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8.995,-

35,-

Kun kr.

8.995,-

Cal. 12/76, incl.
3 stk. chokes

Beretta Blackwing

Kun kr. 699,-

Stereo høreværn fra SKB.
Praktisk foldbar model

SKB høreværn

Tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.huntinglife.net

Kun kr.

10 stk., cal. 12/76,
28 gram, 500 m. sek.

Jaguar Steel
Magnum - 12/76

Alle modeller har magnum
kammer og leveres med
5 udskiftelige interchokes,
indvendig hårdforkromet løb,
naturligvis testet for stålhagl.

Priser fra kr.

SKB model 505S Field
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VEJLE JAGTFORENINGʼS BESTYRELSE

Klar til bukkejagt?
Bushnell kikkert

Høj kvalitet
til prisen!

8 x 42
Før 1699.-

NU

1299.Bushnell
afstandsmåler
Før 2995,-

1995.-
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Indmeldelsesblanket
VEJLE JAGTFORENING, JERLEV HEDEVEJ 31, 7100 VEJLE

Elektronisk

Sidste
!
chance

Peltor høreværn

1000.-

NU

Begrænset antal

Navn

:

..................................................

Postadresse

:

..................................................

Fødselsdag og år :

..................................................

Telefonnr.

:

. . . . . . . . . . . . . E-mail:
.....................................

Sæt X

:

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

Sæt X

:

Hvis du i forvejen er medlem af en anden jagtforening under DJ
medlem nr.:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ekstraordinær medlem uden „Jæger”)

Nørrebrogade 5 • 7100 Vejle • 75 82 66 25• www.macnab.dk

Kontingent opkrævning sker via Danmarks Jægerforbund, som sender et girokort
straks efter indmeldelsen.
Denne blanket sendes til:

VEJLE JAGTFORENING, JERLEV HEDEVEJ 31, 7100 VEJLE
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Formandens side

VEJLE JAGTFORENING

Af Christian Stounberg

���

���
���
���
���
����
���
����
����
���
����
���
��
���
��
���
���
���
���
����
���
��
��
���
���
���
���
�
���
���
�

Igen har jeg mulighed for at ønske alle medlemmer et godt nytår med tak for jeres medlemskab i
Vejle Jagtforening i 2005.
Vi har, for de ﬂestes vedkommende, haft et jagtår som har været ikke så ringe endda. Hvad
der er hændt i hvert enkelt jægerliv har ofte været med en slags belønning af, hvordan vi har
investeret vores fritid og energi i det at gå på jagt .
Hvis det jagtudbytte du nu snart skal være klar til at indberette til Skov og Naturstyrelsen ikke
helt har været i den størrelsesorden som du kunne ønske dig - har det så været fordi du ikke har
været aktiv nok eller er det manglende ”tid”.
Enhver jæger må gøre op med sig selv hvad han eller hun ønsker at få ud af sin ret til at gå på
jagt, for i mange tilfælde bestemmer man selv, hvad man vil investere af kroner og tid på sin
fritidsinteresse.
Danmarks Jægerforbund har i de sidste 2-3 år været meget på forkant med at opfordre deres
medlemmer til at få de alt for mange anskydninger bragt ned på et acceptabelt niveau, og det
ser åbenbart ud til at lykkes, så vi kan være lidt stolte af, at vi godt kan ændre vores adfærd når
vi bliver konfronteret med kendsgerninger fra det virkelige liv.
Her i vores område, det vil sige Vejle og omegn, får vi ellers ikke meget støtte fra de myndigheder der skulle sørge for, at der bliver stillet skydefaciliteter til rådighed for haglskytterne, idet
”vores” skydebane i Vingsted er lukket, og ingen ved om den bliver åbnet igen.
For riffelskytterne ser det ud til, at der bliver gode forhold, idet der bliver stillet rigtig gode 100
og 200 meter baner til brug for riffeljægere og med elektronisk skærmmarkering og ydermere
med ret til at anvende også blødnæsede patroner. Vi har lige for få dage siden fået riffel - skydetider fra Vingsted og disse er med i dette blad.
Af kommende aktiviteter i Vejle Jagtforening skal lige nævnes, at vi igen i år har booket os ind på
en tur til Susegaarden i Sverige for 20-30 deltagere. Mange af deltagerne fra de tidligere år, har
allerede lagt billet ind, endnu før vi publicerer turen.
Vi har booket os ind på en tur til Sportingbanen i Riis ved Givskud, men da der kun er plads til
relativt få, vil vi nok ikke annoncere ret meget, for at få deltagere med.
Der bliver også har en riffelkursusdag i Nr. Snede, samt den tur til Borris, hvor der er ca. 30 riffelskytter, der år efter år melder sig som deltagere.
Rågeregulering i Nørremarksskoven kommer til at foregå efter samme retningslinier som sidste
år, hvor vi, efter aftale med Vejle Kommune blev inviteret til , sammen med de andre 2 jagtforeninger,
at forestå reguleringen mod en tilbagemeldepligt til de respektive jagtforenings formænd – se
omtalen i bladet.
Jagthornsblæsning - se omtale på Hallali �s indlæg i bladet.
Jagthundetræning - Se omtalen på Vejle Jagthunde Sports Forenings indlæg i bladet.
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Hvis nogen savner kommentarer til den uro der har været i Danmarks Jægerforbund i det sidste
halve års tid, mener undertegnede ikke, at det er værd at spilde tid på, for sagen bliver vendt og
drejet på alle måder og det er absolut en skændsel for os alle, at det har kunnet ﬁnde sted, uden
at misbruget er blevet stoppet for længst.
Christian Stounberg
Vejle Jagtforening.
Den kommende ordinære generalforsamling bliver nok planlagt til tirsdag den 26. september
2006.
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Formanden har ordet.

www.vejlejagtforening.dk

▲
28

Ps. Årets gyser: Fugleinﬂuenza. Endnu ved ingen hvad det ender med, men alle krydser ﬁngre.
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Porsesnaps
Ingredienser.
I ﬂ.Brøndumsnsaps eller klar vodka
-blade eller hanrakler fra porsplanten.
Om sommeren plukkes de grønne blade og de overhældes
med snaps. Lad den trække fra 1 dag til en uge og smag
til undervejs.
Bliver den for bitter fortynder man den med snaps.
Er den for tynd brug ﬂere blade eller lad den trække lidt
længere.
Om vinteren anvendes koglerne. Allerede fra omkring
jul er de klar til at bruge. Pluk en lille kopfuld af de store
(hanraklerne) og hæld snaps på.
(også blandt porseplanten er det hanplanten der er størst
og pænest.)
Planten ﬁnder man på heden og i gamle højmoser.
Held og lykke med eksperimentet.
P.b.v.
Ove Elvin jensen

Specialister i :
Værktøj
Beslag
Arbejdsbeklædning
Sikkerhedsudstyr

www.vejlejagtforening.dk
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Haraldskær Jagtklub

VEJLE JAGTFORENING

Hvad sker der i Haraldskær Jagtklub- ud over det at gå på jagt?

Til medlemmer i Haraldskær Jagtklub

-

Vejle, 13.12.05

Som det burde være alle klubmedlemmer bekendt, er vi forpligtiget til, én gang hvert jagtår,
da at foranledige afholdelsen af et publikumsarrangement, der omhandler vores forvaltning af
jagtlejekontrakten mellem Vejle Kommune og Haraldskær Jagtklub.
For sæsonen i 2004, afholdt vi den 16. januar 2005, et arrangement med rundvisning på
jagtreviret med Vejle Kommunes Naturvejleder Steen Hedrup som tur guide.
Der var indlagt en simuleret jagtlig hændelse, hvor der blev ”nedlagt” et par fasaner, som et
par dygtige hunde apporterede foran de deltagende gæster.
Der blev fortalt om, hvordan og hvorfor vi gik på jagt, samt at vi ikke kun ”skyder”, men at vi
en stor del af året planlægger vildt- og naturpleje, herunder fodring, også i den tid, hvor der
absolut ikke er jagttid.
Efter at vi var færdige med rundvisningen, afholdt vi en ﬁktiv vildtparade, på samme måde
som om, det var afslutningen på en ”rigtig” jagt, med vildtet lagt op, og med et helt orkester
fra Blæsergruppen Hallali, der har tilknytning til Vejle Jagtforening, og med mere end 10
Blæsere, jo, der blev gået til sagen.
Efterfølgende blev der tilbudt smagsprøver på vildtkød, stegt på grill, tilberedt af en af vore
medlemmer, der til daglig er professionel.
Sluttelig blev der tilbudt forfriskninger i form af øl, vand, og vin.
Der var et rigtig godt fremmøde af interesserede naturbrugere der gerne ville se og høre lidt
om naturen og den måde jagten bliver forvaltet på.
Der deltog mellem 60 og 70 personer inklusive familier med børn.
For sæsonen 2005, blev der afholdt følgende arrangement:
Invitation til Naturvandring på Vejle Kommunes Haraldskær søndag den 18. december 2005
kl. 0900 til 1200.
Haraldskær Jagtklub, der har lejet jagten på Haraldskær af Vejle Kommune inviterer, i
samarbejde med Steen Hedrup naturvejleder i Vejle Kommune, på naturvandring rundt på
Jagtreviret på Haraldskær. Der vil være indlagt jagtlige events under turen rundt på reviret,
ligesom der vil være indlagt en pause, hvor der bliver tilbudt en forfriskning samt en smagsprøve på en vildtret, som vi vil færdiggøre over åben ild ude i naturen. Det anbefales meget
at medbringe varmt udetøj samt støvler til udebrug. Alle er velkomne. Mødested: Haraldskær
Avlsgård, Skibetvej 139,7100 Vejle.
Med venlig hilsen Bestyrelsen i Haraldskær Jagtklub. Dette var annoncen.
Vi startede naturvandringen fra Haraldskær Avlsgård, og gik sammen med Steen Hedrup ud
på reviret, hvor der blev fortalt om ﬂora og fauna, som kun en kender mestrer. Vi bevægede
os ud i et skovområde hvor vi havde rig lejlighed til at se vildtspor i sneen af forskellige fugle
og dyr. Det var rigtig spændende at se og ”læse” spor.
I tilslutning til annoncen havde vi indlagt en ”Event” som var en demonstration af en ”rigtig”
Sweisshund i arbejde, ført af Henrik Korsholm, som er registreret Sweisshundefører og har
arbejdet i mange år med opsporing af anskudt og traﬁkskadet vildt.
Der var blevet udlagt et spor af Sweiss (blod), på et for os og hunden ukendt område, og da
deltagerne i naturvandringen ankom til området, holdt Henrik Korsholm et kort foredrag, hvor
der blev fortalt om Sweisshunde - arbejde. Hunden blev hentet fra bilen og sat på opgaven.
Publikum havde fået at vide hvor blodsporet var udlagt måske (ca. 1 dråbe for hver 2 meter),
og vi så til hvordan hund og fører arbejdede sammen og signalerede gensidigt. Det var spændende for os alle at se, og særlig da hunden registrerede det stykke vildt, som vi vidste var der, men ikke hvor, og igen ”spurgte” hunden: Skal
jeg gøre noget ? En kort kommando, og hunden gjorde sin pligt og holdt vildtet fast. Mange
af deltagerne var ikke selv jægere, og blev her vidne til, at vi jægere ikke kun går på jagt, og
ellers er ligeglade med det nedlagte vildt, men at vi ønsker at behandle det med ærefrygt og
respekt.
Slutteligt samledes de 40-50 deltagere til en forfriskning og en hyggesnak samt en smagsprøve på en vildtsuppe som var færdiggjort over åben ild ude på jagtreviret.

Nyt fra Jagtudvalget

VEJLE JAGTFORENING

Rågeregulering 2006 i Vejle Kommunale Skove.
Det er aftalt med Vejle Kommune at:
Der vil igen i år blive de samme muligheder som sidste år, med hensyn til det
tidsrum på dagen, hvor vi må regulere rågerne i Nørreskoven, nemlig fra
kl. 07.00 til 14.00, samt endvidere i Dyrehaven igen fra kl. 18.00 til 20.00

Premieredagen er i år i Nørreskoven i Vejle,
mandag den 1. maj 2006 , kl. 0815,

hvor der er nærmere orientering om reguleringsområderne.
Denne orientering ﬁnder sted ved 1.ste. låge til Dyrehaven på
Bybækvej fra krydset Helligkilde-Skyttehusvej.
Skydetiderne vil blive opdateret på Vejle Jagtforenings
hjemmeside, samt offentliggjort i Vejle Amts Folkeblad.
Det er en betingelse, at alle der melder sig som interesserede
til at regulere, melder tilbage til deres respektive formænd
når sæsonen er slut, hvor, og hvor mange rågeunger der er
nedlagt af hver enkelt.
Venlig hilsen
Christian Stounberg, formand
Vejle Jagtforening.
40746970
Det er ikke en betingelse for at deltage i rågereguleringen, at du
er tilstede på premieredagen, men du skal være medlem af en af
de tre jagtforeninger i Vejle Kommune, og, når du er tilmeldt til
én af formændene i de respektive jagtforeninger, gælder det hele
perioden.

Med venlig hilsen fra bestyrelsen i Haraldskær Jagtklub.
www.vejlejagtforening.dk
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Jagttegnskursus

Har du familie eller venner som du skal råde til noget med jagttegn

– SÅ SE HER !!!!
Jagttegnskursus opstart i Vejle Jagtforening.
Vil du gerne være jæger- så starter det med et kursus.
På kurset gennemgås i teori og praksis det pensum, som prøves ved
den obligatoriske jagtprøve, inklusive det obligatoriske våbenkursus.
Der lægges meget vægt på, at man får ”noget mellem hænderne ”
dvs. også meget nedlagt vildt som studeres og forlægges, lige fra
krikænder til råvildt.
Der er planlagt:
Undervisning hver onsdag, og i 2006 er første
aften den 25 oktober kl. 1900 i biologilokalet på
Rødkilde Gymnasium, Rødkildevej 42, 7100 Vejle.
Prisen for kurset er kr. 1600,- som betales første aften.
Dette beløb dækker undervisning, undervisningsmateriale, obligatorisk skydebane inklusive patroner, samt medlemskab af Vejle Jagtforening og Danmarks Jægerforbund i 2006,og du får sammen med
medlemskab 10 numre af bladet ”Jæger” i 2007.
For yderligere information og tilmelding kontakt
Peter B. Johansen på tlf. 51 50 09 77
eller send mail: p.johansen@beskedboks.dk

Meddelelse til Vejle Jagtforenings medlemmer
Aftalte datoer for kragejagt/regulering i 2007
På deponiet (lossepladsen).
Kragejagt
Krageregulering
Krageregulering

13. januar
3. februar
24. februar

2007
2007
2007

Med venlig hilsen
Christian Stounberg
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Nyt fra Flugtskydningsudvalget
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Flugtskydning i 2006

Lerdueskydning i Vingsted 2006.
Som det sikkert er de ﬂeste bekendt er jagtbanen i Vingsted midlertidig
lukket.
I forbindelse med ansøgning om ny miljøgodkendelse er skeet og trapbanerne i Vingsted blevet nedlagt. Forudsætningen for en ny miljøgodkendelse var, at skyderetningen blev ændret således, at støjen ovenfor
bakkerne blev væsentlig reduceret. I forbindelse med sagen har Egtved
kommune besluttet, at hele sagen skal betragtes som en ny ansøgning
om indretning af jagtskydebaner i Vingsted, og det tager tid.
Det ender da sikkert med, at Vingsted skydebaner får tilladelsen til indretning af skydebanerne, men måske med reducerede skydetider.
Men under alle omstændigheder betyder det her og nu at vi ikke kan anvende disse faciliteter i foråret. Vi skal med andre ord ud at ﬁnde alternative skydebaner med gener det nu engang medfører. Vi vil selvfølgelig
informere vore medlemmer om situationen så snart vi har nogle facts og
evt. datoer.

Entreprenør & Aut. Kloakmester

Johannes Kring Hansen

SIDSTE NYT!
Der er åben på Vingsted Flugtskydningsbane hver onsdag og torsdag
i marts og april kl. 7-20.00

Skibetvej 14
7100 Vejle

JKH

4 stævner i marts:
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Telefon 75 83 60 65
Mobil 40 63 60 65
Fax 75 83 22 43
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www.vejlejagtforening.dk

Søndag 9-13.00

Alle er velkommen, men det er ikke Vejle Jagtforening der arrangør.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte undertegnede.
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Lørdag 9-20.00

Lørdage i april 9-18.00 Søndage i april 9-13.00

ENTR

E

Vejle Jagtforening må desværre henvise vore ﬂugtskytter til skydebanerne
i vore nabokommuner og kan i den forbindelse henvise til skydebanerne i
Horsens, Fredericia og Givskud. Der ﬁndes selvfølgelig også andre muligheder, men disse kun ment som eksempler.
I den forbindelse gør vi opmærksom på, at Vejle Jagtforening også i år
arrangerer forskellige ture til andre skydebaner. Se omtalen af turen til
Givskud skydebane d. 18.3 og Susegården d. 30.3 - 1.4.2006.
Se efter at få dig tilmeldt hvis du har lyst.
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P.b.v.
Ove Elvin Jensen.
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Blæsergruppen Hallali

VEJLE JAGTFORENING

Fortsat fra side 21

Flugtskydning i 2006

Tur til Sportingbanen i Riis/Givskud Jagtforening.
Lørdag den 18. marts 2006 kl. 1000 til 1300.
Vejle Jagtforening arrangerer en mini tur til Sportingbanen i Riis,
hvor der skydes til lerduer kommende fra forskellige retninger
og hastigheder, og hvor der, ved hver standplads sker nye ”angreb”
på din evne til at reagere, og gerne med en træffer.
Der er begrænsninger i deltagerantallet, så tilmeld dig efter først til
mølle princippet.
Tilmelding til Christian Stounberg 40 74 69 70

08-10-05 Der blev afholdt Hubertusjagt på Kirstinesminde i Højbjerg og
8 medlemmer af blæsergruppen deltog. Det var et ﬁnt, men noget
anstrengende arrangement, idet der skulle spilles mange signaler
på forskellige steder.
Men alt i alt en god dag med megen træning i hornspil.
28-10-05 Det er så småt ved at blive en tradition at Blæsergruppen spiller
til den årlige vildtaften på Børkop Vandmølle. Der bliver serveret
en meget ﬂot middag hvor Blæsergruppen så spiller de til retten
hørende signaler som f.eks. Dåhjortens død – Fasanens død o.s.v.
Vi stadig lidt problemer med at ﬁnde det helt rigtige signal til osten.
12-11-05 Igen blev der kaldt til Hubertusjagt, denne gang ved Gl. Ry. 6 mand
fra Blæsergruppen deltog og det var en barsk omgang. Det regnede
simpelthen hele dagen, men vi kom igennem og ﬁk efter jagten
megen ros for den opmuntring det havde været at høre jagtmusik
i det trøstesløse vejr.
24-11-05 Igen havde Charlotte og Morten Christensen åbnet deres dejlige
hus for afslutningen af et semester for jagthornsblæsning. Det blev
igen en aften med god mad og øl og vin ad libitum. Der blev spillet
en del og sunget endnu mere. Der blev spillet lidt senere med det
fald i kvaliteten som tidspunktet og indtagelse af diverse våde vare
nødvendigvis måtte medføre. Endnu engang tak til Charlotte og
Morten for husly.
10-12-05 Barrit Jagtforening havde 75 års jubilæum og Blæsergruppen var
hidkaldt for at sætte arrangementet i gang. 7 medlemmer af
Blæsergruppen spillede optakten til aftenens Festmenu og blev
senere rost i Hedensted Avis med billede. Ganske ﬂot.
15-12-05 Som det er blevet tradition spiller Blæsergruppen til Skolen for
Gastronomi – Musik og Design`s juleafslutning. Det er altid en
festlig og fornøjelig begivenhed. Det er typisk et hold unge men
nesker i alderen omkring 16-17 år og de er utroligt støjende og
larmende – lige indtil Blæsergruppen kommer, så bliver der ro.
Det er noget ganske andet end det de er vant til på det musikalske
område. De lytter interesserede til forklaringerne på signalerne og
klapper og hujer når vi har spillet. Det er meget, meget underhold
ende.
Det er altid muligt at rette henvendelse til Blæsergruppen hvis der
er en festlig begivenhed i jagtsammenhæng man ønsker vi skal
deltage i.
Telefon 86 17 63 01 eller 40 29 14 92.
Med jægerhilsen
Kaj Lindgren
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Venskabsskydning med Bredstrup-Pjedsted Jagtforening

Vejle Jagtforening vs. Bredstrup-Pjedsted Jagtforening
Igen i år holder vi venskabsskydning sammen med Bredstrup-Pjedsted Jagtforening (BPJ).
Pga. situationen i Vingsted har BPJ tilbudt at afholde skydningen igen
i år, som vi selvfølgelig takkede ja til.
Skydningen bliver afholdt onsdag d.16/8-06 kl.18.30

BANG & OLUFSEN
k!
ær se
m
Be adres
Ny

www.vejlejagtforening.dk

KLOSTERGADE 2 C
7100 VEJLE

Tilmelding skal ske til Andreas Manthorpe 75 85 88 84/26 85 88 81
Kørsel aftales ved tilmeldingen.

TELEFON 75 83 34 00
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Blæsergruppen Hallali

VEJLE JAGTFORENING

Af Kaj Lindgren

Indlæg til det Grønne Blad.

STØT VORE ANNONCØRER
DE STØTTER OS!

TAGUDSKIFTNING

Tagarbejde udføres i 1. kl. kvalitet
og til konkurrencedygtige priser.
Ring og få et tilbud
– få evt. prisen mens De venter.
Alt indenfor:

Vinduesudskiftning
Termoruder
Ombygning
Tilbygning
Køkkener
Reparationer
Murerarbejde
Totalentrepriser

27-01-05 Første øveaften på Skolen for Gastronomi – Musik og Design i
Vinding. Som ofte ved sæsonstart var der en del afbud, men vi er
stadig omkring 20 medlemmer af Blæsergruppen Hallali.
13-03-05 Mærkeprøveblæsning i Langesøhallen i Morud på Fyn.
Blæsergruppen stillede op til Guldprøven og ﬁk 1493 point.
Det var mindre end året forinden hvor vi ﬁk 1709, men der havde
vi hjemmebanefordel på Rask Mølle skole.
20-03-05 Bent Vinter der er far til Niels Vinter som er medlem af Blæsergruppen fyldte denne dag 70 år og havde samlet familien på
Børkop Vandmølle. Blæsergruppen mødte op og spillede de til lejligheden hørende hyldestsignaler.
14-04-05 Afslutningen på forårssæsonen blev holdt hos Morten Christensen
i hans og Charlottes dejlige hus i Bredal. Hyggeligt og festligt som
sædvanligt med god mad og hornspil samt lidt sang ind imellem.
Tak til Charlotte og Morten.
16-04-05 På Dronningens fødselsdag havde også Eva og Frank Tapgård
fødselsdag, nemlig 2X60 år. Det blev fejret i ﬁrmaet Tapgårds
lokaler. Der var 180 gæster, så det kan man vel kalde et lille intimt
selskab. Blæsergruppen blev modtaget med stort bifald og Frank
Tapgård kvitterede med en ﬂaske ﬁrmarødvin til alle medlemmer af
blæsergruppen.
25-06-05 Ingrid og Flemming Riis havde valgt at fejre deres runde fødselsdage i Mølholmlejren, som ligger i et de smukkeste naturområder i
Danmark. Blæsergruppen mødte op sidst på eftermiddagen, hvor
der var en kort pause i det meget omfattende fødselsdagsarrange
ment, og blæste de til lejligheden hørende signaler. Et meget ﬁnt
arrangement.
06-08-05 Else og Preben Poulsen inviterede til grill-party i deres sommerhus
i nærheden af Henne Strand. Desværre var det ikke så mange med
lemmer af Blæsergruppen der havde muligheden for at deltage og
det er synd for dem er ikke kunne være med. Det blev en utrolig
hyggelig aften. Vi lavede mad på grill og ﬁk vist også lidt rødvin
til, der blev spillet en del på horn og senere også guitar. Mange tak
til Else og Preben for en dejlig aften.
22-09-05 Jagtforeningens generalforsamling blev holdt på Estakaden i Vejle
og Blæsergruppen var som altid på pletten.
Det er lidt ærgerligt og på sin vis uforståeligt at kun få medlemmer
af en så stor jagtforening kan ﬁnde vej til generalforsamlingen.
På generalforsamlingen fastslog formanden Chr. Stounberg at det
årlige tilskud til Blæsergruppen på 5.000,- kr. ligger fast og ikke vil
blive ændret.
Fortsættes på side 23
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VEJLE JAGTFORENING

Skydning på Langdistancebane + til Løbende hjort m.m.

Se her alle Riffelskytter.
Igen en spændende tur til Ulfborg Skyttecenter.
Dato: 25. Mar. 2006, klokken: 10:00 til 16:00
Skytterne informeres om reglerne for skydningen på Dagen.
Vi mødes på P.Pladsen ved Vejle centret kl. 8:00, hvorfra vi kører
samlet til Ulfborg. Prisen er ca. 200 kr., men kan svinge alt efter
hvor mange der møder op på dagen. Og husk nu at der er ikke
mange steder, hvor du opnår at se, hvor meget din riffelkugle falder
på 100 meter og op til 300 meter.
Med venlig Jægerhilsen
Tage Hansen Tlf 75727334, efter kl. 18.
Riffelskydning/Riffelkursus i Nr. Snede
Vi følger op på tidligere års succes og afholder igen i år
riffelskydning i Nr. Snede.
Det foregår lørdag den 29. april 2006, med følgende program:
-

Afgang fra Vejle Centret kl. 8.00
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.

Du kan skyde til lige nøjagtig det og lige så meget, du har lyst til. Vi
stiller hjælpere til rådighed der kan hjælpe til hvis der er behov for det.
Vi vil forsøge på, at du og dit udstyr er top trimmet til bukkejagten.
Vi sørger for morgenbrød og en spids samt mulighed for køb af øl og
vand til frokost.
Du sørger for riffel og patroner samt gyldigt jagttegn og våbentilladelse.
Max. 16 deltager først til mølle.
Vi forventer at slutte senest kl. 15.00.
Pris for arrangementet er kr. 100,- som betales på selve dagen.
Tilmelding til Otto Olesen 2023 5969 / 7583 5969 senest 23.april 2006

www.vejlejagtforening.dk

▲
20

FORÅR 2006

www.vejlejagtforening.dk

▲
9

FORÅR 2006

Nyt fra Riffelskydeudvalget

VEJLE JAGTFORENING

Borrisstævne 2006

Medlemsinformation

VEJLE JAGTFORENING

Pressemeddelelse

Borris stævne 13-05-06

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 træningsaftner vi har i Vingsted. Alle er meget velkommende
Og 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 riﬂen.
I Borris kan vi komme ud for at skyde lige fra 30m til 300m som regel en
da 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. Så husk at tilmelde dig i god tid.
Tilmelding er til Tage Hansen Jomfru Ingefreds Vej 2, 7100 Vejle
TLF. 75 72 73 34 privat. Pris kr.180.- Senest d. 01.04.2005.
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 + Også gyldig 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.
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Vejle Jagthunde Sportsforening

Tur til Hjortebanen i Ørre

Indlæg fra Vejle Jagthunde Sports Forening

Tur til Hjortebanen i Ørre, Herning-Jagtcenter,
Søndag den 17.9.06 - kl. 0900-1200.

Vi takker fordi vi må bruge lidt spalteplads. Vi er en uafhængig forening,
som tilbyder hundedressur, primært for jagthunde.
Vi har i skrivende stund startet vores markprøve træning, og har prøve
lørdag d. 11 marts.
Vi har (igen) lavet aftale med Bent Ballegård om at benytte hans terræner
på Løvenholt Gods.

Vejle Jagtforening arrangerer en tur til hjortebanen I Ørre, hvor
der kan skydes med jagtriffel til løbende hjort eller elg, evt. kan
der, ved forudbestilling, skydes til hjortemærke eller elgmærke,
sidstnævnte kan evt. gælde for de svenske krav til at gå på elgjagt
hinsidan, uden at skulle aﬂægge Elgprøven i Sverige.

Vores introaften er d. 16 marts og vil igen blive holdt i ”Fiskernes klubhus”,
i år har vi været så heldige at få Harris Jensen til at komme og øse ud af
hans erfaring med jagt hunde, mon ikke det kunne blive rigtig spændende
at høre på - jeg håber vi kan være i klubhuset .-)
Ellers vil der være en kort intro om den kommende sæson og præsentation
af trænere.

Hvis man bare ønsker at få sin jagtriffel indskudt og skyde øvelses –
skydning til løbende vildt, er man ligeså velkommen.
Da der kun skal ca. 12 personer til at dække de 3 timer, anbefales
det, at tilmeldingen sker hurtigt, idet først til mølle princippet er
gældende.

Vi starter træningen igen mandag d. 20 marts, mødested Kærbøllinghusevej

Afgang Vejle kl. 0715 fra Willy Sørensens Plads (v.Biblioteket).

Grundet den store tilslutning til DJ Udvidet sidste år, har der været ydret
ønske om at lave et Fuldbrugs hold også, dette vil vi forsøge at imødegå
ved at lave fælles træning på arealerne ved Hedensted.
Afhængig af interessen vil der blive afholdt prøve, men kun i en af disciplinerne.
Ligeledes har der været forespørgsler om Schweiss træning og til det har
vi lavet aftale med Poul Erik Kristensen, som er registreret Schweiss hunde
fører, til at komme og give gode råd og trænings vejledning.
Vores Vand Slæb og Apportering er for den øvede hund / fører, som har de
grundlæggende færdigheder og er fortrolig med at apportere.
Men er du ny hundeejer eller har fået ny hund, tilbyder vi også grundlæggende dressur, hvor hinter, sit, komme på plads og senere apportering og vand arbejde bliver koblet på.

Ankomst til Hjortebanen i Ørre ca. kl. 0830, til fælles morgenbord
med rundstykker og evt. basser.

Medbring selv kaffe og drikkevarer samt madpakke til middag.

Pris pr. deltager incl. skydning og morgenbord kr. 150.Husk at medbringe jagttegn, våbentilladelse og egne patroner.
Tilmelding til Christian Stounberg 40 74 69 70 eller 75 82 56 08
Med venlig hilsen
Christian Stounberg

Du kan læse mere om vores forening på HYPERLINK “http://www.vjsf.dk”
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 velkommen, vi hjælper jer til at blive klar.
Med venlig hilsen
Ib Erbo Hansen
Formand
www.vejlejagtforening.dk
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Endnu enkelte ledige pladser tilbage på turen til Susegaarden.

Flugtskydningen i Vingsted er aktuel igen.
Læs mere side 5

Sportingbanen i R
iis

Flugtskydning.

LANGDISTANCEBANE

Lørdag d. 18. marts
2006
Læs mere side 6

Tur til Ulfborg Skyttecenter
25. marts 2006
Læs mere på side 9

Sverige-turen går i år til
Susegården

BORRIS STÆVNET

Lørdag d
Afgang fr . 29. april 2006
a Vejl
Kom med e Centret kl. 8.00
og bliv to
til bukkeja ptrimmet
gt
Læs mere en!
side 9

Lørdag den 13. maj 2006

Meld jer til Venska
bsskydningen mod

Så er der igen stævne i Borris!

Bredstrup-Pjedst
ed
Jagtforening!

Tilmelding senest 1. april 2006

onsdag den 16. au
gust 2006
Se side 7

Se side 10

Hjortebanen i Ørre

Søndag d. 17. sept
ember
Læs mere side 11

2006

ULERING 2007
KRAGEREG
mere på side 25
Læs

Fredensvej 8 · Tvingstrup · 8700 Horsens
Telefon 75 66 74 33 · Fax 75 66 71 33
16

Når vi kommer frem til skydebanen vil de, der ønsker instruktion, blive
delt op i hold. Dem, der ikke har brug for vejledning af de professionelle
instruktører, skyder på egen hånd. De hold, der ikke er under instruktion,
kan også skyde på egen hånd.
Instruktøren vil se på, om våbnet passer til skytten, og hvordan skytten
kaster sit våben op. Der vil også blive skudt til ﬂere forskellige lerduer,
hvor instruktøren vil vejlede skytten i de muligheder, denne har for at
forbedre sin skydning. Det er vores erfaring, at det er meget kompetente
instruktører, der er på Susegaarden med en lang uddannelse bag sig inden for deres fag.
Der vil ved middagstid være spisning af madpakker, som hver enkelt kan
bestille på hotellet. Efter endt skydning vil vi køre mod Vejle igen, så vi
ca. er hjemme sent den 01.04.2006.
Pris Dk.kr.: 1000.- (Med i prisen er bus/hotel/aftensmad/morgenmad).

Med venlig hilsen
Peter Hansen

v/ Paul V. Steffensen

▲

Så kører vi mod Sverige, med godt gang i jagthistorierne og andet snak
i bussen. Når vi til aften kommer frem til hotellet, vil der blive serveret
varmt mad, som vi har bestilt hjemmefra. Efter maden plejer der at
være en del, der skal prøve de lokale drikke, her er der mulighed for at
få snakket med dem, som man ikke ﬁk tid til i bussen. Efter en god nats
søvn på hotellet, hvor vi sover 2 på hver værelse, er der morgenmad og
så afgang mod skydebanen.

Hertil kommer prisen for skydning og instruktion.

PV LERDUER

www.vejlejagtforening.dk

I år er vi så heldige, at vi kan tilbyde de hurtige en plads på turen til
Susegaarden i Sverige.
Turen til Susegaarden er en oplevelse, hvor der både er lagt vægt på det
sociale og dygtiggørelsen af ens evner som haglskytte. Der er også mulighed for kontrol af haglgeværets pasform i forhold til skytten.
Vi regner med afgang fra Vejle i fælles bus den 31.03.2006 kl. 1500.

Riffelskyd
ning
i Nr. Sned
e

l 2006
Fredag den 31. og lørdag den 1. apri
13
side
Se nærmere omtale i bladet på
Premieredag mand
ag den 1. maj 2006
kl. 0815
Læs mere på side
3

VEJLE JAGTFORENING

Tur til Susegården, Sverige

OBS ! ! ! Sidste nyt!

RÅGEREGULERIN
G
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Skydetider 2006 Jagtriffel

VEJLE JAGTFORENING

Skydetider 2006 Jagtriffel

Jagtriffel Ulfborg

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

Jagtriffel Vingsted

Tirsdag den 28. marts
Træning+indskydning

kl. 18:00

Jagtriffel Vingsted

Tirsdag den 11. april
Træning+indskydning

kl. 18:00

Jagtriffel Vingsted

Tirsdag den 25. april
Træning+indskydning

kl. 18:00

Jagtriffel Nr.Snede

Lørdag den 29. april
Kursus og træning

kl. 8-15:00

Jagtriffel Vingsted

Tirsdag den 09. maj
Træning+indskydning

kl. 18:00

Jagtriffel Borris

Lørdag den 13. maj
Jagtfeltskydning

kl.8-15:00

Jagtriffel Vingsted

Tirsdag den 23. maj
Træning+indskydning

kl.18:00

Jagtriffel Vingsted

Tirsdag den 06. juni.
Træning+indskydning

kl.18:00

Jagtriffel Vingsted

Tirsdag den 01. aug.
Træning+indskydning

kl.18:00

Jagtriffel Vingsted

Tirsdag den 08. aug.
Træning+indskydning

kl.18:00

Jagtriffel Ørre

Søndag den 17. sept.
Hjortebanen

kl.9-12:00

(Fortsat)

Efter en forhåbentlig god jagtsæson, går vinteren på hæld og
foråret kommer.
For alle riffeljæger betyder det at bukkejagten står for døren.
Så har du købt en ny riffel, nye patroner eller evt. andre forandringer eller bare vil dygtiggøre dig, så mød op til vores
træningsaftener.
Vingsted Skydebane har været under forvandling, så der nu
kun skydes på Kongsberg baner, som består af 7 stk. 100 m.
Der kan skydes til bukkeskive, ræveskive og skigteskive, der
bliver muligvis lejlighed til at også at indskyde på 200m.
Mere info: www.vejlejagtforening.dk
Til dig som skal op til riffelprøve, er der al mulig grund til at
du møder op og få trænet, så du ikke står den sidste uge
inden du skal op og tror det går nok.
Al erfaring viser at jo mere træning, jo bedre resultat. Så for
vildtets og din egen skyld kom til Vingsted.
Banerne i Vingsted er åbne fra kl 18:00
Til vore almindelig skydeaftener er alle velkomne, bare de har
jagttegn, lovlig våbentilladelse og er medlemmer af
Danmarks Jægerforbund.
Riffelskydningsudvalget Mogens, Tage, Otto.

P V L E R DUER

PV LERDUER

Fredensvej 8 · Tvingstrup · 8700 Horsens
Telefon 75 66 74 33 · Fax 75 66 71 33

Fredensvej 8 · Tvingstrup · 8700 Horsens
Telefon 75 66 74 33 · Fax 75 66 71 33

v/ Paul V. Steffensen
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Skydetider 2006 Jagtriffel

Jagtriffel Ulfborg

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

Jagtriffel Vingsted

Tirsdag den 28. marts
Træning+indskydning

kl. 18:00

Jagtriffel Vingsted

Tirsdag den 11. april
Træning+indskydning

kl. 18:00

Jagtriffel Vingsted

Tirsdag den 25. april
Træning+indskydning

kl. 18:00

Jagtriffel Nr.Snede

Lørdag den 29. april
Kursus og træning

kl. 8-15:00

Jagtriffel Vingsted

Tirsdag den 09. maj
Træning+indskydning

kl. 18:00

Jagtriffel Borris

Lørdag den 13. maj
Jagtfeltskydning

kl.8-15:00

Jagtriffel Vingsted

Tirsdag den 23. maj
Træning+indskydning

kl.18:00

Jagtriffel Vingsted

Tirsdag den 06. juni.
Træning+indskydning

kl.18:00

Jagtriffel Vingsted

Tirsdag den 01. aug.
Træning+indskydning

kl.18:00

Jagtriffel Vingsted

Tirsdag den 08. aug.
Træning+indskydning

kl.18:00

Jagtriffel Ørre

Søndag den 17. sept.
Hjortebanen

kl.9-12:00

(Fortsat)

Efter en forhåbentlig god jagtsæson, går vinteren på hæld og
foråret kommer.
For alle riffeljæger betyder det at bukkejagten står for døren.
Så har du købt en ny riffel, nye patroner eller evt. andre forandringer eller bare vil dygtiggøre dig, så mød op til vores
træningsaftener.
Vingsted Skydebane har været under forvandling, så der nu
kun skydes på Kongsberg baner, som består af 7 stk. 100 m.
Der kan skydes til bukkeskive, ræveskive og skigteskive, der
bliver muligvis lejlighed til at også at indskyde på 200m.
Mere info: www.vejlejagtforening.dk
Til dig som skal op til riffelprøve, er der al mulig grund til at
du møder op og få trænet, så du ikke står den sidste uge
inden du skal op og tror det går nok.
Al erfaring viser at jo mere træning, jo bedre resultat. Så for
vildtets og din egen skyld kom til Vingsted.
Banerne i Vingsted er åbne fra kl 18:00
Til vore almindelig skydeaftener er alle velkomne, bare de har
jagttegn, lovlig våbentilladelse og er medlemmer af
Danmarks Jægerforbund.
Riffelskydningsudvalget Mogens, Tage, Otto.

P V L E R DUER

PV LERDUER

Fredensvej 8 · Tvingstrup · 8700 Horsens
Telefon 75 66 74 33 · Fax 75 66 71 33

Fredensvej 8 · Tvingstrup · 8700 Horsens
Telefon 75 66 74 33 · Fax 75 66 71 33

v/ Paul V. Steffensen
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Endnu enkelte ledige pladser tilbage på turen til Susegaarden.

Flugtskydningen i Vingsted er aktuel igen.
Læs mere side 5

Sportingbanen i R
iis

Flugtskydning.

LANGDISTANCEBANE

Lørdag d. 18. marts
2006
Læs mere side 6

Tur til Ulfborg Skyttecenter
25. marts 2006
Læs mere på side 9

Sverige-turen går i år til
Susegården

BORRIS STÆVNET

Lørdag d
Afgang fr . 29. april 2006
a Vejl
Kom med e Centret kl. 8.00
og bliv to
til bukkeja ptrimmet
gt
Læs mere en!
side 9

Lørdag den 13. maj 2006

Meld jer til Venska
bsskydningen mod

Så er der igen stævne i Borris!

Bredstrup-Pjedst
ed
Jagtforening!

Tilmelding senest 1. april 2006

onsdag den 16. au
gust 2006
Se side 7

Se side 10

Hjortebanen i Ørre

Søndag d. 17. sept
ember
Læs mere side 11

2006

ULERING 2007
KRAGEREG
mere på side 25
Læs

Fredensvej 8 · Tvingstrup · 8700 Horsens
Telefon 75 66 74 33 · Fax 75 66 71 33
16

Når vi kommer frem til skydebanen vil de, der ønsker instruktion, blive
delt op i hold. Dem, der ikke har brug for vejledning af de professionelle
instruktører, skyder på egen hånd. De hold, der ikke er under instruktion,
kan også skyde på egen hånd.
Instruktøren vil se på, om våbnet passer til skytten, og hvordan skytten
kaster sit våben op. Der vil også blive skudt til ﬂere forskellige lerduer,
hvor instruktøren vil vejlede skytten i de muligheder, denne har for at
forbedre sin skydning. Det er vores erfaring, at det er meget kompetente
instruktører, der er på Susegaarden med en lang uddannelse bag sig inden for deres fag.
Der vil ved middagstid være spisning af madpakker, som hver enkelt kan
bestille på hotellet. Efter endt skydning vil vi køre mod Vejle igen, så vi
ca. er hjemme sent den 01.04.2006.
Pris Dk.kr.: 1000.- (Med i prisen er bus/hotel/aftensmad/morgenmad).

Med venlig hilsen
Peter Hansen

v/ Paul V. Steffensen

▲

Så kører vi mod Sverige, med godt gang i jagthistorierne og andet snak
i bussen. Når vi til aften kommer frem til hotellet, vil der blive serveret
varmt mad, som vi har bestilt hjemmefra. Efter maden plejer der at
være en del, der skal prøve de lokale drikke, her er der mulighed for at
få snakket med dem, som man ikke ﬁk tid til i bussen. Efter en god nats
søvn på hotellet, hvor vi sover 2 på hver værelse, er der morgenmad og
så afgang mod skydebanen.

Hertil kommer prisen for skydning og instruktion.

PV LERDUER

www.vejlejagtforening.dk

I år er vi så heldige, at vi kan tilbyde de hurtige en plads på turen til
Susegaarden i Sverige.
Turen til Susegaarden er en oplevelse, hvor der både er lagt vægt på det
sociale og dygtiggørelsen af ens evner som haglskytte. Der er også mulighed for kontrol af haglgeværets pasform i forhold til skytten.
Vi regner med afgang fra Vejle i fælles bus den 31.03.2006 kl. 1500.

Riffelskyd
ning
i Nr. Sned
e

l 2006
Fredag den 31. og lørdag den 1. apri
13
side
Se nærmere omtale i bladet på
Premieredag mand
ag den 1. maj 2006
kl. 0815
Læs mere på side
3
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Tur til Susegården, Sverige

OBS ! ! ! Sidste nyt!
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Vejle Jagthunde Sportsforening

Tur til Hjortebanen i Ørre

Indlæg fra Vejle Jagthunde Sports Forening

Tur til Hjortebanen i Ørre, Herning-Jagtcenter,
Søndag den 17.9.06 - kl. 0900-1200.

Vi takker fordi vi må bruge lidt spalteplads. Vi er en uafhængig forening,
som tilbyder hundedressur, primært for jagthunde.
Vi har i skrivende stund startet vores markprøve træning, og har prøve
lørdag d. 11 marts.
Vi har (igen) lavet aftale med Bent Ballegård om at benytte hans terræner
på Løvenholt Gods.

Vejle Jagtforening arrangerer en tur til hjortebanen I Ørre, hvor
der kan skydes med jagtriffel til løbende hjort eller elg, evt. kan
der, ved forudbestilling, skydes til hjortemærke eller elgmærke,
sidstnævnte kan evt. gælde for de svenske krav til at gå på elgjagt
hinsidan, uden at skulle aﬂægge Elgprøven i Sverige.

Vores introaften er d. 16 marts og vil igen blive holdt i ”Fiskernes klubhus”,
i år har vi været så heldige at få Harris Jensen til at komme og øse ud af
hans erfaring med jagt hunde, mon ikke det kunne blive rigtig spændende
at høre på - jeg håber vi kan være i klubhuset .-)
Ellers vil der være en kort intro om den kommende sæson og præsentation
af trænere.

Hvis man bare ønsker at få sin jagtriffel indskudt og skyde øvelses –
skydning til løbende vildt, er man ligeså velkommen.
Da der kun skal ca. 12 personer til at dække de 3 timer, anbefales
det, at tilmeldingen sker hurtigt, idet først til mølle princippet er
gældende.

Vi starter træningen igen mandag d. 20 marts, mødested Kærbøllinghusevej

Afgang Vejle kl. 0715 fra Willy Sørensens Plads (v.Biblioteket).

Grundet den store tilslutning til DJ Udvidet sidste år, har der været ydret
ønske om at lave et Fuldbrugs hold også, dette vil vi forsøge at imødegå
ved at lave fælles træning på arealerne ved Hedensted.
Afhængig af interessen vil der blive afholdt prøve, men kun i en af disciplinerne.
Ligeledes har der været forespørgsler om Schweiss træning og til det har
vi lavet aftale med Poul Erik Kristensen, som er registreret Schweiss hunde
fører, til at komme og give gode råd og trænings vejledning.
Vores Vand Slæb og Apportering er for den øvede hund / fører, som har de
grundlæggende færdigheder og er fortrolig med at apportere.
Men er du ny hundeejer eller har fået ny hund, tilbyder vi også grundlæggende dressur, hvor hinter, sit, komme på plads og senere apportering og vand arbejde bliver koblet på.

Ankomst til Hjortebanen i Ørre ca. kl. 0830, til fælles morgenbord
med rundstykker og evt. basser.

Medbring selv kaffe og drikkevarer samt madpakke til middag.

Pris pr. deltager incl. skydning og morgenbord kr. 150.Husk at medbringe jagttegn, våbentilladelse og egne patroner.
Tilmelding til Christian Stounberg 40 74 69 70 eller 75 82 56 08
Med venlig hilsen
Christian Stounberg

Du kan læse mere om vores forening på HYPERLINK “http://www.vjsf.dk”
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 velkommen, vi hjælper jer til at blive klar.
Med venlig hilsen
Ib Erbo Hansen
Formand
www.vejlejagtforening.dk
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Borrisstævne 2006

Medlemsinformation

VEJLE JAGTFORENING

Pressemeddelelse

Borris stævne 13-05-06

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 træningsaftner vi har i Vingsted. Alle er meget velkommende
Og 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 riﬂen.
I Borris kan vi komme ud for at skyde lige fra 30m til 300m som regel en
da 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. Så husk at tilmelde dig i god tid.
Tilmelding er til Tage Hansen Jomfru Ingefreds Vej 2, 7100 Vejle
TLF. 75 72 73 34 privat. Pris kr.180.- Senest d. 01.04.2005.
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 + Også gyldig 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.
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Skydning på Langdistancebane + til Løbende hjort m.m.

Se her alle Riffelskytter.
Igen en spændende tur til Ulfborg Skyttecenter.
Dato: 25. Mar. 2006, klokken: 10:00 til 16:00
Skytterne informeres om reglerne for skydningen på Dagen.
Vi mødes på P.Pladsen ved Vejle centret kl. 8:00, hvorfra vi kører
samlet til Ulfborg. Prisen er ca. 200 kr., men kan svinge alt efter
hvor mange der møder op på dagen. Og husk nu at der er ikke
mange steder, hvor du opnår at se, hvor meget din riffelkugle falder
på 100 meter og op til 300 meter.
Med venlig Jægerhilsen
Tage Hansen Tlf 75727334, efter kl. 18.
Riffelskydning/Riffelkursus i Nr. Snede
Vi følger op på tidligere års succes og afholder igen i år
riffelskydning i Nr. Snede.
Det foregår lørdag den 29. april 2006, med følgende program:
-

Afgang fra Vejle Centret kl. 8.00
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.

Du kan skyde til lige nøjagtig det og lige så meget, du har lyst til. Vi
stiller hjælpere til rådighed der kan hjælpe til hvis der er behov for det.
Vi vil forsøge på, at du og dit udstyr er top trimmet til bukkejagten.
Vi sørger for morgenbrød og en spids samt mulighed for køb af øl og
vand til frokost.
Du sørger for riffel og patroner samt gyldigt jagttegn og våbentilladelse.
Max. 16 deltager først til mølle.
Vi forventer at slutte senest kl. 15.00.
Pris for arrangementet er kr. 100,- som betales på selve dagen.
Tilmelding til Otto Olesen 2023 5969 / 7583 5969 senest 23.april 2006

www.vejlejagtforening.dk
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Blæsergruppen Hallali

VEJLE JAGTFORENING

Af Kaj Lindgren

Indlæg til det Grønne Blad.

STØT VORE ANNONCØRER
DE STØTTER OS!

TAGUDSKIFTNING

Tagarbejde udføres i 1. kl. kvalitet
og til konkurrencedygtige priser.
Ring og få et tilbud
– få evt. prisen mens De venter.
Alt indenfor:

Vinduesudskiftning
Termoruder
Ombygning
Tilbygning
Køkkener
Reparationer
Murerarbejde
Totalentrepriser

27-01-05 Første øveaften på Skolen for Gastronomi – Musik og Design i
Vinding. Som ofte ved sæsonstart var der en del afbud, men vi er
stadig omkring 20 medlemmer af Blæsergruppen Hallali.
13-03-05 Mærkeprøveblæsning i Langesøhallen i Morud på Fyn.
Blæsergruppen stillede op til Guldprøven og ﬁk 1493 point.
Det var mindre end året forinden hvor vi ﬁk 1709, men der havde
vi hjemmebanefordel på Rask Mølle skole.
20-03-05 Bent Vinter der er far til Niels Vinter som er medlem af Blæsergruppen fyldte denne dag 70 år og havde samlet familien på
Børkop Vandmølle. Blæsergruppen mødte op og spillede de til lejligheden hørende hyldestsignaler.
14-04-05 Afslutningen på forårssæsonen blev holdt hos Morten Christensen
i hans og Charlottes dejlige hus i Bredal. Hyggeligt og festligt som
sædvanligt med god mad og hornspil samt lidt sang ind imellem.
Tak til Charlotte og Morten.
16-04-05 På Dronningens fødselsdag havde også Eva og Frank Tapgård
fødselsdag, nemlig 2X60 år. Det blev fejret i ﬁrmaet Tapgårds
lokaler. Der var 180 gæster, så det kan man vel kalde et lille intimt
selskab. Blæsergruppen blev modtaget med stort bifald og Frank
Tapgård kvitterede med en ﬂaske ﬁrmarødvin til alle medlemmer af
blæsergruppen.
25-06-05 Ingrid og Flemming Riis havde valgt at fejre deres runde fødselsdage i Mølholmlejren, som ligger i et de smukkeste naturområder i
Danmark. Blæsergruppen mødte op sidst på eftermiddagen, hvor
der var en kort pause i det meget omfattende fødselsdagsarrange
ment, og blæste de til lejligheden hørende signaler. Et meget ﬁnt
arrangement.
06-08-05 Else og Preben Poulsen inviterede til grill-party i deres sommerhus
i nærheden af Henne Strand. Desværre var det ikke så mange med
lemmer af Blæsergruppen der havde muligheden for at deltage og
det er synd for dem er ikke kunne være med. Det blev en utrolig
hyggelig aften. Vi lavede mad på grill og ﬁk vist også lidt rødvin
til, der blev spillet en del på horn og senere også guitar. Mange tak
til Else og Preben for en dejlig aften.
22-09-05 Jagtforeningens generalforsamling blev holdt på Estakaden i Vejle
og Blæsergruppen var som altid på pletten.
Det er lidt ærgerligt og på sin vis uforståeligt at kun få medlemmer
af en så stor jagtforening kan ﬁnde vej til generalforsamlingen.
På generalforsamlingen fastslog formanden Chr. Stounberg at det
årlige tilskud til Blæsergruppen på 5.000,- kr. ligger fast og ikke vil
blive ændret.
Fortsættes på side 23
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Venskabsskydning med Bredstrup-Pjedsted Jagtforening

Vejle Jagtforening vs. Bredstrup-Pjedsted Jagtforening
Igen i år holder vi venskabsskydning sammen med Bredstrup-Pjedsted Jagtforening (BPJ).
Pga. situationen i Vingsted har BPJ tilbudt at afholde skydningen igen
i år, som vi selvfølgelig takkede ja til.
Skydningen bliver afholdt onsdag d.16/8-06 kl.18.30

BANG & OLUFSEN
k!
ær se
m
Be adres
Ny

www.vejlejagtforening.dk

KLOSTERGADE 2 C
7100 VEJLE

Tilmelding skal ske til Andreas Manthorpe 75 85 88 84/26 85 88 81
Kørsel aftales ved tilmeldingen.

TELEFON 75 83 34 00
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Blæsergruppen Hallali

VEJLE JAGTFORENING

Fortsat fra side 21

Flugtskydning i 2006

Tur til Sportingbanen i Riis/Givskud Jagtforening.
Lørdag den 18. marts 2006 kl. 1000 til 1300.
Vejle Jagtforening arrangerer en mini tur til Sportingbanen i Riis,
hvor der skydes til lerduer kommende fra forskellige retninger
og hastigheder, og hvor der, ved hver standplads sker nye ”angreb”
på din evne til at reagere, og gerne med en træffer.
Der er begrænsninger i deltagerantallet, så tilmeld dig efter først til
mølle princippet.
Tilmelding til Christian Stounberg 40 74 69 70

08-10-05 Der blev afholdt Hubertusjagt på Kirstinesminde i Højbjerg og
8 medlemmer af blæsergruppen deltog. Det var et ﬁnt, men noget
anstrengende arrangement, idet der skulle spilles mange signaler
på forskellige steder.
Men alt i alt en god dag med megen træning i hornspil.
28-10-05 Det er så småt ved at blive en tradition at Blæsergruppen spiller
til den årlige vildtaften på Børkop Vandmølle. Der bliver serveret
en meget ﬂot middag hvor Blæsergruppen så spiller de til retten
hørende signaler som f.eks. Dåhjortens død – Fasanens død o.s.v.
Vi stadig lidt problemer med at ﬁnde det helt rigtige signal til osten.
12-11-05 Igen blev der kaldt til Hubertusjagt, denne gang ved Gl. Ry. 6 mand
fra Blæsergruppen deltog og det var en barsk omgang. Det regnede
simpelthen hele dagen, men vi kom igennem og ﬁk efter jagten
megen ros for den opmuntring det havde været at høre jagtmusik
i det trøstesløse vejr.
24-11-05 Igen havde Charlotte og Morten Christensen åbnet deres dejlige
hus for afslutningen af et semester for jagthornsblæsning. Det blev
igen en aften med god mad og øl og vin ad libitum. Der blev spillet
en del og sunget endnu mere. Der blev spillet lidt senere med det
fald i kvaliteten som tidspunktet og indtagelse af diverse våde vare
nødvendigvis måtte medføre. Endnu engang tak til Charlotte og
Morten for husly.
10-12-05 Barrit Jagtforening havde 75 års jubilæum og Blæsergruppen var
hidkaldt for at sætte arrangementet i gang. 7 medlemmer af
Blæsergruppen spillede optakten til aftenens Festmenu og blev
senere rost i Hedensted Avis med billede. Ganske ﬂot.
15-12-05 Som det er blevet tradition spiller Blæsergruppen til Skolen for
Gastronomi – Musik og Design`s juleafslutning. Det er altid en
festlig og fornøjelig begivenhed. Det er typisk et hold unge men
nesker i alderen omkring 16-17 år og de er utroligt støjende og
larmende – lige indtil Blæsergruppen kommer, så bliver der ro.
Det er noget ganske andet end det de er vant til på det musikalske
område. De lytter interesserede til forklaringerne på signalerne og
klapper og hujer når vi har spillet. Det er meget, meget underhold
ende.
Det er altid muligt at rette henvendelse til Blæsergruppen hvis der
er en festlig begivenhed i jagtsammenhæng man ønsker vi skal
deltage i.
Telefon 86 17 63 01 eller 40 29 14 92.
Med jægerhilsen
Kaj Lindgren

www.vejlejagtforening.dk
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Flugtskydning i 2006

Lerdueskydning i Vingsted 2006.
Som det sikkert er de ﬂeste bekendt er jagtbanen i Vingsted midlertidig
lukket.
I forbindelse med ansøgning om ny miljøgodkendelse er skeet og trapbanerne i Vingsted blevet nedlagt. Forudsætningen for en ny miljøgodkendelse var, at skyderetningen blev ændret således, at støjen ovenfor
bakkerne blev væsentlig reduceret. I forbindelse med sagen har Egtved
kommune besluttet, at hele sagen skal betragtes som en ny ansøgning
om indretning af jagtskydebaner i Vingsted, og det tager tid.
Det ender da sikkert med, at Vingsted skydebaner får tilladelsen til indretning af skydebanerne, men måske med reducerede skydetider.
Men under alle omstændigheder betyder det her og nu at vi ikke kan anvende disse faciliteter i foråret. Vi skal med andre ord ud at ﬁnde alternative skydebaner med gener det nu engang medfører. Vi vil selvfølgelig
informere vore medlemmer om situationen så snart vi har nogle facts og
evt. datoer.

Entreprenør & Aut. Kloakmester

Johannes Kring Hansen

SIDSTE NYT!
Der er åben på Vingsted Flugtskydningsbane hver onsdag og torsdag
i marts og april kl. 7-20.00

Skibetvej 14
7100 Vejle

JKH

4 stævner i marts:
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Telefon 75 83 60 65
Mobil 40 63 60 65
Fax 75 83 22 43
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www.vejlejagtforening.dk

Søndag 9-13.00

Alle er velkommen, men det er ikke Vejle Jagtforening der arrangør.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte undertegnede.

M

EP

N

Lørdag 9-20.00

Lørdage i april 9-18.00 Søndage i april 9-13.00

ENTR

E

Vejle Jagtforening må desværre henvise vore ﬂugtskytter til skydebanerne
i vore nabokommuner og kan i den forbindelse henvise til skydebanerne i
Horsens, Fredericia og Givskud. Der ﬁndes selvfølgelig også andre muligheder, men disse kun ment som eksempler.
I den forbindelse gør vi opmærksom på, at Vejle Jagtforening også i år
arrangerer forskellige ture til andre skydebaner. Se omtalen af turen til
Givskud skydebane d. 18.3 og Susegården d. 30.3 - 1.4.2006.
Se efter at få dig tilmeldt hvis du har lyst.
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P.b.v.
Ove Elvin Jensen.
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Jagttegnskursus

Har du familie eller venner som du skal råde til noget med jagttegn

– SÅ SE HER !!!!
Jagttegnskursus opstart i Vejle Jagtforening.
Vil du gerne være jæger- så starter det med et kursus.
På kurset gennemgås i teori og praksis det pensum, som prøves ved
den obligatoriske jagtprøve, inklusive det obligatoriske våbenkursus.
Der lægges meget vægt på, at man får ”noget mellem hænderne ”
dvs. også meget nedlagt vildt som studeres og forlægges, lige fra
krikænder til råvildt.
Der er planlagt:
Undervisning hver onsdag, og i 2006 er første
aften den 25 oktober kl. 1900 i biologilokalet på
Rødkilde Gymnasium, Rødkildevej 42, 7100 Vejle.
Prisen for kurset er kr. 1600,- som betales første aften.
Dette beløb dækker undervisning, undervisningsmateriale, obligatorisk skydebane inklusive patroner, samt medlemskab af Vejle Jagtforening og Danmarks Jægerforbund i 2006,og du får sammen med
medlemskab 10 numre af bladet ”Jæger” i 2007.
For yderligere information og tilmelding kontakt
Peter B. Johansen på tlf. 51 50 09 77
eller send mail: p.johansen@beskedboks.dk

Meddelelse til Vejle Jagtforenings medlemmer
Aftalte datoer for kragejagt/regulering i 2007
På deponiet (lossepladsen).
Kragejagt
Krageregulering
Krageregulering

13. januar
3. februar
24. februar

2007
2007
2007

Med venlig hilsen
Christian Stounberg

www.vejlejagtforening.dk

▲
4

FORÅR 2006

www.vejlejagtforening.dk

▲
25

FORÅR 2006

Haraldskær Jagtklub

VEJLE JAGTFORENING

Hvad sker der i Haraldskær Jagtklub- ud over det at gå på jagt?

Til medlemmer i Haraldskær Jagtklub

-

Vejle, 13.12.05

Som det burde være alle klubmedlemmer bekendt, er vi forpligtiget til, én gang hvert jagtår,
da at foranledige afholdelsen af et publikumsarrangement, der omhandler vores forvaltning af
jagtlejekontrakten mellem Vejle Kommune og Haraldskær Jagtklub.
For sæsonen i 2004, afholdt vi den 16. januar 2005, et arrangement med rundvisning på
jagtreviret med Vejle Kommunes Naturvejleder Steen Hedrup som tur guide.
Der var indlagt en simuleret jagtlig hændelse, hvor der blev ”nedlagt” et par fasaner, som et
par dygtige hunde apporterede foran de deltagende gæster.
Der blev fortalt om, hvordan og hvorfor vi gik på jagt, samt at vi ikke kun ”skyder”, men at vi
en stor del af året planlægger vildt- og naturpleje, herunder fodring, også i den tid, hvor der
absolut ikke er jagttid.
Efter at vi var færdige med rundvisningen, afholdt vi en ﬁktiv vildtparade, på samme måde
som om, det var afslutningen på en ”rigtig” jagt, med vildtet lagt op, og med et helt orkester
fra Blæsergruppen Hallali, der har tilknytning til Vejle Jagtforening, og med mere end 10
Blæsere, jo, der blev gået til sagen.
Efterfølgende blev der tilbudt smagsprøver på vildtkød, stegt på grill, tilberedt af en af vore
medlemmer, der til daglig er professionel.
Sluttelig blev der tilbudt forfriskninger i form af øl, vand, og vin.
Der var et rigtig godt fremmøde af interesserede naturbrugere der gerne ville se og høre lidt
om naturen og den måde jagten bliver forvaltet på.
Der deltog mellem 60 og 70 personer inklusive familier med børn.
For sæsonen 2005, blev der afholdt følgende arrangement:
Invitation til Naturvandring på Vejle Kommunes Haraldskær søndag den 18. december 2005
kl. 0900 til 1200.
Haraldskær Jagtklub, der har lejet jagten på Haraldskær af Vejle Kommune inviterer, i
samarbejde med Steen Hedrup naturvejleder i Vejle Kommune, på naturvandring rundt på
Jagtreviret på Haraldskær. Der vil være indlagt jagtlige events under turen rundt på reviret,
ligesom der vil være indlagt en pause, hvor der bliver tilbudt en forfriskning samt en smagsprøve på en vildtret, som vi vil færdiggøre over åben ild ude i naturen. Det anbefales meget
at medbringe varmt udetøj samt støvler til udebrug. Alle er velkomne. Mødested: Haraldskær
Avlsgård, Skibetvej 139,7100 Vejle.
Med venlig hilsen Bestyrelsen i Haraldskær Jagtklub. Dette var annoncen.
Vi startede naturvandringen fra Haraldskær Avlsgård, og gik sammen med Steen Hedrup ud
på reviret, hvor der blev fortalt om ﬂora og fauna, som kun en kender mestrer. Vi bevægede
os ud i et skovområde hvor vi havde rig lejlighed til at se vildtspor i sneen af forskellige fugle
og dyr. Det var rigtig spændende at se og ”læse” spor.
I tilslutning til annoncen havde vi indlagt en ”Event” som var en demonstration af en ”rigtig”
Sweisshund i arbejde, ført af Henrik Korsholm, som er registreret Sweisshundefører og har
arbejdet i mange år med opsporing af anskudt og traﬁkskadet vildt.
Der var blevet udlagt et spor af Sweiss (blod), på et for os og hunden ukendt område, og da
deltagerne i naturvandringen ankom til området, holdt Henrik Korsholm et kort foredrag, hvor
der blev fortalt om Sweisshunde - arbejde. Hunden blev hentet fra bilen og sat på opgaven.
Publikum havde fået at vide hvor blodsporet var udlagt måske (ca. 1 dråbe for hver 2 meter),
og vi så til hvordan hund og fører arbejdede sammen og signalerede gensidigt. Det var spændende for os alle at se, og særlig da hunden registrerede det stykke vildt, som vi vidste var der, men ikke hvor, og igen ”spurgte” hunden: Skal
jeg gøre noget ? En kort kommando, og hunden gjorde sin pligt og holdt vildtet fast. Mange
af deltagerne var ikke selv jægere, og blev her vidne til, at vi jægere ikke kun går på jagt, og
ellers er ligeglade med det nedlagte vildt, men at vi ønsker at behandle det med ærefrygt og
respekt.
Slutteligt samledes de 40-50 deltagere til en forfriskning og en hyggesnak samt en smagsprøve på en vildtsuppe som var færdiggjort over åben ild ude på jagtreviret.

Nyt fra Jagtudvalget

VEJLE JAGTFORENING

Rågeregulering 2006 i Vejle Kommunale Skove.
Det er aftalt med Vejle Kommune at:
Der vil igen i år blive de samme muligheder som sidste år, med hensyn til det
tidsrum på dagen, hvor vi må regulere rågerne i Nørreskoven, nemlig fra
kl. 07.00 til 14.00, samt endvidere i Dyrehaven igen fra kl. 18.00 til 20.00

Premieredagen er i år i Nørreskoven i Vejle,
mandag den 1. maj 2006 , kl. 0815,

hvor der er nærmere orientering om reguleringsområderne.
Denne orientering ﬁnder sted ved 1.ste. låge til Dyrehaven på
Bybækvej fra krydset Helligkilde-Skyttehusvej.
Skydetiderne vil blive opdateret på Vejle Jagtforenings
hjemmeside, samt offentliggjort i Vejle Amts Folkeblad.
Det er en betingelse, at alle der melder sig som interesserede
til at regulere, melder tilbage til deres respektive formænd
når sæsonen er slut, hvor, og hvor mange rågeunger der er
nedlagt af hver enkelt.
Venlig hilsen
Christian Stounberg, formand
Vejle Jagtforening.
40746970
Det er ikke en betingelse for at deltage i rågereguleringen, at du
er tilstede på premieredagen, men du skal være medlem af en af
de tre jagtforeninger i Vejle Kommune, og, når du er tilmeldt til
én af formændene i de respektive jagtforeninger, gælder det hele
perioden.

Med venlig hilsen fra bestyrelsen i Haraldskær Jagtklub.
www.vejlejagtforening.dk
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Annonce

VEJLE JAGTFORENING

Medlemsinformation

VEJLE JAGTFORENING

Porsesnaps
Ingredienser.
I ﬂ.Brøndumsnsaps eller klar vodka
-blade eller hanrakler fra porsplanten.
Om sommeren plukkes de grønne blade og de overhældes
med snaps. Lad den trække fra 1 dag til en uge og smag
til undervejs.
Bliver den for bitter fortynder man den med snaps.
Er den for tynd brug ﬂere blade eller lad den trække lidt
længere.
Om vinteren anvendes koglerne. Allerede fra omkring
jul er de klar til at bruge. Pluk en lille kopfuld af de store
(hanraklerne) og hæld snaps på.
(også blandt porseplanten er det hanplanten der er størst
og pænest.)
Planten ﬁnder man på heden og i gamle højmoser.
Held og lykke med eksperimentet.
P.b.v.
Ove Elvin jensen

Specialister i :
Værktøj
Beslag
Arbejdsbeklædning
Sikkerhedsudstyr

www.vejlejagtforening.dk
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VEJLE JAGTFORENING

Formandens side

VEJLE JAGTFORENING

Af Christian Stounberg
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Igen har jeg mulighed for at ønske alle medlemmer et godt nytår med tak for jeres medlemskab i
Vejle Jagtforening i 2005.
Vi har, for de ﬂestes vedkommende, haft et jagtår som har været ikke så ringe endda. Hvad
der er hændt i hvert enkelt jægerliv har ofte været med en slags belønning af, hvordan vi har
investeret vores fritid og energi i det at gå på jagt .
Hvis det jagtudbytte du nu snart skal være klar til at indberette til Skov og Naturstyrelsen ikke
helt har været i den størrelsesorden som du kunne ønske dig - har det så været fordi du ikke har
været aktiv nok eller er det manglende ”tid”.
Enhver jæger må gøre op med sig selv hvad han eller hun ønsker at få ud af sin ret til at gå på
jagt, for i mange tilfælde bestemmer man selv, hvad man vil investere af kroner og tid på sin
fritidsinteresse.
Danmarks Jægerforbund har i de sidste 2-3 år været meget på forkant med at opfordre deres
medlemmer til at få de alt for mange anskydninger bragt ned på et acceptabelt niveau, og det
ser åbenbart ud til at lykkes, så vi kan være lidt stolte af, at vi godt kan ændre vores adfærd når
vi bliver konfronteret med kendsgerninger fra det virkelige liv.
Her i vores område, det vil sige Vejle og omegn, får vi ellers ikke meget støtte fra de myndigheder der skulle sørge for, at der bliver stillet skydefaciliteter til rådighed for haglskytterne, idet
”vores” skydebane i Vingsted er lukket, og ingen ved om den bliver åbnet igen.
For riffelskytterne ser det ud til, at der bliver gode forhold, idet der bliver stillet rigtig gode 100
og 200 meter baner til brug for riffeljægere og med elektronisk skærmmarkering og ydermere
med ret til at anvende også blødnæsede patroner. Vi har lige for få dage siden fået riffel - skydetider fra Vingsted og disse er med i dette blad.
Af kommende aktiviteter i Vejle Jagtforening skal lige nævnes, at vi igen i år har booket os ind på
en tur til Susegaarden i Sverige for 20-30 deltagere. Mange af deltagerne fra de tidligere år, har
allerede lagt billet ind, endnu før vi publicerer turen.
Vi har booket os ind på en tur til Sportingbanen i Riis ved Givskud, men da der kun er plads til
relativt få, vil vi nok ikke annoncere ret meget, for at få deltagere med.
Der bliver også har en riffelkursusdag i Nr. Snede, samt den tur til Borris, hvor der er ca. 30 riffelskytter, der år efter år melder sig som deltagere.
Rågeregulering i Nørremarksskoven kommer til at foregå efter samme retningslinier som sidste
år, hvor vi, efter aftale med Vejle Kommune blev inviteret til , sammen med de andre 2 jagtforeninger,
at forestå reguleringen mod en tilbagemeldepligt til de respektive jagtforenings formænd – se
omtalen i bladet.
Jagthornsblæsning - se omtale på Hallali �s indlæg i bladet.
Jagthundetræning - Se omtalen på Vejle Jagthunde Sports Forenings indlæg i bladet.
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Hvis nogen savner kommentarer til den uro der har været i Danmarks Jægerforbund i det sidste
halve års tid, mener undertegnede ikke, at det er værd at spilde tid på, for sagen bliver vendt og
drejet på alle måder og det er absolut en skændsel for os alle, at det har kunnet ﬁnde sted, uden
at misbruget er blevet stoppet for længst.
Christian Stounberg
Vejle Jagtforening.
Den kommende ordinære generalforsamling bliver nok planlagt til tirsdag den 26. september
2006.

��

��

��
���

���

�

�

���

���

���

���

���
���

���
��
�

��
�

���

���
���

�

����

����
���

���

���
���

���
����
���
����

Formanden har ordet.
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VEJLE JAGTFORENINGʼS BESTYRELSE

Klar til bukkejagt?
Bushnell kikkert

Høj kvalitet
til prisen!

8 x 42
Før 1699.-

NU

1299.Bushnell
afstandsmåler
Før 2995,-

1995.-

)RUPDQG
&KULVWLDQ6WRXQEHUJ
SULYDW
%HOOLVYHM

PRELO
9HMOHFKULVWLDQVWRXQEHUJ#PDLOGN

1 VWIRUPDQGPHGOHPVUHJLVWUHULQJ
2WWR2OHVHQSULYDW
-HUOHY+HGHYHMPRELO
9HMOHROHVHQ#LQILOHGN

.DVVHUHUIRUU
2YH(OYLQ-HQVHQSULYDW
5¡UKDYHQPRELO
9HMOHRYH#RYHMHQVHQDVGN


%HVW\UHOVHVPHGOHP
3HWHU+DQVHQSULYDW
6PDODJHUPRELO
9HMOHSBK#WHOHDGVOGN

)OXJWVN\GQLQJVLQVWUXNW¡U
-HVSHU0DGVHQ
6ROYDQJ-HUOHYSULYDW
9HMOHMHVSHUPDGVHQ#ZDQDGRRGN


5LIIHOVN\GQLQJVLQVWUXNW¡U
7DJH+DQVHQ
-RPIUX,QJHIUHGV9HMSULYDW
9HMOHWDJHBKDQVHQ#YLQGLQJJDDUGGN



5LIIHOVN\GQLQJVLQVWUXNW¡U
0RJHQV.O\YHUSULYDW
0nJHYHM$PRELO 
9HMOH


%HVW\UHOVHVVXSSOIOXJWVN\GQLQJVLQVWUXNW¡U
$QGUHDV0DQWKRUSH
+&/XPE\HV9HMSULYDW
9HMOHPDQWKRUSH#KRWPDLOFRP


%HVW\UHOVHVVXSSOIOXJWVN\GQLQJVLQVWUXNW¡U
VHNUHW U
)OHPPLQJ5DVPXVVHQSULYDW
+RUVWHGYHMPRELO
9HMOHIU#UDVZDUHGN



.217$.73(5621(5

8QGHUYLVQLQJDIMDJWWHJQVDVSLUDQWHU
3HWHU%-RKDQVHQ
(JHODQGYHMSULYDW
(JWYHGSMRKDQVHQ#EHVNHGERNVGN



%O VHUJUXSSHQ+DOODOLSULYDW
.DM/LQGJUHQID[
6ROVLNNHYHMPRELO
5LVVNRYNDO#VWDUFRHXURSHFRP

NU

Indmeldelsesblanket
VEJLE JAGTFORENING, JERLEV HEDEVEJ 31, 7100 VEJLE

Elektronisk

Sidste
!
chance

Peltor høreværn

1000.-

NU

Begrænset antal

Navn

:

..................................................

Postadresse

:

..................................................

Fødselsdag og år :

..................................................

Telefonnr.

:

. . . . . . . . . . . . . E-mail:
.....................................

Sæt X

:

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

Sæt X

:

Hvis du i forvejen er medlem af en anden jagtforening under DJ
medlem nr.:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ekstraordinær medlem uden „Jæger”)

Nørrebrogade 5 • 7100 Vejle • 75 82 66 25• www.macnab.dk

Kontingent opkrævning sker via Danmarks Jægerforbund, som sender et girokort
straks efter indmeldelsen.
Denne blanket sendes til:

VEJLE JAGTFORENING, JERLEV HEDEVEJ 31, 7100 VEJLE
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8.995,-

35,-

Kun kr.

8.995,-

Cal. 12/76, incl.
3 stk. chokes

Beretta Blackwing

Kun kr. 699,-

Stereo høreværn fra SKB.
Praktisk foldbar model

SKB høreværn

Tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.huntinglife.net

Kun kr.

10 stk., cal. 12/76,
28 gram, 500 m. sek.

Jaguar Steel
Magnum - 12/76

Alle modeller har magnum
kammer og leveres med
5 udskiftelige interchokes,
indvendig hårdforkromet løb,
naturligvis testet for stålhagl.

Priser fra kr.

SKB model 505S Field
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