
VEJRUP JAGTFORENING

19 322015 - 2016

Vores �otte skydebane 2015



Bestyrelsen

Formand:
Villy Fogh                             
Boldingvej 32                     20 60 08 73
6740 Bramming
Fam-fogh@live.dk

Næstformand:
Jan Kruse                             
Brammingborgvej 11      40 45 83 22
6740 Bramming
Hansen-kruse@mail.dk

Kasserer:
Hans Johnsen                    
Vejrup Storegade             40 15 98 15
6740 Bramming
hansjohnsen@sparvejrup.dk

Sekretær:
Sven Aage Vad 
Gørdingvej 5                      40 45 82 27
6740 Bramming
sv@dinitrol.dk

Bestyrelsesmedlemmer:
U�e Nissen                         40 17 82 23
Tangevej 6
6690 Gørding
un@chr-iversen.dk

Peter Bendix Kristensen 60 43 75 65
Særmarksvej 5
6670 Holsted
peter@klux.dk

Danny Jørgensen             28 35 29 27
Bjerndrupvej 17
6740 Bramming
Danny.j@live.dk

Skovudvalg:
Jesper Jæger, Sven Aage Vad

Hundeudvalg:
Bjarne Hansen, Sven Aage Vad

Bladudvalg:
Danny Jørgensen, U�e Nissen,
Peter Bendix Kristensen

Flugtskydningsudvalget

Formand:
Jan Kruse                                      
Brammingborgvej 11               40 45 83 22
6740 Bramming
Hansen-kruse@mail.dk

Næstformand:
Jan Christensen                          20 32 09 52
jc@dan-markering.dk

Kasserer:
Hans Johnsen 
hansjohnsen@sparvejrup.dk 40 15 98 15

Udvalgsmedlemmer:
Mads Møller                                 60 38 27 48
Jesper Jæger                                22 58 83 54
jjaeger@6690.dk
Jens Møller                                   23 69 99 41
Jan Lorentzen                              20 76 54 46
Jan-jagt@live.dk

Flugtskydningsinstruktører:
Jan Kruse                                      40 45 83 22
Jan Christensen                          20 32 08 52
Jesper Jæger                               22 58 83 54
Jan Lorentzen                             20 76 54 46
Mads Møller                                60 38 27 48
Anders Bendix                            22 31 92 02
Jens Kristiansen                         31 16 17 30
Michael Møller                           27 43 17 91
Jens Møller                                  23 69 99 41

Kontakt:
www.vejrup-jagtforening.com
vejrupjagtforening@gmail.com



Aktiviteter 2015/2016
 Oktober: 

11: sidste bindende tilmelding til skovjagterne til Jesper Jæger eller Sven Aage Vad. Mødested 
Lourupvej 31. Efter denne dato, kontakt os gerne for evt. ledige pladser. 

18: Jagt i kommuneplantagerne. Mødetid kl 08.00 på skydebanen. 

Ønsker du at deltage på jagten kontakt: Jesper Jæger 22 58 83 54 eller Sv. Aage Vad 40 45 82 27 

November: 

15: Jagt i kommuneplantagerne. Mødetid kl 08.00 på skydebanen. 

Ønsker du at deltage på jagten kontakt: Jesper Jæger 22 58 83 54 eller Sv. Aage Vad 40 45 82 27 

December: 

06: Jagt i kommuneplantagerne. Mødetid kl 09.00 på skydebanen. 

Ønsker du at deltage på jagten kontakt: Jesper Jæger 22 58 83 54 eller Sv. Aage Vad 40 45 82 27 

Januar: 

10: Jagt i kommuneplantagerne. Mødetid kl 09.00 på skydebanen. 

Ønsker du at deltage på jagten kontakt: Jesper Jæger 22 58 83 54 eller Sv. Aage Vad 40 45 82 27 

Februar: 

07: Reguleringsjagt på ræve, afsluttes med gule ærter kl 13.30 i Lourup. Mødetid kl 09.30 

10: Salonri�elskydning på Snedkervej i Bramming 19.00-21.00 

26: Generalforsamling i klubhuset i Lourup 19.30 

26: Sidste tilmelding til holdskydning til Hans Johnsen 

Marts: 

05: Lørdagstræning på �ugtskydningsbanen 13.00-16.00 

12: Lørdagstræning på �ugtskydningsbanen 13.00-16.00 

19: Lørdagstræning på �ugtskydningsbanen 13.00-16.00 

26: Lørdagstræning på �ugtskydningsbanen 13.00-16.00 

April: 

05: Holdskydning begynder 

07: Torsdagstræning på �ugtskydningsbanen begynder 18.00-21.00 



Maj:  

07: Indskydning af ri�el Måde skydebane, mådevej 113b, 6705 Esbjerg Ø kl: 13-17 

14: Indskydning af ri�el Måde skydebane, Mådevej 113b, 6705 Esbjerg Ø kl: 13-17 

14: Mærkeskydning på Måde skydebane ca. kl 15, Lodtrækning til bukkejagterne ca. kl 16.30.
      Evt. konkurenceskydning for hold vil blive etableret i stedet for mærkeskydning. Info senere.    

16: Bukketræf på Skydebanen i Lourup 08.30 

Juni: 

07: Sidste holdskydningskamp 

14: Ballum Skydning i Vejrup/lukket pokalskydning 17.30-21.00 

16: Præmieskydning B.H.J. – kortsalg slutter kl 20.00. Starter kl 17.30 - 21.00 

18: Finale, Holdskydning i Ansager 

Juli: 

07: Ballum skydning i Ballum 18.00-21.00 

August: 

18: Foreningsmesterskab/Jubilæumsskydning kortsalg slutter kl 20.00 17.00-21.00 

September: 

08: Sidste træningsaften på �ugtskydningsbanen 18.00-21.00 

Aktiviteter 2015/2016

Medlemsblad: 

Husk at minde kammerater og andre med interesse i at vide hvad der foregår i Vejrup 
jagtforening at de kan følge med i hvad der sker og ikke mindst i hvad der sker på 
�ugtskydningsbanen på vores nye hjemmeside: www.vejrup-jagtforening.com  

Hvis i har noget i føler der skal deles med andre medlemmer så send en mail til 
vejrupjagtforening@gmail.com eller tag kontakt til en fra bestyrelsen. 

 Vejrup Jagtforening er også på Facebook, søg på Vejrup Jagtforening. 



Skovjagter: 
Mødestedet for alle skovjagter er ved skydebanen i Lourup. Der bliver serveret 
rundstykker og en bitter/dram, som er inkluderet i prisen. 
Skovjagterne afholdes den 18. oktober, 15. november, 06. december 2015 samt 10. januar 2016. 
Er du interesseret i at deltage i en af jagterne, kan du tilmelde dig ved Jesper Jæger - 22 
58 83 54, mail jjaeger@6690.dk eller Sv. Aage Vad - 40 45 82 27, mail 
sv@dinitrol.dk hurtigst muligt. Prisen er 150 kr. som a�everes ved 
tilmelding. Jagterne er kun for medlemmer og foregår efter først til mølle princippet. 
Husk: Madpakke, drikkevarer samt jagttegn. 

Ræve regulering: 
Mødestedet for vores ræve regulering er ved �ugtskydningsbanen kl. 09:30 
Husk at vi spiser gule ærter efter reguleringsjagten den 07. februar. Dette foregår i klubhuset 
på skydebanen i Lourup kl. 13:30. 

Rågeregulering: 
Alle medlemmer i Vejrup jagtforening må deltage i rågereguleringen, hvis de er i besiddelse af 
et gyldigt jagttegn, salonri�el 22Lr eller en 5,5mm luftgevær. 
Interesserede kan henvende sig til Jesper Jæger – 22 58 83 54 eller Villy Fogh - 20600873   

Flugtskydning: 
Sæsonen 2016 begynder med 4 gange lørdagstræning den 05, 12, 19 og 26 marts. 
 Træning om torsdagen stater den 07. april og fortsætter til den 08. september. 
Hold der ønsker at tilmelde sig til �ugtskydning, skal tilmelde sig senest den 26. februar 
2016 til Hans Johnsen – 40 15 98 15 eller hansjohnsen@sparvejrup.dk 

Venskabsskydning mod Ballum: 
Der skydes mod Ballum i Vejrup tirsdag den 14 juni efter at holdskydning er færdig samt i 
Ballum den 07. juli. 
For dem der er tilmeldt holdskydning for Vejrup, er skydningen i Vejrup og Ballum gratis. 

Bukketræf: 
Foreningen er vært med ka�e og rundstykker i klubhuset i Lourup den 16. maj kl. 08:30. 
Alle er velkommen.  

 
Medlemskab af Vejrup Jagtforening: 
Ønskes medlemskab af Vejrup Jagtforening kan kasserer Hans Johnsen kontaktes på 40 15 98 15 
eller hansjohnsen@sparvejrup.dk. 
Bemærk: Licenskort til holdskydning udleveres kun til medlemmer af foreningen. 

De dygtige bukkejægere 16-05-15



GOD SÆSON PÅ SKYDEBANEN. 

 

2015 blev igen en god sæson på skydebanen, hvor vi indviede den nye sportingbane. 

I denne sæson var der en næsten unik nyhed på skydebanen. 

En sportingbane hvor man kan skyde efter både "fugle og kaniner". 

Op til sæsonstart var der stor travlhed, for at blive klar med de nye baner, og uden hjælp fra de 
mange frivillige havde vi ikke nået det. 

Så fra bestyrelsen for �ugtskydningsudvalget, skal lyde en stor tak til alle der har hjulpet med at 
få banen klar til sæsonstart. 

Banen, som er en ud af tre i Danmark, har vakt begejstring blandt skytterne og er brugt �ittigt i 
hele sæsonen. 

Vi havde 4 hold med til �naleskydningen i Ribe. Det var en rigtig god dag med smukt vejr og god 
stemning. 

 Hold nr. 7 blev nr. 2 i serie 5 og hold nr. 11 blev ligeledes nr. 2 i serie 6, tillykke til de 2 hold. 

Der var også i de individuelle konkurrencer skytter fra Vejrup der �k medaljer. I B-Rækken skød 
Henrik Sørensen sig til en 3. plads.              I C-Rækken blev Jens Kristiansen nr. 2 og i junior rækken blev 
Benjamin Sørensen nr. 3. Et tillykke til de 3 skytter.

Resultater fra lokalpokalskydningen der afholdes i forbindelse med Ballum skydningen 
blev følgende resultat: 

Resultater fra Lokal Pokalskydningen. 
 
Dame: Anne Katrine Radmer  7/24 
Junior. Emil Møller  16/25 
B række: Bjarne Hansen  20/26 
A række:  Henrik Lauridsen  24/25 
M række: Bent Kristensen  24/24 
 
Resultater fra Jubilæumsskydning. 
 
Dame: Anne Katrine Radmer  14/28 
Junior: Emil Møller  18/25 
B række: Bjarne Larsen  20/24 
A række: Jan Kruse  22/24 
M række: Mads Møller  24/24 
 
Foreningsmester. Mads Møller 24/24 
 
Stort tillykke til alle. 

Vel mødt til næste sæson på skydebanen 

Flugtskydningsudvalget. 

Ny Foreningsmester 2015

Mads Møller skød 24/24



Vejrup Jagtforenings fordressur 2015. 

En stor del af glæden ved at gå på jagt er arbejdet med jagthunden. Er der noget �ottere end 

samarbejdet mellem jægeren og en veldresseret jagthund, drivende som stående, der kan �nde 

vildtet, få det for bøssen og efter skuddet bringe vildtet hjem til dig. Det er drømmescenariet; 

men før du når dertil, ligger der mange timers træning forude. 

Fordressur træningen i Vejrup Jagtforening er et rigtig godt sted at begynde. Alle kan være med, 

såvel nybegyndere som mere rutinerede hundeførere. Til træningen i foråret 2015 mødte ret fast 

ca. 20 hunde og hundeførere op. Vi havde alle noget at lære, både hunde og førere.  

Jeg er kommet de sidste to år på holdet med vores korthårede hønsehund Nelly. Jeg havde 

trænet en del hjemme på græsplænen, og syntes selv det gik rigtig �nt. Jeg måtte sande, at det 

er noget helt andet, når der vimser 20 andre tillokkende hunde rundt, der er bare åh så dejlige. 

Det giver provokationer, som man ikke selv vil kunne udsætte hunden for. Grunddressuren er 

først på plads, når selv den mest lækre engelske setterhale får lov at gå forbi på nært hold, mens 

man selv bliver liggende i en fast dæk. 

De dygtige trænere Bjarne Hansen, Sven Åge Vad og forrige år også Jette Clausen fortjener stor 

ros. I har virkelig stor indsigt i og godt tag på hunde og dressur. Alle bliver hjulpet og guidet, så 

de kommer videre på netop deres trin i dressuren. Tak for det. 

Traditionen tro afsluttedes i juni med en prøve for de 18 fremmødte hunde. I år var det Gert 

Clausen der på kyndig vis skulle bedømme præstationerne. Det var en svær opgave, som Gert 

løste på skarp og retfærdig vis. Da prøven var forbi, var der hele fem hunde med maksimum 

point, hvorfor det blev hundenes alder, der måtte afgøre rækkefølgen ved præmieoverrækkelsen. 

Prøven viste, at dressurkurset virkelig havde løftet dressurniveauet både hunde og førere
havde lært rigtigt meget.

 

Grunden er nu lagt for det videre arbejde i marken og med apporteringen. Forude venter mange 

års glæder og oplevelser på jagt med veldresserede jagthunde.   



Øverst: De 4 vindere fordressur 2015. 1. vinderen til venstre. Alle med max. point.
Nederst: Alle deltagende hunde på prøven, med præmier til alle.

Regulering af rågeunger 

Lokalrådet i Vejrup kontaktede Vejrup Jagtforening om vi ville stå for regulering af råger i foråret 
2015. Lokalrådet havde henvendt sig til Banedanmark, som ejer området, hvor rågekolonien er. 
Derfra �k lokalrådet at vide, at Banedanmark gerne ville have, at det var en lokal jagtforening, 
der tog sig af reguleringen, og at det kunne lade sig gøre, da banestrækningen, hvor rederne 
var, ikke længere er i drift. 

Her på hjemmesiden og på skydebanen, blev der lavet opslag om, at medlemmerne havde 
mulighed for at tilmelde sig regulering af rågeunger. Der blev i alt skudt 92 rågeunger i området, 
og ca. halvdelen er klar til madlavningsholder, når de går i gang til vinter.  

Lokalrådet og Banedanmark var godt tilfredse med det antal, som vores medlemmer havde 
reguleret. Og får vi chancen igen i 2016, vil vi takke ja og annoncere det her på hjemmesiden.  



 

Selvbetjening – Medlemmer: 
Vejrup Jagtforening vil gerne have telefonnumre samt fødselsdatoer på deres medlemmer. 
Gå ind Jægerforbundets hjemmeside, hvor du kan �nde din pro�l under selvbetjening, 
medlemmer. Du skal blot indtaste dit medlemsnummer og postnummer. Her kan du også 
rette eller tilføje, hvis der mangler noget. 
Medlemmer på 65 år og derover er senior-medlemmer til en lavere pris. 

Til orientering 
Er man interesseret i silhuetter af dyr der bruges til 
Jagttegnsprøve til afstandsbedømmelse. 
Kan man låne disse ved henvendelse til Jesper Jæger tlf. 22 58 83 54 

Lokal pokalskydning vil blive afholdt samme dag med Ballum skydning i Vejrup. 
Der vil blive annonceret om nærmere information på banen i Lourup. 

Generalforsamling. 
Vil blive afholdt den 26. februar 2016, kl 19:30 i klubhuset 

Praktisk info 
 
Danmarks Jægerforbund 
Højnæsvej 56 
2610 Rødovre 
Tlf. 88 88 75 00 
Fax: 36 72 09 11 
Tlf. tid: 
Mandag til torsdag: 9.00-15.30 
Fredag: 9.00-12.00 

Danmarks Jægerforbund Kalø 
Molsvej 34 
8410 Rønde 
Tlf. 88 88 75 00 
Fax: 86 37 23 65 
Tlf. tid: Mandag: 10.00-15.30 
tirsdag til torsdag: 9.00-15.30 
Fredag: 9.00-12.00 

Hovedbestyrelsmedlem kreds 4 
Jens Venø Kjellerup 24 22 95 44 
Borgergade 31 
6064 Jordrup 
jvk@jaegerne.dk 

Schweiss hund. 
WWW.schweiss.dk 
SMS til 1220 
Tekst: Hund postnr. ex. (6740) 


