
VEJRUP JAGTFORENING

19 32

2012

Kommunemesteren

I juni/juli 2013 kan du som medlem af Vejrup jagtforening få en gra-
tis time på skydearenaen hos Korsholm i Skjern.

Du skal som minimum bestille 2. timer, det vil så udløse den gratis
time.

Du skal blot have dit medlemsblad med, samt bevis for at det er dig
der er medlem.

2014-2015

Vores flotte hus på skydebanen
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Bestyrelsen

Formand:
Villy Fogh 75 19 02 79
Boldingvej 32 20 60 08 73
6740 Bramming
Fam-fogh@live.dk

Næstformand:
Jan Kruse 75 17 37 24
Brammingborgvej 11 40 45 83 22
6740 Bramming
Hansen-kruse@mail.dk

Kasserer:
Hans Johnsen 75 19 00 15
Vejrup Storegade 40 15 98 15
6740 Bramming
hansjohnsen@sparvejrup.dk

Bestyrelsesmedlemmer:
Uffe Nissen 40 19 82 23
Tangevej 6
6690 Gørding
un@chr-iversen.dk

Sven Aage Vad 75 17 72 79
Gørdingvej 5 40 45 82 27
6740 Bramming
bjerndrups@gmail.com

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, Svend Aage Vad

Hundeudvalg:
Bjarne Hansen, Svend Aage Vad

Bladudvalg:
Danny Jørgensen, Uffe Nissen, 
Peter Bendix Kristensen

Flugtskydningsudvalget

Formand:
Jan Kruse 75 17 37 24
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 75 19 00 15
hansjohnsen@sparvejrup.dk 40 15 98 15

Udvalgsmedlemmer:
Mads Møller 60 38 27 48

Jesper Jæger 22 58 83 54
jjaeger@6690.dk

Sune Kruse 20 64 08 28
Sune-kruse@ofir.dk

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
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Program 2014/15
Oktober:
12: Sidste bindende tilmelding til skovjagterne til Jesper Jæger eller Sven Aage Vad.   
 Mødested Lourupvej 31.
19:  Jagt i kommuneplantagerne. Mødested skydebanen .................................... Mødetid kl 08.00
 Ønsker du at deltage på jagten kontakt: Jesper Jæger 22588354 eller Sv. Aage Vad 40458227

November:
16:  Jagt i kommuneplantagerne. Mødested skydebanen .................................... Mødetid kl 08.00
 Ønsker du at deltage på jagten kontakt: Jesper Jæger 22588354 eller Sv. Aage Vad 40458227

December:
07:  Jagt i kommuneplantagerne. Mødested skydebanen  ................................... Mødetid kl 09.00
 Ønsker du at deltage på jagten kontakt: Jesper Jæger 22588354 eller Sv. Aage Vad 40458227

Januar:
10:  Jagt i kommuneplantagerne. Mødested skydebanen  ................................... Mødetid kl 09.00
 Ønsker du at deltage på jagten kontakt: Jesper Jæger 22588354 eller Sv. Aage Vad 40458227

Februar:
1:  Reguleringsjagt på ræve, afsluttes med gule ærter kl 13.30 i Lourup.  .......... Mødetid kl 09.30
4:  Salonriffelskydning på Snedkervej i Bramming  ............................................ 19.00-21.00
27:  Generalforsamling i klubhuset i Lourup  ...................................................... 19.30
27:  Sidste tilmelding til holdskydning til Hans Johnsen

Marts:
7:  Lørdagstræning på flugtskydningsbanen  ..................................................... 13.00-16.00
14:  Lørdagstræning på flugtskydningsbanen  ..................................................... 13.00-16.00
21:  Lørdagstræning på flugtskydningsbanen  ..................................................... 13.00-16.00
28:  Lørdagstræning på flugtskydningsbanen  ..................................................... 13.00-16.00

April:
2:  Torsdagstræning på flugtskydningsbanen begynder  ..................................... 18.00-21.00

Maj: (Deltager man ved indskydning er man med i lodtrækning om en plads i en af foreningens skove) 

2:  Indskydning af riffel hos Ribe jagt og fiskeri  ................................................ 13.00-15.00
9:  Indskydning af riffel hos Ribe jagt og fiskeri  ................................................ 13.00-15.00
16:  Bukketræf på Skydebanen i Lourup  ........................................................... 08.30

Juni:
?  Se hjemmeside: Ballum Skydning i Vejrup/lukket pokalskydning  .................. 17.30-21.00
12:  Præmieskydning B.H.J. – kortsalg slutter kl 20.00  ...................................... 18.30-21.00

Juli:
2:  Ballum skydning i Ballum  .......................................................................... 18.00-21.00

August:
20:  Foreningsmesterskab/Jubilæumsskydning kortsalg slutter kl 20.00  ............. 17.00-21.00

September:
10: Sidste træningsaften på flugtskydningsbanen  ............................................. 18.00-21.00
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MeDleMSBlAD:
Dette er det sidst medlemsblad i en trykt ud-
gave. Bestyrelsen har valgt at tage dette skridt, 
da det er meget lettere og hurtigere at komme 
ud med nyheder til medlemmerne via nettet. 
Vi har mulighed for at bringe en nyhed med 
det samme frem for kun den ene gang om året 
bladet udkommer.
I fremtiden vil i kunne følge med i hvad der sker 
i Vejrup jagtforening samt på flugtskydnings-
banen på vores nye hjemmeside: 
www.vejrup-jagtforening.com 
Hvis i har noget i føler skal deles med andre 
medlemmer så send en mail til:
vejrupjagtforening@gmail.com 
eller tag kontakt til en fra bestyrelsen.
Vi håber i tager godt imod den nye side.

SKOVJAgter:
Mødestedet for alle skovjagter er ved skyde-
banen i Lourup. 
Der bliver serveret rundstykker og en bitter/
dram, som er inkluderet i prisen.
Skovjagterne afholdes den 19. oktober, 16. 
november, 07. december 2014 samt 10. 
januar 2015.
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 
Sven Aage Vad, 40 45 82 27, 
mail: bjerndrups@gmail.com senest den 
12. oktober 2014. Prisen er 150 kr. som 
afleveres ved tilmelding. Jagterne er kun for 
medlemmer og foregår efter først til mølle 
princippet.
Husk: Madpakke, drikkevarer samt jagttegn.

HygieJNeKUrSUS: 
Der vil komme mere omkring datoer på vores 
nye hjemmeside: www.vejrup-jagtforening.com

ræVe regUleriNg:
Mødestedet for vores ræve regulering er ved 
flugtskydningsbanen kl. 09:30
Husk at vi spiser gule ærter efter regulerings-
jagten den 1. februar. Dette foregår i klubhuset
på skydebanen i Lourup kl. 13:30.

rågeJAgt:
Alle medlemmer i Vejrup Jagtforening må del-
tage i rågejagten, hvis de er i besiddelse af
et gyldigt jagttegn, salonriffel.
Interesserede kan henvende sig til:
Jesper Jæger – 22 58 83 54 eller 
Martin Hansen – 21 40 21 91

FlUgtSKyDNiNg:
Sæsonen 2015 begynder med 4 gange lørdags-
træning den 7., 14., 21. og 28. marts.
Træning om torsdagen starter den 3. april og 
fortsætter til den 11. september.
Hold der ønsker at tilmelde sig til flugtskydning, 
skal tilmelde sig 
senest den 27. februar 2014 til 
Hans Johnsen – 75 19 00 15/40 15 98 15 
eller hansjohnsen@sparvejrup.dk

VeNSKABSSKyDNiNg 
MOD BAllUM:
Der skydes mod Ballum i Vejrup tirsdag den ?. 
juni efter at holdskydning er færdig samt i
Ballum den 2. juli.
For dem der er tilmeldt holdskydning for Vejrup, 
er skydningen i Vejrup og Ballum gratis.

BUKKetræF:
Foreningen er vært med kaffe 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:
75 19 00 15/40 15 98 15 eller 
hansjohnsen@sparvejrup.dk.
Bemærk: Licenskort til holdskydning udleveres 
kun til medlemmer af foreningen.
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Morgenjagt på en fjeldtop.

Per Vium har været bosat og gået på jagt i 
Norge i over 40 år, han har dermed stor er-
faring med at gå på jagt i de norske skove 
og fjelde. Per har sendt link til en hjem-
meside, hvor man kan leje jagt i Norge, det 
kan ske på følgende side: www.inatur.no

Han vil endvidere gerne besvare spørgs-
mål, hvad angår jagt i Norge, Per Wiums 
mailadresse er: per.wium@hotmail.com

Vejrup Jagtforening vil gerne takke Per for 
denne gode hjælp til vore medlemmer, der 
måtte have interesse i, og spørgsmål om, 
jagt i Norge.

Jagt i Norge
Vi er så heldige at have et medlem af Vejrup Jagtforening der bor i 
Norge. Han har skrevet en lille historie som du kan læse på vores 
nye hjemmeside: www.vejrup-jagtforening.com

Jagthytten Blinkop.
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Anlægsmæssigt har vi fået nye bord- bænkesæt til det overdækkede område foran 
klubhuset, så der nu er rigtig gode forhold til de der ryger og andre som blot har lyst til at 
sidde udendørs og nyde den dejlige bane. 

Tak til alle der har gjort et godt stykke arbejde.

Tilslutningen til holdskydning var i top med 14 hold tilmeldt.
Alle hold har gjort det rigtig godt i år og to hold kvalificerede sig til afslutningsskydningen 
som i år blev afholdt på Fanø.

De 2 hold var: Hold nr. 3-5. Vejrup 6-10 blev 3er i deres pulje og var med til afslutnings-
skydning pga. afbud fra et andet hold.

Det blev dog ikke til nogen præmie i år.

god sæson på skydebanen
2014 har igen været en god sæson på skydebanen.
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resultater fra lokalpokalskydningen der afholdes sammen 
med Ballum skydningen hver år gav følgende resultat:

B-række med 20 i 24:  Ronni Christensen
A-række med 22 i 24:  Per Tobiasen
M-række med 23 i 26:  Johannes Ibsen
Stort tillykke til alle.

Den 21. august afholdtes Jubilæumsskydning med flg. resultater:
Junior række med 16 i 29:  Thomas Clausen
B-række med 22 i 25:  Hans Fogh, Henrik Lauridsen 21-24, Simon Nielsen 20-25
A-række med 23 i 25:  Jan Lorenzen, Bjarne Larsen 22-25, 
 Henrik Sørensen/Jens Møller 21-25
M-række med 24 i 26:  Sven Aage Vad (opmærksomheden henledes igen på 
 kommunemesterskabet 2012 og 2013)
 Søren Radmer 23-24

Svend Aage Vad blev hermed årets foreningsmester 2014. 

Stort tillykke til alle.

Vel mødt til næste sæson på skydebanen

Flugtskydningsudvalget
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Han gjorde det igen igen igen!  
– tillykke til Sven Aage Vad med 3. sejr i træk.
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til OrieNteriNg
Er man interesseret i silhuetter af dyr der 
bruges til jagttegnsprøve til afstandsbedøm-
melse, kan man låne disse ved henvendelse 
til Jesper Jæger, tlf. 22 58 83 54

Lokal pokalskydning vil blive afholdt samme 
dag med Ballumskydning i Vejrup. Der vil blive 
annonceret om nærmere information på ba-
nen i Lourup.

generalforsamling
Vil blive afholdt den 27. februar 2015, 
kl. 19:30 i klubhuset.

Dette er det sidst medlemsblad i en trykt udgave. Bestyrelsen har valgt at tage 
dette skridt, da det er meget lettere og hurtigere at komme ud med nyheder til 
medlemmerne via nettet. Vi har mulighed for at bringe en nyhed med det samme 
frem for kun den ene gang om året bladet udkommer.

I fremtiden vil i kunne følge med i hvad der sker i Vejrup Jagtforening samt på 
flugtskydningsbanen på vores nye hjemmeside: www.vejrup-jagtforening.com 

Medlemsblad

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

Vi håber i tager godt imod den nye side.
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Vejrup Jagtforening har igen i 2014 afholdt fordressur for hunde. Igen i år var det Jette 
Clausen og Bjarne Hansen der var de kompetente instruktører. 
17 hunde var tilmeldt og mødte flittigt op på træningsaftenerne. Det var hunde i alle 
aldre og glædeligt er det at se både nye hundeførere og nogle der år efter år bakker op 
om træningen.

En skøn sommeraften i juni skulle anstrengelserne af træningen så stå sin prøve.  I alt 
deltog 16 hunde – meget flot fremmøde, ligeledes var mange mødt op som tilskuere, må-
ske det var den traditionelle kaffe med lagkage der kunne lokke. Som dommer var Keld 
Hansen inviteret og efter en times tid kunne han udløse spændingen.

1. vinder: Engelsk Setter, Maclau G Celine ejer H.P Clausen
2. vinder: Engelsk Setter, Bjerndrups Britt ejer Gert Clausen
3. vinder: Engelsk Setter, Maclau Girl ejer Martin Clausen     

Der var mange rigtig flotte præmier og der var præmier til samtlige fremmødte hunde. 
En stor tak til alle som velvilligt har bidraget med de flotte præmier. 
Aftenen sluttede traditionen tro med kaffe og masser af Othello lagkage.

Vejrup Jagtforenings  
fordressur 2014
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Bukketræf 2014 
Om morgenen d. 16. maj gav traditionen tro Vejrup Jagtforening kaffe og rund-
stykker til de jægere, der var mødt på skydebanen. Fremmødet var godt med 25 
jægere og 1 buk på paraden. I selskab med kaffen gik snakken lystigt, om de 
forskellige oplevelser jægerne havde haft denne dejlige forårsmorgen.

Selvbetjening
Medlemmer
Vejrup Jagtforening vil gerne have telefonnumre samt fødselsdatoer på deres 
medlemmer. Gå ind på Jægerforbundets hjemmeside, hvor du kan finde din profil 
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.
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Vildtaften i skolekøkkenet
Kom og vær med til at tilberede forskelligt vildt i 

skolekøkkenet på Gørding skole, sammen med en 
dygtig kok der har erfaring med tilberedning af vildt.

4 aftener efter nytår, hvor vi tilbereder og spiser 
forskelligt vildt, på nye og spændende måder.

Tilmelding til Jesper Jæger efter først til mølle på telefon: 22 58 83 54.

Der er plads til ca. 20 på et hold.
Pris 400 kr. for 4 aftener og derudover råvareprisen pr. aften. 
Vildtet skal vi selv levere. Drikkevarer medbringer man selv. 

De 4 aftner er følgende onsdage: 
4. februar, 18. februar, 4. marts og 18. marts. 

Hver aften starter kl. 18 og forventet sluttidspunkt er kl. 22.
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Igen i år var det nødvendigt at vi rykkede ud for at regulerer ræv i området omkring Gør-
ding og Vejrup, og det skulle vise sig at være en rigtig beslutning. Selv samme morgen 
havde Uffe spottet to ræve nord for åen, ved Varho Nygård, på hans vej imod møde-
stedet, på skydebanen. 
Vejret viste sig fra sin smukke, men blæsende (læs kolde) side, men folk var klar, vi mød-
tes i alt 19 mand ink. En håndfuld med hunde.
Første såt foregik langs Holsted å, folk blev delt ind i hold og kørte ud til de udvalgte 
hegn osv for at placere sig bedst muligt, jeg havde købmanden og Benjamin med i bilen 
og vi kørte over på sydsiden af åen, imens hundefolkene fordelte sig fra begge ender og 
på begge sider af åen for at gå hinanden i møde.
Jeg fik de to før nævnte placeret i hvert deres hegn, det ene hegn har en lille remise hvor 
der ligger en kunstgrav, et sted der er skudt ræv før og den anden blev placeret som en 
ekstra gardering hvis ræven skulle smutte forbi eller den vil komme øst fra langs åen.
Jeg gik selv ned langs et andet hegn og ned i den store eng (kendes af kender, og kender 
ved at der ofte kommer ræv forbi netop her), placerede mig på en plads jeg kender igen-
nem mange år og det passede med jeg stod tilpas i læ. Hurtigt begyndte der at være liv 
i engen, ænder, fasaner og råvildt og ikke mindst en enkelt sneppe viste der sig for mig. 
Hundene begyndes at kunne høres, og tanken om ræven vil komme forbi min post er ikke 
forbi. 
Ser noget løbe ind i pilekrattet, ligner meget ræven, og kort tid efter høres der et skud 
oppe fra marken, Uffe har spottet ræven og sender et skud efter den, for at få den vendt, 
og det lykkes, 15 meter foran mig kommer ræven luskende ud af pilekrattet, den stop-
per op i kanten for at få et overblik, jeg får afsikret og venter på dens næste træk, den 
vælger at liste den rette vej forbi mig, og jeg skyder første skud, hvilket sidder lidt bag til, 
så andet skud må i brug og den ligger der stendød. Uffes hund kommer hurtigt forbi og 
giver ræven den sædvanlig rusketur. Såten nærmere sig sin slutning, men vildtet viser 
sig stadig, ænderne og ikke mindst fasanerne, så scenen kunne ikke være smukkere en 
søndag først i februar 2014.   
En kanon dag der afsluttede med gule ærter og godt selskab i klubhuset, men endnu 
vigtigere paraden indeholdte 2 ræve mere så i alt 3 ræve, en skudt fra grav og den sidste 
skudt af en fra Bramming/Hunderup jagtforeninger, der også var af sted denne dag.

Peter Bendix Kristensen.

ræveregulering
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Bukke jagten – endelig i gang
Stod op kl 4 og kørte til Hyldelund, hvor vi har købt 11,3 ha. Vi har plantet 4 ha med pil 
som var blevet kratpudset (ca. 21. april) de var nu ca. en halv meter i højden. Kom uset 
forbi 3 råer som gik i pilmarken. Jeg valgte en hochsitz som står i et læhegn af fyrtræer 
ud til en fodermark sået med vinter mix til hjortevildt.

Bukken og en rå kom ud på fodermarken ca. 6.05 (afstand ca. 60 m) hvor de gik til ca. 
6.15 hvor jeg skød bukken 45 meter ude, den faldt på stedet skudt med cal. 222. Så 
det blev en perfekt morgen.

En bukke hilsen fra Bent Hansen 
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PrAKtiSKe 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

Schweishund
www.schweiss.dk
SMS til 1220
Tekst: Hund postnr ex. (6740)

Soltider
www.nakskov-gym.dk/almadk



Industrivej 68 
6760 Ribe 
Tlf.: 76 88 98 88

Stedet hvor der handles...

Ribe Jagt & Fiskeri


