mine egne hunde på denne måde. Det er IKKE noget hokus pokus, men en livsstil. Hunden er en hund (ulv).. og vi bør lære at forstå, hvorfor den reagerer, som den gør….
Vi mennesker mangler selv en del indenfor kommunikation hinanden imellem… Tænk bare
på parforhold og venskab, uha, farligt emne…
www.vejlejagtforening.dk
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sige det lige ud skyde roligt og præcist på alt det vildt, der rørte på sig, og vildtet var rådyr, ræv og
krondyr. Havde man en god mavefornemmelse for, at man havde afgivet et godt og dræbende skud,
måtte man afgive alle de skud, man kunne.
Sidst på parolen viste Jens Henrik en film optaget i Oksbøl Skovdistrikt, af Jens Henriks kollega på
stedet. Her så vi de forskellige stadier af geviret på en kronhjort optaget gennem de sidste 7-8 år.
Den blev vist, fordi snakken gik i ring om den i morgen måske kommende store hjort. Vi måtte skyde
hjorte fra 10´ender og opefter. Aftenen blev afsluttet med snak om jagten i morgen og en øl til at gå
i seng på.
Næste morgen, eller midt om natten, ca. kl.04.15 begyndte de første at røre på sig og klokken 04.30
smækkede de første døre og nogle gik i bad. Ja, det gælder om at være i god tid, når nu jagten
starter kl. 0900, og morgenmaden serveres kl. 07.30…Men sådan er det altid, når 20 mænd / kvinde
glæder sig til juleaften, og der er længe, længe til. Forventningerne hænger uden på jagttøjet.
Udenfor stod vandet ned i stænger, men det betød intet. Nogle var så opstemte, at de gik frem og
tilbage på gangene og fløjtede i en lille time, mens de rettede på deres grej og pudsede de sidste ting
af.
Morgenmaden blev hastigt indtaget, og vi fik os klemt ind i bilerne, og så var det afgang til plantagerne.
Ude ved mødestedet, ved den permanente opslåede Tipi, trak vi lod om pladserne og blev gennet af
sted.
Jagt begynd!
Jeg skylder lige at fortælle, at jagten forgår på små 600 ha ad gangen og kaldes bevægelsesjagt. Det
betyder, at 3 drivere med hver deres rute, går stille igennem med deres hunde for at flytte vildtet
roligt rundt i plantagen. Udover os 20 jægere var der 4 schweis-hundeførere, 3 drivere, 1 jagt leder
og 3 til at samle vildtet, så det var et større arrangement.
I første såt (der er kun 2 såter) havde jeg trukket en post, hvor jeg skulle sidde i en stige i kanten af
en lille lysning med et ganske smalt spor løbende på langs gennem lysningen.
Jeg sad så der og nød den nu stille regn og den kølige morgenluft, da jeg hørte støj ret foran mig.
En knasen og bragen som om en maskine var på vej i gennem skoven, pulsen røg op i det røde felt,
adrenalinen pumpede rundt i kroppen. Der! Lige 20 meter foran mig kom hun frem, førerhinden!!!
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På kronvildtsjagt i Klosterheden Plantage
17.-18. november 2008
Jeg var for anden gang blevet den lykkelige ejer af en plads på jagten efter det eftertragtede jagtobjekt, kronvildtet!
Jeg havde deltaget i lodtrækningen på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside om en plads på en af
jagterne højt mod nord oppe ved Ulfborg. I første omgang var jeg ikke blevet trukket ud, men var
kommet på venteliste. Efter nogen tid, en dag i juli blev jeg ringet op fra Vestjyllands Skovdistrikt
og spurgt, om jeg ville med på et afbud? Hvad? Ja, det kan du tro. Øh, er der også plads til min ven
Peter? Nå, det er der ikke, ærgerligt, så tager jeg selv af sted.
Så kom dagen, og vanen tro var det svært at sove natten før noget så stort som dette. Jeg kørte
lystigt af sted i bilen med kaffe og liv i radioen.
Vel ankommet til Ulfborg Skydecenter blev jeg indkvarteret i et værelse og fik pakket lidt ud. Vi fik en
”let” jysk frokost i cafeteriaet, hvorefter der var inddeling i skydehold til den obligatoriske skydning
inden jagten næste dag.
Skydningen er virkelig jagttro. Vi skulle skyde fra Hochstand, siddende på en jagtstol, stående på mål
(skiver), der forsvandt efter 6 sek., hurtig skydning stående og endelig skydning efter bevægeligt mål.
Det skal lige siges, at der får man revideret sin egen opfattelse af, hvad man kan, eller tror man kan.
Nå, efter skydningen var der hyggeligt samvær (øldrikning) inden aftensmaden. Der blev lystigt delt
ud af diverse jagthistorier, og erfaringer om jagt på kronvildt. Da jeg var deroppe for anden gang,
kunne jeg lige så stille sidde og bryste mig af mine erfaringer, om hvordan dyrene kom i drevet,
og hvor meget man kunne forvente at se, hvor meget vi fik skudt. Det var ikke så ringe endda. Jeg
fortalte også om, hvad vi fik at spise, og hvor tæt vi var på døden, fordi det var så hundekoldt… Andre
ville nok gå så vidt som at kalde det pral. Nå ja, så kunne de bare vente til i morgen, så kunne de
lære det.
Senere på aftenen, efter det igen ”lette” aftensmåltid, var der flere emner, der tangerede et
sygehusophold eller et meget hastigt besøg hos den lokale læge på grund af ekstrem hurtigt opstået
forstoppelse af de meget små portioner, vi fik serveret eller slet og ret spis, til I revner.
Nå, tilbage til senere på aftenen. Vores jagtleder, skovfoged Jens Henrik, skulle gennemgå parolen
for at fortælle, hvad vi måtte og ikke måtte, og hvad vi skulle - og hvad skulle vi så? Vi skulle for at
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En konsultation hos mig foregår i hundens eget hjem. Herved kan jeg se hundens adfærd og
opførsel og give nogle klare retningslinier for omgangen med hunden.
Det er fedt, når hundene arbejder for én, fordi man er en god leder, og ikke fordi man har
tvunget dem til det, via fysisk straf og frustration. De største fejl er oftest ”fejl 40”…. Man
skal være sikker på, at hunden kender kommandoen, inden man på nogen måde må irettesætte. Her fejler RIGTIG MANGE….
Jeg hjælper gerne med adfærdsspørgsmål og -problemer samt vejleder hundeejere i omgangen med deres HUND. Se mere på www.huntess.dk
HUNDETRÆNING:
Jeg tilbyder hundetræning, der er baseret på lederskab og korrekt kommunikation med
hunden her i foråret. Vi arbejder meget med hundens adfærd og reaktionsmønstre. Både i
hjemmet og på træningspladsen. Træningen bliver tilpasset den enkelte, så forholdet ejer/
hund bliver så godt som muligt. Er fundamentet på plads, er der god mulighed for positiv
træning af hunden siden hen. Alle racer er velkomne.
Teoriaften er tirsdag den 3. marts kl. 19.00 på Damhavens Skole. Efterfølgende 5 gange
træning (sted ikke på plads endnu)
Tilmelding (nødvendig) og yderligere info:
www.huntess.dk
Hanne Bro Hansen
28260175
www.alpha-sprog.dk
Aase Stender
21252966
Rigtig godt nytår
Med venlig hilsen
Hanne Bro Hansen

Har du brug for hjælp til problemadfærd hos din hund, kan jeg hjælpe:
F.eks.:
• Alene hjemme problemer • Gør meget
• Bliver 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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Kalender for aktiviteter i Vejle jagtforening 2009
Januar

Februar

Marts
Trofæaften (26-Mar) Kolding
Riffelskydning (31-Mar) 18:00-20:00 Vingsted
Flugtskydning (31-Mar) 18:30-20:00 Vingsted

September

April
Susegården Sverige (3 og 4-Apr) 15:00
Riffelskydning (14-Apr) 18:00-20:00 Vingsted
Flugtskydning (14-Apr) 18:30-20:00 Vingsted
Riffelskydning Nr. Snede (25-Apr) 8:00 Nr. Snede
Riffelskydning (28-Apr) 18:00-21:00 Vingsted
Flugtskydning (28-Apr) 18:30-21:00 Vingsted
Juni
Nyjægerdag (6-Jun) 9:00-15.00
Riffelskydning (9-Jun) 18:00-21:00 Vingsted
Flugtskydning (9-Jun) 18:30-21:00 Vingsted
Riffelskydning (23-Jun) 18:00-21:00 Vingsted
Flugtskydning (23-Jun) 18:30-21:00 Vingsted
August
Riffelskydning (4-Aug) 18:00-21:00 Vingsted
Flugtskydning (4-Aug) 18:30-21:00 Vingsted
Riffelskydning (11-Aug) 18:00-21:00 Vingsted
Flugtskydning (11-Aug) 18:30-21:00 Vingsted
Venskabsskydning (12-Aug) 18.30 Bredstrup Pjedsted
Riffelskydning (18-Aug) 18:00-21:00 Vingsted
Flugtskydning (18-Aug) 18:30-21:00 Vingsted
Oktober

November

December

Maj
Riffelskydning Boris (9-Maj) 7.00
Riffelskydning (12-Maj) 18:00-21:00 Vingsted
Flugtskydning (12-Maj) 18:30-21:00 Vingsted
Riffelskydning (26-Maj) 18:00-21:00 Vingsted
Flugtskydning (26-Maj) 18:30-21:00 Vingsted
Juli

2010 Krageregulering 2-Jan. 16-Jan. 30-Jan. 13-Feb. 27-Feb.
www.vejlejagtforening.dk
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På kronvildtsjagt i Klosterheden Plantage
17.-18. november 2008
Jeg var for anden gang blevet den lykkelige ejer af en plads på jagten efter det eftertragtede jagtobjekt, kronvildtet!
Jeg havde deltaget i lodtrækningen på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside om en plads på en af
jagterne højt mod nord oppe ved Ulfborg. I første omgang var jeg ikke blevet trukket ud, men var
kommet på venteliste. Efter nogen tid, en dag i juli blev jeg ringet op fra Vestjyllands Skovdistrikt
og spurgt, om jeg ville med på et afbud? Hvad? Ja, det kan du tro. Øh, er der også plads til min ven
Peter? Nå, det er der ikke, ærgerligt, så tager jeg selv af sted.
Så kom dagen, og vanen tro var det svært at sove natten før noget så stort som dette. Jeg kørte
lystigt af sted i bilen med kaffe og liv i radioen.
Vel ankommet til Ulfborg Skydecenter blev jeg indkvarteret i et værelse og fik pakket lidt ud. Vi fik en
”let” jysk frokost i cafeteriaet, hvorefter der var inddeling i skydehold til den obligatoriske skydning
inden jagten næste dag.
Skydningen er virkelig jagttro. Vi skulle skyde fra Hochstand, siddende på en jagtstol, stående på mål
(skiver), der forsvandt efter 6 sek., hurtig skydning stående og endelig skydning efter bevægeligt mål.
Det skal lige siges, at der får man revideret sin egen opfattelse af, hvad man kan, eller tror man kan.
Nå, efter skydningen var der hyggeligt samvær (øldrikning) inden aftensmaden. Der blev lystigt delt
ud af diverse jagthistorier, og erfaringer om jagt på kronvildt. Da jeg var deroppe for anden gang,
kunne jeg lige så stille sidde og bryste mig af mine erfaringer, om hvordan dyrene kom i drevet,
og hvor meget man kunne forvente at se, hvor meget vi fik skudt. Det var ikke så ringe endda. Jeg
fortalte også om, hvad vi fik at spise, og hvor tæt vi var på døden, fordi det var så hundekoldt… Andre
ville nok gå så vidt som at kalde det pral. Nå ja, så kunne de bare vente til i morgen, så kunne de
lære det.
Senere på aftenen, efter det igen ”lette” aftensmåltid, var der flere emner, der tangerede et
sygehusophold eller et meget hastigt besøg hos den lokale læge på grund af ekstrem hurtigt opstået
forstoppelse af de meget små portioner, vi fik serveret eller slet og ret spis, til I revner.
Nå, tilbage til senere på aftenen. Vores jagtleder, skovfoged Jens Henrik, skulle gennemgå parolen
for at fortælle, hvad vi måtte og ikke måtte, og hvad vi skulle - og hvad skulle vi så? Vi skulle for at
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En konsultation hos mig foregår i hundens eget hjem. Herved kan jeg se hundens adfærd og
opførsel og give nogle klare retningslinier for omgangen med hunden.
Det er fedt, når hundene arbejder for én, fordi man er en god leder, og ikke fordi man har
tvunget dem til det, via fysisk straf og frustration. De største fejl er oftest ”fejl 40”…. Man
skal være sikker på, at hunden kender kommandoen, inden man på nogen måde må irettesætte. Her fejler RIGTIG MANGE….
Jeg hjælper gerne med adfærdsspørgsmål og -problemer samt vejleder hundeejere i omgangen med deres HUND. Se mere på www.huntess.dk
HUNDETRÆNING:
Jeg tilbyder hundetræning, der er baseret på lederskab og korrekt kommunikation med
hunden her i foråret. Vi arbejder meget med hundens adfærd og reaktionsmønstre. Både i
hjemmet og på træningspladsen. Træningen bliver tilpasset den enkelte, så forholdet ejer/
hund bliver så godt som muligt. Er fundamentet på plads, er der god mulighed for positiv
træning af hunden siden hen. Alle racer er velkomne.
Teoriaften er tirsdag den 3. marts kl. 19.00 på Damhavens Skole. Efterfølgende 5 gange
træning (sted ikke på plads endnu)
Tilmelding (nødvendig) og yderligere info:
www.huntess.dk
Hanne Bro Hansen
28260175
www.alpha-sprog.dk
Aase Stender
21252966
Rigtig godt nytår
Med venlig hilsen
Hanne Bro Hansen

Har du brug for hjælp til problemadfærd hos din hund, kan jeg hjælpe:
F.eks.:
• Alene hjemme problemer • Gør meget
• Bliver aggresiv når den møder andre hunde
• Dårlige spisevaner • Urenlig
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ligt!! Når det er sagt, er det heldigvis tilladt selv at sortere i de mange ”gode” råd….
Den lille nye jægerpige med sin weimaraner kørte så land og rige rundt (det gør hun i øvrigt
stadig) til konkurrencer og prøver…. Mellem os.. Så tror jeg folk tænkte… ha ha hende der..
Hun falder hurtigt fra, når hun opdager, hvor svært dette her er.. Men ak nej, de tog fejl…
Jeg er enormt stædig og vedholdende… Efterhånden blev jeg helt ”kendt” rundt omkring.
Fordi jeg altid var med, og ELSKER det.. Jeg er også, som mange andre, kørt hjem med et
flot O i bogen… Men det skal ikke slå nogen ud.. Videre.. Det skal nok lykkes.. Min passion
for scweiss – arbejde er ret stor. Spændingen og den totale tillid til at hunden klarer opgaven er helt vild… Jo mere vi træner, jo bedre kan jeg læse min hund … Her er mennesket
bare så SVAGT!!! Samarbejdet / teamet får sin betydning.
Markprøverne er klart de sværeste. Der skal held, godt vejr og en masse fugle til, for at det
lykkes…. Og så skal tæven ikke være i løbetid, for så er det bare ud af vagten… Træls, der
går lige en måned, hvor prøverne er spildt…. Min første prøve i hus var almindelig apportering ….. Arhh, mon ikke jeg kan ”Vand og Slæb” også? Tænkte jeg. Det skal prøves… og
jeps, i hus… Herefter udvidet apportering.. 3 timers sweiss, 20 timers sweiss, markprøve
åbenklasse, markprøve brugsklasse, jubii. Mit næste mål er ræveslæbs - prøven og flere
mark- og sweissprøver. Indimellem er der afslapning, og det foregår i naturen på jagt med
venner.
Jeg må være bidt af en gal jagt hund!!!!
To til tre gange om året tager jeg på udstilling. Det kan jeg faktisk også godt lide… Ventetiden er bare dræbende, men ellers er det spændende at følge hundene på vej op i klasserne. Jeg deltager selv i brugsklasse nu og samler titler ved forskellige dommere. Jeg synes,
det er vigtigt, at vores jagthunde er eksteriørmæssigt i orden. Dvs., at de er bygget korrekt
til at tåle den belastning, de bliver udsat for og i øvrigt er HD frie. En vigtig ting er også
temperament… INGEN burde avle på aggressive hunde!!
Sidste forår blev jeg spurgt, om jeg ville hjælpe med undervisning på fordressur i Vejle
Jagthunde Sportsforening. Jeg indvilligede, og det blev ret lærerigt for mig. Her fandt jeg
ud af, at utroligt mange ”springer over hvor gærdet er lavest” og kun træner seriøst med
hunden den ene gang om ugen. Det er alt alt for lidt (for alle hunde). Det er kun redskaber, man får i klubben, herefter er det hjem og træne. Hvis ikke lederskab, samarbejde og
respekt fungerer derhjemme, gør det slet ikke ude!! Men hvis det fungerer derhjemme, og
hunden er dygtig og lydig, er man nødt til at udfordre hunden (og sig selv) uden for hjemmet, både med og uden line, alene og med andre hunde /mennesker. Alle skal udfordres for
at blive bedre….
I den forbindelse har jeg taget en uddannelse inden for hundeadfærd og måden at kommunikere med hunden på. Faktisk handler det meste om kropssprog og om hundens naturlige
adfærd i forskellige situationer. Hvad betyder adfærden? Jeg kender ikke mange hunde, der
taler verbalt sammen, når de mødes, gør du? Hvis vi derimod kender hundens ”sprog”, er vi
i stand til at være et skridt foran hele tiden.
Jeg træner mine egne hunde på denne måde. Det er IKKE noget hokus pokus, men en livsstil. Hunden er en hund (ulv).. og vi bør lære at forstå, hvorfor den reagerer, som den gør….
Vi mennesker mangler selv en del indenfor kommunikation hinanden imellem… Tænk bare
på parforhold og venskab, uha, farligt emne…
www.vejlejagtforening.dk
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sige det lige ud skyde roligt og præcist på alt det vildt, der rørte på sig, og vildtet var rådyr, ræv og
krondyr. Havde man en god mavefornemmelse for, at man havde afgivet et godt og dræbende skud,
måtte man afgive alle de skud, man kunne.
Sidst på parolen viste Jens Henrik en film optaget i Oksbøl Skovdistrikt, af Jens Henriks kollega på
stedet. Her så vi de forskellige stadier af geviret på en kronhjort optaget gennem de sidste 7-8 år.
Den blev vist, fordi snakken gik i ring om den i morgen måske kommende store hjort. Vi måtte skyde
hjorte fra 10´ender og opefter. Aftenen blev afsluttet med snak om jagten i morgen og en øl til at gå
i seng på.
Næste morgen, eller midt om natten, ca. kl.04.15 begyndte de første at røre på sig og klokken 04.30
smækkede de første døre og nogle gik i bad. Ja, det gælder om at være i god tid, når nu jagten
starter kl. 0900, og morgenmaden serveres kl. 07.30…Men sådan er det altid, når 20 mænd / kvinde
glæder sig til juleaften, og der er længe, længe til. Forventningerne hænger uden på jagttøjet.
Udenfor stod vandet ned i stænger, men det betød intet. Nogle var så opstemte, at de gik frem og
tilbage på gangene og fløjtede i en lille time, mens de rettede på deres grej og pudsede de sidste ting
af.
Morgenmaden blev hastigt indtaget, og vi fik os klemt ind i bilerne, og så var det afgang til plantagerne.
Ude ved mødestedet, ved den permanente opslåede Tipi, trak vi lod om pladserne og blev gennet af
sted.
Jagt begynd!
Jeg skylder lige at fortælle, at jagten forgår på små 600 ha ad gangen og kaldes bevægelsesjagt. Det
betyder, at 3 drivere med hver deres rute, går stille igennem med deres hunde for at flytte vildtet
roligt rundt i plantagen. Udover os 20 jægere var der 4 schweis-hundeførere, 3 drivere, 1 jagt leder
og 3 til at samle vildtet, så det var et større arrangement.
I første såt (der er kun 2 såter) havde jeg trukket en post, hvor jeg skulle sidde i en stige i kanten af
en lille lysning med et ganske smalt spor løbende på langs gennem lysningen.
Jeg sad så der og nød den nu stille regn og den kølige morgenluft, da jeg hørte støj ret foran mig.
En knasen og bragen som om en maskine var på vej i gennem skoven, pulsen røg op i det røde felt,
adrenalinen pumpede rundt i kroppen. Der! Lige 20 meter foran mig kom hun frem, førerhinden!!!

www.vejlejagtforening.dk
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Øjeblikkelig fik vi øjenkontakt (selv med vinden i næsen), som om hun sagde til mig: ”Jeg vidste godt,
du sad der”. Hun bøjede af med det samme og tog retning ind mellem de lave træer foran mig. Hun
havde lært sin artsfælle godt op. I en stor klump fulgte de trop uden at åbne for en skudchance. Sikke
en ruddel, der var mellem 25-30 dyr. Klumpen af krondyr gungrede frem mellem træerne, og hjortene
lagde hovederne tilbage for ikke at hænge i grenene…Og der sad jeg med min riffel, og måbende
tabte jeg hagen ned på brystet, handlingslammet midt i larmen af hove mod jorden og knækkede
grene og træer, der blev mast omkuld. Jeg skulle have haft mit kamera fremme, for hvem ville tro på
det her bagefter.

Medlemsinformation
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Passion for jagthunde arbejde og - sport….

Lige nu i skrivende stund er julen overstået… der er frost i jorden, og mange er på jagt.
Jeg skal selv af sted i morgen, det glæder jeg mig rigtig meget til….

Stilhed…
Og tanker der gik omkring. Hvad var det lige, der var sket, wauu. 20 minutter gik og ind imellem
træerne så jeg en grå skygge bevæge sig og atter en og en til frem på sporet til min venstre side. 75
meter ude kom hun frem, sikrede og gik. Den næste kom frem og stod stille i lige det sekund, skuddet
gik. Et højt spring og den var væk på den anden side af sporet, truffet. Frem med mobilen og skrive
til gud og hver mand, mens jeg så resten af rudlen løbe over sporet 12-15 dyr. Set i bakspejlet skulle
jeg have holdt igen, for midt i rudlen var der en hjort, men sådan er jagt, det griber fast i en.
Ned igen med pulsen. 15 minutter gik. Flere grå skygger kom nu frem, nu ude på 35 meter, det kan da
ikke blive ved, tænkte jeg. Det hele gentog sig: førerhinden frem for at sikre og så stille over sporet,
riflen stille op på den sidste hind i flokken, skuddet gik, hun vendte rundt i et spring og løb tilbage,
hvor de var kommet fra og faldt om mellem træerne.
10 minutter gik, og en rå kom listende. Riflen op, skud og et spring op i en for en rå hidtil uset højde,
og råen løb væk ind mellem fyrretræerne og forendte 80 meter inde. Nå, ned af stigen, frem med
kameraet, tage billeder af skoven, stigen osv. Og så hen til de 3 skudsteder for at markere dem for
schweis - hundeføreren og aflægge rapport om, hvad jeg havde set og gjort.
Kort status over 1. såt:
Set ca. 50 stykker kronvildt, skudt 2 hinder og 1 rå, super oplevelse.
Efter opsamling var der afgang til tipien, hvor vi skulle spise de obligatoriske gule ærter med flæsk og
pølse med snaps til samt en Thy-øl.

www.vejlejagtforening.dk
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Sjovt hvordan ens liv former sig. Min far er jæger, men først inden for de sidste 3 år har
jeg opdaget, hvor fornøjeligt det er at bevæge sig i denne verden…. En verden af store
naturoplevelser, frisk luft, hundearbejde, sport, konkurrencer og nye venskaber. Jeg købte
min hund nr. 2 for 3 år siden… En weimaraner (stående, kontinental jagthund). Denne race
fordi den er meget allround. God jagthund, sportshund og familiehund. Den er frem for alt
anderledes af udseende med sin smukke sølvgrå farve… Passer perfekt til mig og min personlighed, jeg vil nemlig gerne udfordre mig selv og gøre andet end flertallet…
Min hvalp begyndte jeg at træne i Vejle Jagthunde Sportsforening (VJSF) og Højderyggen….
det første år gik stærkt…. Inden længe blev jeg så bidt af alt det nye, at jagttegnet gav
mening, og jeg ville med på rigtig jagt… Efter en vintersæson kom det i hus, og jeg begyndte at tage med på jagt. Samtidig trænede jeg hunden i klubberne, og efter flere lokale
prøver fik jeg blod på tanden og måtte da liiige prøve anerkendte også (elsker jo udfordringer!!). Det kunne ikke gå værre end helt galt…. ”Falder man af hesten, er det bare med at
komme hurtigt op igen” og jo, jeg er også hestepige, men hundene har ”vundet” og tager al
min tid nu. Mange hundeførere rundt i klubberne er rigtig gode til at lære fra sig, og dem,
der selv går op i konkurrencer, er meget villige til at hive en frem og af sted til prøver, her-
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Riffelskydning Nr. Snede
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Under frokosten skulle alle berette om det, de havde set og evt. skudt til. Efter maden på ny lodtrækning og derefter afgang til en anden del af plantagen, hvor 2.såt skulle afvikles.

Vi følger op på tidligere års succes og afholder igen i år riffelskydning i Nr. Snede.
Benyt dig af denne fine mulighed for at træne dine færdigheder med riflen, og
skyd dig til et riffelmærke. Om det skal være et bronze, sølv, guld eller - guld
med egeløv - mærke, det vil vise sig på dagen.
Det foregår den 25. april 2009 med følgende program:
• Afgang fra DGI Huset (Willy Sørensens plads) 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.
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.

Jeg havde fået post på kanten mellem nogle meget gamle og høje Sitka-graner, noget tæt krat og på
min venstre side, 90 meter ude, havde jeg et meget stort lyngareal.
Kort efter igangsætningen af såten kommer den første ruddel på 20 dyr løbende ud mod lyngen foran
mig mellem granerne på en afstand af ca. 60 meter. Ingen skudchance, men jeg sidder stadig med
blikket mod lyngen og ser den ene ruddel efter den anden løbe ned mod en vildtlomme, hvor der ikke
må drives jagt.
Lige inden såten bliver blæst af, kommer der atter en ruddel foran mig på 80 meter med en 20 dyr. I
2. såt ser jeg ca. 80 dyr med mange spids- og stanghjorte, men får ikke skudhold til noget, men hvad
gør det, når man bare har set noget.
Vi bliver samlet op og kørt op til paraden. 2.såt er noget kortere end 1.såt af hensyn til eftersøgninger og indsamling af vildt.
Jagten var veloverstået med en parade, der bestod af 15 stk. kronvildt og 3 rådyr.
Der blev blæst behørigt af, og vi hilste pænt farvel og tog hver til
sit rundt om i hele landet.
Et helt igennem veltilrettelagt arrangement og nogle
fantastiske mennesker. Jeg håber, at jeg også næste år
bliver den lykkelige ejer af en plads på jagten i Klosterheden.
Med Jæger hilsen
Morten Aarup

Med Jægerhilsen
Flemming Ansbjerg,
tlf. 75820890 (efter 18), mobil. 26797696
email:
f.ansbjerg@gmail.com

Jagttegnsundervisning

Som i de sidste år tilbyder vi igen i år undervisning af jagttegnsaspiranter.
Potentielle jægere, der har lyst til at tage jagttegn, er velkomne til at deltage
i vores kursus, der bliver afholdt på Rødkilde Gymnasium ved vores erfarne
og kompetente underviser Peter B. Johansen. Datoen for start i år er den
21.10.2009 kl.19.00 lok. F29. Tilmelding og betaling sker ved fremmøde på
dagen.
Hvis du har behov for yderligere informationer, er du velkommen til at kontakte
underviseren eller en fra bestyrelsen.
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Aktivitetskalender
2006
Medlemsinformation

VEJLE JAGTFORENING
Vejle jagtforening

Vejle Jagtforening

Vejle Jagtforening er stolt over at kunne præsentere en:

Skydetider 2006 Jagtriffel

Trofæaften
på KoldingLørdag
egnen
26. marts kl.
18.00
Jagtriffel Ulfborg
den 25. marts
kl. 10-16:00

Langdistancebane + Løbende hjort
Kom med og få en helt speciel oplevelse! Storvildtsjægeren Jan Larsen fra Kolding,
der har
drevet jagt
overalt i verden
i de sidste
vil åbne kl.
dørene
til sit meget
Jagtriffel
Vingsted
Tirsdag
den 30
28.år,marts
18:00
flotte trofærum for medlemmer af
Vejle Jagtforening. Jan Larsen har holdt foredrag
Træning+indskydning
om sine ture og trofæer for jagtforeninger fra hele landet.
Jagtriffel Vingsted
Tirsdag den 11. april
kl. 18:00
Træning+indskydning
Der er trofæer fra hele verden, og der er rigtig meget at se på, Jan Larsen vil præsentere
sine trofæer
og fortælle om
jagterne
vildtet.
Jagtriffel
Vingsted
Tirsdag
denog25.
april Jan har
kl. oplevet
18:00 alle former
for jagt og kan med stor entusiasme
fortælle
om
sine
bedrifter
og
mange oplevelser.
Træning+indskydning
Jan´s favoritkontinent er og bliver ubestridt Afrika, som han stadig drager til på
Nr.Snede
Lørdag
29.en
april
kl. 8-15:00
jagt. Jagtriffel
Jan arrangerer
jagter for kunder,
derden
ønsker
helt speciel
oplevelse.
Kursus og træning
Tilmelding
(efter
"først til mølle" Tirsdag
princippet),
dermaj
er kun plads
til 16 stykker, så
Jagtriffel
Vingsted
denog09.
kl. 18:00
det gælder om at være hurtig til:Træning+indskydning
Jagtriffel
den 13. maj
kl.8-15:00
Morten
Aarup påBorris
telefon 75831521Lørdag
/ 40765553
Jagtfeltskydning
eller morten.aarup@image.dk
senestJagtriffel
tirsdag den
17/3-09
Vingsted
Tirsdag den 23. maj
kl.18:00
Træning+indskydning
Vi mødes ved Idrættenshus (DGI-huset) klokken 17.00 og kører sammen til
Jagtriffel
Vingsted
den
06.tiljuni.
Skamlingvej
113,
6091 Sdr. Bjert Tirsdag
i egen bil.
Turen
Sdr. Bjertkl.18:00
tager ca. 45 min.
Træning+indskydning
TurenJagtriffel
koster 70 Vingsted
kr.
Tirsdag den 01. aug.
kl.18:00
Med i prisen er en sandwich og enTræning+indskydning
øl / vand, der betales før afgang fra Vejle.
Jagtriffel Vingsted

Tirsdag den 08. aug.
Træning+indskydning

kl.18:00

Jagtriffel Ørre

Søndag den 17. sept.
Hjortebanen

kl.9-12:00

PV LERD U ER
v/ Paul V. Steffensen

Fredensvej 8 · Tvingstrup · 8700 Horsens
Telefon 75 66 74 33 · Fax 75 66 71 33
www.vejlejagtforening.dk
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Nyt fra Riffelskydeudvalget
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Tur til Borris

Annoncer

Jagtfeltskydning I Borris 2008 og tilmelding til 2009
Også I år havde Tage Hansen påtaget sig arbejdet med at planlægge den traditionsrige tur med i
alt 12 skytter. Vi mødtes ved Vejle Centret og drog i samlet flok afsted mod ukendte udfordringer.
I år kunne vi notere os at især Carsten Erichsen virkede veloplagt – noget der skulle vise sig berettiget senere på dagen. Imidlertid nåede vi kun til optællingen i den lokale bus, da det gik op for
os, at vi manglede én. Som ved skæbnens forsyn sprang en ukendt skytte til og vi skottede alle
nervøst til hinanden idet han havde en fælt stor kikkert og en noget professionel mine.
Skydningerne var som vanligt tilrettelagt med stor opfindsomhed i alt blev der skudt 33 skud – altså
med en opnåelig pointsum på 330 point. De enkelte skydninger var på så varierede afstande fra
omkring ca. 15m ud til en elg på ca. 265m og med god variation i skydestillinger.
Vejret var perfekt så de enkelte eder kunne bestemt ikke skyldes vejret – rent faktisk blev skydningen flere gange indstillet på grund af selvantændinger fra fosfor – formentlig fra forsvarets sporlys.
De enkelte eder skyldtes formentlig mere lejlighedsvise problemer med at ramme.
I hvert fald blev dette års point summer ikke de højeste vi har set: Første pladsen gik til Carsten
Erichsen med i alt 253 point. Denne pointsum lå faktisk under 3. Pladsen fra 2007 resultatet... Tsk
tsk.
Der skal derfor lyde en enstemmig opfordring til at deltage i 2009 skydningen – det er en fantastisk
god skydning der virkelig giver god træning. Tidspunktet i år er den 9. maj med afgang fra DGI
Huset (Willy Sørensens plads) kl. 7.00. Prisen er på 200 kr. og husk nu at få jeres medlemsbevis
med til DJ, der kan være kontrol.

Vejle jagtforening







































Tilmelding kan ske til
Tage Hansen 75727334/22710701
tage_hansen@vindinggaard.dk
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Flugtskydningskursus

Nyjægerdag

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.

Vejle Jagtforening afholder flugtskydningskursus for jer, som i 2007/08 og 2008/09 har
deltaget i Jagttegnsundervisning hos Vejle Jagtforening og desuden bestået den obligatoriske jagtprøve for erhvervelse af jagttegn.
Vejle Jagtforening har besluttet at afholde et ekstra ordinært flugtskydningskursus for
”nye jægere”. 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 træningsaftener i foråret
og efteråret. Måske har du allerede deltaget på disse – du er alligevel velkommen på
dette kursus.
Kurset finder sted, lørdag den 6. juni på skydebanerne i Vingsted.
Program for dagen:

Vores nye maskine knuser let brombær, skrub, ukrudt, buske og
mindre træer.

Kl. 09.00

Velkomst og morgenbrød

Kl. 09.30

Teoretisk undervisning

Rabat til medlemmer af Vejle Jagtforening på 10% af timeprisen.

Kl. 10.00

Praktisk undervisning på jagtbanen

Kl. 12.30

Frokost

Kl. 13.00

Prøveskydning med forskellige typer
patroner. MacNap deltager
og stiller patroner til rådighed. Formålet er at finde den ammunition
med det optimale skudbillede til netop dit jagtgevær.

Ca. 15.00

Afslutning

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

Tilmelding er nødvendig senest den 25. 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.

Trædballe Skov og Have Service

Med Venlig Hilsen
Flugtskydningsudvalget Vejle Jagtforening
Flemming, Andreas og Steen

Morten Aarup • Skoventreprenør • Anlægsgartner
Frederikshøjvej 98 • 7100 Vejle
Tlf. 7583 1521 • Mobil 4076 5553
morten.aarup@image.dk • www.tshs.dk
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Blæsergruppen Hallali
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Af Kaj Lindgren
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Indlæg til det Grønne Blad.

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

▲
8

Årets første øve aften i Vinding

24-02-08

Blæsergruppen spillede ved Knud Jensens 70 års dag i Skyttehuset

29-03-08

Mærkeprøveblæsning på Felsted Skole Aabenraa. Guld diplom.

10-04-08

Afslutning på 1. semester

26-04-08

Blæsergruppen spillede til 75 års jubilæum i Øster Snede Jagtforening i Hedensted
Sognegård.

28-06-08

Der var Bryllup i Hornborg Kirke. Blæsergruppen spillede for brudeparret.

19-07-07

Et lille hold bestående af 5 af Blæsergruppens medlemmer kørte til Haderslev for at
hylde en af blæsergruppens tidligere medlemmer, der denne dag fyldte 60 år. Fødselaren, Karl Madsen, var rørt til tårer over at vi kom og spillede for ham.

09-08-08

Et medlem af Vejle Jagtforening, Knud Jensen Stouby, fyldte 70 år. Blæsergruppen var
på pletten med de passende hyldestsignaler.

16-08-08

Lone og Caspar Karlskov indtrådte i den hellige ægtestand. Blæsergruppen spillede til
festen i Skyttehuset.

18-09-08

Blæsergruppen spillede, traditionen tro til den årlige generalforsamling i Vejle Jagtforening. Ved denne lejlighed fik gruppens instruktør igennem 29 år, Kaj Lindgren,
overrakt Jægerforbundets fortjensttegn som ”påskønnelse for en særlig stor og dygtig
jagtfaglig indsats”.

28-09-08

Tove og Erik Hansen fejrede guldbryllup i Nørup forsamlingshus.
Blæsergruppen hyldede guldbrudeparret.

24-10-08

Det er blevet tradition at Blæsergruppen spiller til Vildtaften på Børkop Vandmølle.
Det er en meget festlig aften med noget særdeles velsmagende mad.

31-10-08

Denne aften var der travlt for Blæsergruppen. Klokken 19,00 spillede gruppen til
Sølvbryllup i Hjortsvang Forsamlingshus for Hanne og Niels Jørgen. Derefter i al hast til
Højen Forsamlingshus til 70 års fødselsdag for Leif Bruhn.

18-12-08

En mangeårig tradition er at Blæsergruppen spiller til juleafslutningen på Skolen for
Gastronomi og Design i Vindning. Det er altid en festlig oplevelse.

Hvis læsere af Det grønne blad er interesseret i at lære at spille på jagthorn er det blot at
kontakte undertegnede. Alle kan lære at spille på jagthorn.
Skulle der være medlemmer af Vejle jagtforening der har ønsker om at Blæsergruppen skal spille til
en eller anden begivenhed, er det bare at kontakte undertegnede I GOD TID.
Blæsergruppen møder gerne op, hvis vi kan stille et passende antal blæsere.

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

24-01-08
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Med venlig hilsen og godt nytår
Kaj Lindgren,
51 22 35 94, k@jlindgren.dk

www.vejlejagtforening.dk
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Annoncer

Vejle jagtforening

Nyt fra Flugtskydningsudvalget

Vejle jagtforening

Venskabsskydning med Bredstrup-Pjedsted Jagtforening

Bredstrup Pjedsted Jagtforening vs. Vejle Jagtforening
Onsdag den 12/8 2009 kl. 18.30

Gør det
du er bedst til

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!!

det gør vi

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.

Vinding Afdeling
Telefon 45 12 08 90

ApS

www.vejlejagtforening.dk
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Nyt fra Flugtskydningsudvalget

Vejle jagtforening

Medlemsinformation

Vejle jagtforening

Vejle Jagthunde Sportsforening

Flugtskydning i 2009
Susegården

Som der efterhånden er tradition for, arrangerer VJF igen i år en tur til Susegårdens
skydeskole i Sverige. Susegården er beliggende i et tidligere stenbrud og byder med sit
spændende terræn og mange forskellige standpladser på læringsrige udfordringer for alle.
Der er mulighed for instruktion af dygtige instruktører på hold af (max) 4 personer – denne
mulighed plejer de fleste at benytte sig af. Der er plads til i alt 24 personer på turen.
I år er det dagene 3.-4. april med flg. program:
3. 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; vil man nyde
andet skal dette medbringes.
??:??
Til køjs.
4. 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 slutter 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 kr. 750,- som dækker opholdet på Hotel Hovgård.
Instruktion og patroner/duer afregnes direkte med Susegården (kreditkort kan anvendes)
Tilmelding:
Tilmelding til undertegnede senest d. 15/3-2009 på tlf. 26188443 eller på email: flr@
rasware.dk
Tilmelding er endelig, når kr. 750,- er indbetalt på VJF’s konto: 9511-6220009234
VIGTIGT ! HUSK AT ANGIVE DIT NAVN v. indbetalingen
Adresser:
Hotel Hovgård, Gamla Tylösandsvägen 102, 302 41 Halmstad, tlf. +46 035123577
Susegården, GPS koordinater: N 56º 47’ 51.30’’, E 12º 48’ 28.44’’

Indlæg fra Vejle Jagthunde Sports Forening
Vejle Jagthundesportsforening (VJSF) er en uafhængig forening, som tilbyder hundedressur,
primært for jagthunde.
Aktiviteterne i 2009 starter allerede i februar med Schweiss kursus over 2 aftener (uden
hund) ved registreret Schweisshundefører Poul Erik Kristensen. Schweiss kurset afsluttes
med en lokal prøve i marts. Schweissshundearbejde er ikke så svært som du måske tror?
Din hund elsker at bruge næsen, så udover lyst, er der ingen krav for deltagelse, og derfor
er hunde såvel som fører i alle aldre og på alle niveauer lige velkomne. Dato og mødested
meddeles i medlemsbladet i februar måned samt på www.vjsf.dk
I februar afholdes der også 2 gange markprøvetræning for stående hunde. Markprøvetræning afsluttes med en lokal markprøve i marts måned. Træning og prøver foregår på terræner omkring Vejle. Dato og mødested meddeles i medlemsbladet i februar samt på www.
vjsf.dk
Den 11. marts afholdes der introaften kl. 19.00 i ”Fiskernes klubhus” i Buldalen. Der vil
være et aktuelt eller hunderelevant foredrag. Herefter vil nye såvel som gamle medlemmer
blive introduceret til trænere og sæsonens program i detaljer. Alle er velkomne og det er
gratis.
Den egentlige dressurstart er den 24. marts kl. 18.30, mødested Kærbøllinghuse. Denne
aften er der tilmelding og inddeling på hold, og der indledes med ”let” træning. Herefter
trænes der på de forskellige hold de følgende 11 uger:
Fordressur: primært er for unghunde, hvor det er øvelser som hinter, sit, dæk lydighed, apportering, komme på plads (indkald), apportering og lidt vandarbejde vi indøver.
Træning foregår mandag aften.
Vand, slæb og apportering (VSA): For hunde der har opnået egenskaber, som nævnt under
fordressur. Vi bygger videre på apporteringen og vandarbejdet og laver kaninslæb. Træning
foregår tirsdag aften.
Danmark Jægerforbunds udvidede apporteringsprøve (DJ): For hunde der kan klare VSA og
bliver udfordret med lidt sværere opgaver. Træning foregår onsdag aften.
VJSF holder lokal prøve for alle hold lørdag den 13. juni, og efter prøven er der ”afslutningsfest” og præmieoverrækkelse.
Efter sommerferien starter vi den 28. juli 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.
Læs mere om vores program (opdateres løbende) og forening på www.vjsf.dk eller ring på
tlf. 40 26 50 65 for mere information. Vi sender dig også gerne vores medlemsblad.
Er du og din hund klar til den kommende jagt sæson? Ellers hjælper vi jer gerne med at
blive klar!
Med venlig hilsen
Peter Egebæk, Formand

Flemming Rasmussen

www.vejlejagtforening.dk
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Vi ser frem til at passe din hund
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Vi ser frem til at passe din hund
www.domus-canis.dk
Din hund er i centrum
Vi ser frem til at passe din hund
- 3 daglige gåture med masser af motivation.

Entreprenør & Aut. Kloakmester

Johannes Kring Hansen

Derudover tilbyder vi

- Dagpleje
- Lydighedskurser
- Special træning
- Ændring af hundens uønskede adfærd
- Salg af hundefoder
- Hundesvømmehal (I løbet af 2009)

Skibetvej 14
7100 Vejle
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- En dejlig og individuel tilpasset ferie og kærlig pleje.
Vindelevvej
- Store hundebokse med gulvvarme, hundekurv
og tæpper.84,
- Et afstresset miljø, hvor din hund føler sig tryg.
- Fodres med Olivers Petfood, hvis intet andet er aftalt.
- I løbet af 2009 tilbyder vi også hundesvømning.
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Aktivitetskalender 2006
Annonce

VEJLE JAGTFORENING
Vejle jagtforening

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
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Herunder følger 40 af de arter, der er hjemmehørende.
Træer:
Ask, avnbøg, benved, dunbirk, vortebirk,bøg, vintereg, stilkeg, rødel, elm, hvidtjørn, fuglekirsebær, småbladet lind, spidsløn, navr, pil, alm.røn, skovfyr og vildæble.

PV LERD U ER

Buske og småtræer:
Dunet gedeblad, hassel, havtorn (bedst til strandenge), hyld, hæg, rød kornel, kalkved,
ribs, blågrøn rose, hunderose, seljerøn, slåen, solbær, tørst og vrietorn.

v/ Paul V. Steffensen
14
4
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Riffelskydningsudvalget Mogens, Tage, Otto.

v/ Paul V. Steffensen

Fredensvej 8 · Tvingstrup · 8700 Horsens
Telefon 75 66 74 33 · Fax 75 66 71 33
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Af: Morten Aarup
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Vildtpleje
Skydetider 2006 Jagtriffel
At plante for vildtet

Skydetider 2006 Jagtriffel
Jagtriffel Ulfborg
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Medlemsinformation

Vejle jagtforening

Nyt fra Jagtudvalget

Vejle jagtforening

Arbejdsgang:

Rågeregulering 2009 i Vejle kommune

For at opnå det bedste resultat med sin plantning er der 3 vigtige områder:
- Indledende ukrudtsbekæmpelse
- Korrekt plantning
- Løbende ukrudtsbekæmpelse og gødskning.
Inden man vil plante på sit jagt- eller jordstykke, er det vigtigt, at man får sprøjtet med
Roundup mod ukrudtet helst igennem et længere stykke tid med vækst, forår og sommer,
sådan at man løbende gennem vækstsæsonen har bekæmpet det ukrudt, der ellers vil kvæle
nyplantede træer og buske.
Hvis man ikke ønsker at sprøjte, kan man få pløjet jorden. Der er også den mulighed, at man
4-5 gange i vækstsæsonen harver jorden godt igennem. Har man pløjet eller harvet jorden,
har det også den fordel, at mulden er godt løs, når man skal plante.
Når der plantes er det vigtigt, at hullet er stort nok til at rumme plantens rødder. Hvis ikke
det er tilfældet, kan det skyldes, at rodnettet på planten er for stort, og så kan man roligt
beskære rodnettet med 1/3 enten med saks eller høgenæb (det kan også være at, spadeføreren ikke har gravet hullet stort nok). Her må jeg henlede opmærksomheden på, at hullet
bør være så dybt, at den nye plante har mulighed for at kunne optage den nødvendige energi
og vand fra mulden, den er plantet i.
For at ens arbejde ikke har været spildt, vil en grundig renholdelse omkring de nye planter
være kraftigt at anbefale. Det kan gøres ved sprøjtning, fræsning, udlæggelse af flis om
planterne, men uanset hvilken metode, man vælger, vil jeg svært anbefale, at man gør sig
den ulejlighed at følge op med renholdelsen, fordi jeg i mit daglige virke al for tit har set
resultatet af misligholdt renhold.
Så er der kun tilbage at ønske god arbejdslyst.
Skulle der være spørgsmål så bare ring på 40765553
eller mail på morten.aarup@image.dk

Det har ikke været muligt at få en start dato ud af Vejle kommune. Derfor er vi nu
tvunget til at henvise til, at vores medlemmer må gå ind på vores hjemmeside www.
vejlejagtforening.dk for at få oplysningerne. Vi vil fortsat prøve at få en dato og lægger den ud, så snart vi ved noget.

Krageregulering 2010, Lossepladsen
Vejle Jagtforening har følgende 5 datoer i 2010
2. Januar / 16. Januar / 30. Januar / 13. Februar / 27. Februar
Regulering af krager må kun finde sted iht. Jagtloven. Dette indebærer selvfølgelig, at
man medbringer egnet hund og overholder skudafstande.
Tilmelding skal ske til:
Andreas Manthorpe
manthorpe01@hotmail.com
26858881

Skydning i Vingsted

Skydningerne i 2009 på Vingsteds skydeanlæg vil byde på et par nye muligheder og et
par begrænsninger. Eksempelvis er Trap og Skeet banerne nedlagt. Til gengæld har
haglskytterne fået en ny valgfri Bag- og Spidsduebane, beliggende ved højre bagdue. I
øvrigt overgår haglbanerne til et afregningssystem, der minder meget om det, riffelskytterne har. Dvs., der benyttes et system med forudbetalte kort.
Riffelskytterne kan nu glæde sig til at prøve kræfter med 300m skydning, idet der
opstilles skiver på 2 af disse baner. I øvrigt pusler DDS med at lave en bane til løbende
vildt.
Vi glæder os til, at disse nye muligheder kan benyttes.

Mvh
Morten Aarup

Mvh.
Peter Rex
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Medlemsinformation

Vejle jagtforening

Annonce

Vejle jagtforening

Velkommen til Vejle Jagtforening
Er du nyt medlem i Vejle Jagtforening vil vi gerne byde dig velkommen i vores forening, som
samtidig giver dig medlemskab af Danmarks Jægerforbund.
Med denne artikel vil vi gerne fortælle dig lidt om foreningens virke og aktiviteter, som du
finder uddybet i dette ”Grønne blad”. Netop det grønne blad er vores store aktiv, som sendes ud til vores medlemmer én gang årligt. Det er her, vi informerer omkring vores aktiviteter samt bringer interessante artikler om jagt og arbejdet, som er forbundet hermed.
Vejle Jagtforening afholder forår såvel som efterår jagtskydning på Vingsted banernes anlæg. I aktivitetskalenderen i midten af bladet finder du datoer og tidspunkter. Der afholdes
skydning både med haglgevær og riffel. Vi vil gerne opfordre dig som medlem til at benytte
dig af denne mulighed. Til hver skydning er der instruktører, som er klar til at byde dig velkommen. De står til rådighed for gode råd og vejledning i brug af banerne – også selvom du
kommer alene. Der er altid folk på banen, som er villig til at gå en runde med dig. Derfor
mød op, selvom du ikke har en jagtkammerat at følges med.
Udover Vingsted banerne afholder vi arrangementer på andre skydebaner i området. Også
her vil vi opfordre dig til at deltage – også selvom du ikke har én at følges med. Vi er der
jo… Se hvilke og hvornår arrangementerne finder sted her i bladet.

OK

Vejle Jagtforening tilbyder jagter i samarbejde med Haraldskær Jagtklub. Haraldskær ligger
blot 10 km fra Vejle og er et flot og naturskønt område. Jagtmoralen er høj og tonen er
god, og prisen er bestemt acceptabel. Hvis du er interesseret i at høre, hvordan du kommer
med på jagt så kontakt formand Christian Stounberg på tlf.: 75825608
Vi vil også opfordre til at du møder op på vores årlige generalforsamling, som finder sted
i september måned. Generalforsamlingen er et godt sted at møde gode jagtkammerater,
ligesom du får stemmeret og indflydelse på vores aktiviteter. Denne artikel fremkommer
netop af et forslag fra sidste års generalforsamling om ønske om mere information til nye
medlemmer.
Har du spørgsmål eller kommentarer eller blot emner, du ønsker at diskutere, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen. Du finder navne og telefonnumre på vores hjemmeside
www.vejlejagtforening.dk eller bagerst i bladet.
Vi håber at du vil benytte dig af vores aktiviteter.
Med venlig hilsen
Vejle Jagtforening
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Formandens side

Vejle jagtforening

Af Peter Hansen

Kære medlem
Først vil jeg godt sige tak for valget, da det er første år, jeg sidder i stolen som formand i vores
forening.

BRDR.

Jagt har altid været en stor del af mit liv. Lige fra den første gang, hvor jeg som helt lille sad på
min fars ryg i en sele og blev hængt op i et træ, mens bukken, han lige havde skudt, skulle brækkes og til i dag, hvor der er kommet mange flere gode jagtoplevelser til. Nogle gange i selskab
med andre og andre gange på egen hånd. For det er det, der er kernen i jagt, gode oplevelser,
som vi senere kan glæde os over.

HØJRUP A/S

Hvis vi vil værne om disse gode oplevelser, må vi vise, at vi står sammen, og at vi er stærke,
ansvarlige jægere. Danske jægere er nået langt med nedbringning af anskydninger og ved at øge
sikkerheden og ikke mindst fokus på sikkerhed under de jagter vi afholder hvert år, er vi alle med
til at vise, at vi uden lovgivning kan bidrage til, at jagt og jægere fastholder deres gode ry.

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

Jeg håber, at der vil møde mange op til de aktiviteter, der afholdes i foreningen i år, da det for
mig er et tegn på, at foreningens medlemmer har interesse i at udvikle egne og andres kendskab
til jagt. Det er sjovere for os, der står med arbejdet at lave noget for mange deltagere, og arbejdet er såmænd det samme.
Jeg håber, der under din gennemlæsning af bladet vil være noget, der vækker interesse, og at du
så tager kontakt og melder dig til.
Vi har også lavet en lidt anden arbejdsform i foreningen, hvor alt arbejde ikke springer ud af
bestyrelsen. Denne form skal i år stå sin første prøve. Det bliver interessant at se, om ændringen
kommer godt fra start. Vi har i alt fald fået kontakt til en del medlemmer, som gerne vil stå med
noget af ansvaret og hjælpe til med at gennemføre nogle af foreningens aktiviteter. Til dem vil
jeg gerne sige en stor tak.
Jeg ønsker alle knæk og bræk.

20 73 71 73 / 22 25 50 21
Fax 76 80 14 00
brdr.hojrup@mail.tele.dk
www.brdrhojrup.dk

Jægerhilsen
Peter Hansen

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.
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VEJLE

Morten Aarup
Frederikshøjvej 98
7100 Vejle
Tlt. 75831521/40765553
JAGTFORENING’S
E-mail: BESTYRELSE
morten.aarup@image.dk

Formand
Peter Hansen
Smalager 29
7120 Vejle Ø
Telefon.: 75824788
Mobil...: 25400632
E-mail: peter71hansen@gmail.com
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
Aakjærsvej 1
7100 Vejle
Mobil...: 41384502
E-mail: sw@nti.dk
Bestyrelsesmedlem,
Flugtskydningsinstruktør
Andreas Manthorpe
Griffenfeldtsgade 4
8700 Horsens
Telefon.: 75858884
Mobil...: 26858881
E-mail: manthorpe01@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem,
Riffeskydnings-instruktør
Frans Kristensen
Østre Ringgade 57
8722 Hedensted
Telefon.: 75890864
Mobil...: 20453090
E-mail: Frans@hafnet.dk
Bestyrelsesmedlem
Morten Aarup
Frederikshøjvej 98
7100 Vejle
Tlt. 75831521/40765553
E-mail: morten.aarup@image.dk
Suppleant, ansvarlig for nye jægere
Annette Nielsen
Nørrediget 11
7100 Vejle
Tlf. 40819910
E-mail:annette.nielsen@granath.dk

Suppleant, ansvarlig for nye jægere
Annette Nielsen
Nørrediget 11
7100 Vejle
Tlf. 40819910
E-mail:annette.nielsen@granath.dk
Suppleant
Carsten Erichsen
Vellingvej 12, Smidstrup
7000 Fredericia
Mobil...: 29467170
E-mail: jce@e.dk
Undervisning af jagttegnsaspiranter
Peter B. Johansen
Telefon.: Egelandvej 68
6040 Egtved
Mobil...: 29253160
E-mail: p.johansen@beskedboks.dk

Blæsergruppen Hallali
Kaj Lindgren
Solsikkevej 19
8240 Risskov
Telefon.: 86173817
Mobil...: 51223594
E-mail: k@jlindgren.dk
Vejle Jagthundesportsforening,
Formand:
Peter Egebæk
Rungsvej 17, Vinding
7100 Vejle
Telefon.: 40 26 50 65
E-mail: formand@vjsf.dk
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