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Formanden har ordet
Vi har lige afholdt generalforsamling. Det
var den 22. februar, og der var mødt 28
medlemmer op. Vi gennemgik året, som er
gået og fortalte om de aktiviteter, som var
afholdt i løbet af året. Marie gennemgik
regnskabet, som igen i år viste et flot overskud, som hovedsagligt er fremkommet ved
vore afholdte flugtskydninger, som Richard
har stået for.
Der var tre bestyrelsesmedlemmer på valg.
Marie modtog genvalg som kasserer. Jens
modtog genvalg til bestyrelsen. Richard
ønskede ikke genvalg så nyvalgt som
sekretær/næstformand blev Michael Møller, som i flere år har været suppleant og
hjulpet Richard med flugtskydning. Kjeld
Ole Rasmussen forsætter som suppleant og
nyvalgt som suppleant blev Jacob Nygaard
Mathiasen, Kingstrupvej 13, 5592 Ejby.
Harry Jespersen blev genvalgt som revisor
og revisorsuppleant blev Richard Nielsen.
Fra foreningens side vil vi gerne takke
Richard for mange års godt arbejde i Vejlby
Sogns Jagtforening.
Vi byder velkommen til Michael Møller
som nyt medlem af bestyrelsen. Ligesom
vi byder velkommen til Jacob Nygaard

Mathiasen som suppleant.
Der blev fra et af vore medlemmer, som
også er medlem i Middelfart Jagtforening,
spurgt om deres medlemmer kan blive
overført enkeltvis til V.S.J. eller om en
overførsel eventuelt kan foretages kollektivt. Fra V.S.J.s side kan vi kun sige at de
er velkomne om de kommer enkeltvis eller
kollektivt!
Som vi tidligere har skrevet, så vil vi på
sigt komme til at mangle hjælp til flugtskydning. Specielt mangler vi i foreningen
uddannede flugtskydningsinstruktører.
V.S.J betaler udgifterne til kursus. Men
også lidt flere hjælpere kunne være ønskeligt – så kontakt blot en i bestyrelsen – tlf.
eller mail – og fortæl hvornår du eventuelt
har tid og lyst til at give en hånd med.
I er også alle meget velkomne til at komme
med forslag til nye tiltag – kontakt os bare!
Såfremt der er spørgsmål eller kommentarer til vore tiltag og arrangementer, så sig
bare frem – vi kører meget som vi plejer,
men kan dog godt ændre os!
				
Poul

Siden sidst
Ræve- kokkejagter på Lossepladsen.
Der er blevet afholdt 3 ræve/kokke jagter på Lossepladsen. Der har været ca. 15 deltagere
både ung/ny-jægere og ældre jægere. Der er set meget vildt og vi har hver gang set ræv.
Der er i alt blevet skudt 1 ræv og 4 fasankokke.
Vi har haft nogle gode jagtdage på Lossepladsen.
Poul

Flugtskydning i 8 år.

Nu er tiden til nye kræfter og ideer.
Jeg har for længe siden sagt, at jeg stoppede
når jeg blev 60 år!
Der har været mange gode timer. Flere
sjove oplevelser. Også nogle ting som jeg
stadig krummer tæer over. Men de resultater, som vi har opnået ved de 10 årlige
skydninger, har kun været muligt med alle
skytterne, som kommer. Der har altid været
nogle, som stod klar, når der manglede en
hjælpende hånd. En enkelt ting, som jeg
lige vil nævne er: Prisen på patroner og
duer har været den samme i alle 8 år. Et
par af de faktorer, som har givet så gode tal
på bundlinien er: Flere deltagere. Genbrug
af duer. Lidt nærighed (ikke for mange
foreningsøl).
Flugtskydning er et stort aktiv i foreningen.
Jeg håber at den gode stemning og det gode
humør fortsætter,
Sammen er vi stærke!
Tak til Jer alle for nogle dejlige år.
Richard

Klubaftener

I vinterens løb har vi afholdt klubaftener
på Aulby Skole hver onsdag i ulige uger.
LaserKino har været flittig brugt og vi har
hygget med en kop kaffe og megen god
snak. Der er afholdt juleafslutning med
gløgg og æbleskiver til de fremmødte – en
hyggelig aften.
Kan vi få lokalet til næste vinter, vil vi helt
sikkert fortsætte disse klubaftener.
Er der nogen, som har forslag til et godt tiltag – foredrag eller andet – så sig blot frem
og vi i bestyrelsen vil se om vi kan efterkomme forslaget. Mulighederne er mange
og Middelfart Kommune stiller lokalerne
gratis til rådighed for os.
Marie

Trofæaften

Vi har den 01. marts 2017 afholdt vores
trofæaften i Aulby Skole. Dette arrangement plejer at være godt besøgt, men i år
var der ingen trofæer – så vi må konstatere
at rødvinen til gevinsterne kan gå hen og
bliver årgangsvin!
Richard

Sidste nyt fra rævejægerne:

Så sluttede rævejagt sæsonen for 2016-2017.
Vi har afholdt 9 rævejagter. Der har ikke
været så stor tilslutning til jagterne som
sidste år, men vi har dog skudt dobbelt så
mange ræve – 2 stk – og det er i øvrigt dem,
som er blevet set.
Vi har nu ført bog over rævejagterne i 8 år.
Det er blevet til 37 ræve med et deltagerantal på 321 mand på 67 jagter. Det giver et
gennemsnit på ca. 1 ræv hver anden gang,
ca. 5 mand pr. gang og det er ca. 3 timer
pr. gang. Timeforbruget er 963 mandetimer/963 timers underholdning!
Skulle der være spørgsmål angående rævejagter – så kontakt Uffe Simonsen på tlf.
2022 0882.

Kommende arrangementer:
Foredragsaften
Onsdag, den 29. marts 2017 kl. 19.00 afholder vi foredrag primært om opbevaring og
transport af våben, men også vejledning i
ansøgninger om og ændringer af våbenpas
og andre dokumenter.
Dette foregår i mødelokale 3 på Aulby
Skole – alle er velkommen. Tag blot andre
interesserede med. Vi er vært ved en kop
kaffe.
Richard

Hundetræning

Hundetræningen starter søndag, den 05.
marts 2017 kl. 10.00 i Køstrup – ved Lossepladsen/Skydebanen.
Der bliver træning for unghunde og åben
klasse. Der afsluttes med en prøve, hvor vi
har fået lov til at uddele vore hundepokaler.
Vore hundepokaler kan vindes af medlemmer af V.S.J., som har deltaget i undervisningen. Afslutningen på hundetræning
er den 28. maj 2017 kl. 09.00, hvor alle er
velkomne.
Også i år afholdes der hold apporterings
dyst. Dette er den 25. maj 2017 kl. 09.00.
Yderligere info om hundetræning kan fås
ved henvendelse til Karsten Kristoffersen
tlf. 2330701 eller Poul Birkholm 23498136.
Se evt. FB siden: Hundetræning ved
Indslev – og Ejby, Harndrup og Omegns
Jagforeninger.
Poul

Riffelpokalskydning i Ulfborg

Lørdag, den 01. april 2017 (ikke nogen
aprilsnar!) tager vi til Ulfborg. Vi gør som
vi plejer – mødes på parkeringspladsen ved
den nye Lillebæltsbro kl. 06.30. Vi samles i
så få biler som muligt og kører til Ulfborg.
I skal selv sørge for at have kaffe med –
foreningen sørger for rundstykker m.v. og
en lille en til halsen. Der bliver skudt på 4
baner med 2 forskellige afstande. Skydestok
og jagtstol er tilladte hjælpemidler. Vores
pokal kan som sædvanlig kun vindes af et
medlem af vores forening. Andre interesserede er velkomne til at tage med og
skyde og få en god og lærerig dag. Prisen
for dagen er 350,00 kroner pr, deltager. I
skal som altid huske bundstykke, høreværn
og patroner. Der bruges ca. 60 stk. Også
god ide at huske en madpakke. Tilmelding
senest tirsdag, den 28. marts 2017 til Poul
på tlf. 2349 8136. Turen er sammen med
Middelfart Jagtforening.		
Poul

Hjortebanen Lejbølle
på Langeland

I år tager vi af sted til Lejbølle søndag, den
07. maj 2017. Igen mødes vi på parkeringspladsen ved den nye Lillebæltsbro kl. 11.00.
Her samles vi i så få biler som muligt og
kører sydpå til Langeland. Vi har banen fra
kl. 13.00 til kl. 17.00. Der er mulighed for
at skyde på 100 meter indskydningsbane
og på 100 meter bane med løbende hjort og
endelig på gris på 50 meter bane. Foreningen er vært ved en ostemad, en kop kaffe
og en tår at drikke. Prisen er 200 kroner pr.
deltager. Her skal vi huske at medbringe:
bundstykke, høreværn og ca. 60 patroner.
Der er plads til 20 deltagere, så vi bruger
princippet – først til mølle --.
Denne tur laver vi i samarbejde med Middelfart Jagtforening.
Tilmelding til Poul på tlf. 2349 8136 senest
den 01. maj.
Poul

Indskydning af jagtriffel

Igen i år er det muligt at få sin riffel skudt
ind hos Middelfart Skytteforening, Søbadvej 7, 5500 Middelfart. Der er åbent hver
tirsdag fra kl. 18.00 – kl. 20.00. Det er 200
meter bane.
Se mere om Middelfart Skytteforening på
deres hjemmeside – www.middelfartskytteforening.com.
Poul

Bukkepral den 16. maj 2017

Vi er en meget traditionsrig forening - så vi
fortsætter de gode traditionerne:
Vi holder bukkepral hos Lis og Jan på Lerbjergvej 64, 5500 Middelfart fra kl. 09.00
til kl. 11.00. Vi starter med kaffe, rundstykker og hvad dertil hører kl. 09.00. Der er
indvejning fra 09.00 – kl. 10.30.
Gevinsten gives til det medlem af VSJ,
som har skudt og kan fremvise den største,

tungeste buk i brækket tilstand på paraden.
Gevinsten er som sædvanlig et gavekort.
Har vi mulighed for det vil der blive blæst
for bukken.
Knæk og bræk til alle 16. maj!
Marie

Igen i år vil foreningen sørge for morgenkaffe med brød samt en let frokost til pokalskydningen.
Richard og Michael
		

Flugtskydning 2017

Husk – Husk - Hvis I ser dåvildt så indberet til Lars Madsen på tlf. nr. 9955 7712.
Poul

Vi holder igen i år vore flugtskydningsaftener i vante omgivelser og her vil vi benytte
lejligheden til at takke lodsejerne for deres
velvilje. Uden dem har vi jo ikke mulighed
for at træne og dygtiggøre os.
Der vil som sædvanligt blive skudt jagt og
trap. Vi glæder os til nogle gode aftener
med et forhåbentligt godt fremmøde og fint
vejr. Skulle der være spørgsmål i forbindelse med flugtskydning, så kan Richard kontaktes på telefon nr. 6177 2833 og Michael
kan kontaktes på tlf. 2960 4910.
Skydedage:
Møllemaden i Vejlby fra kl. 18.00 til kl.
21.00
Lodsejer: Hans Peter Andersen, Korsbjergvej 32, 5500 Middelfart
Tirsdag, den 23. maj 2017
Tirsdag, den 30. maj 2017
Tirsdag, den 06. juni 2017
Tirsdag, den 13. juni 2017
Tirsdag, den 20. juni 2017
Gamborg Østergaard, fra kl. 18.00 til kl.
21.00
Lodsejer: Bjarne Larsen, Assensvej 228,
5500 Middelfart
Tirsdag, den 25. juli 2017
Tirsdag, den 01. august 2017
Tirsdag, den 08. august 2017
Tirsdag den 15. august 2017
Lørdag den 19. august 2017:
Pokalskydning fra kl. 09.00 til kl. 16.00.

Dåvildt

Schweiss registeret:

Jørgen Ibsen – tlf. 2371 3915.
Lars Madsen – tlf. 9955 7712.
Kim Bennedsen – tlf. 2158 9666.
Kim håber at blive klar med sin nye hund
først på sæsonen.
Poul

Vigtig information til alle:

Kontingent til VSJ er stadig 120,00 kroner
årligt.
Det er vigtigt at I selv sørger for at give
Danmarks Jægerforbund oplysninger om
Jeres fødselsdato og år.
I kan kontakte forbundet direkte eller I kan
give mig besked, så skal jeg nok sørge for
at videregive oplysningerne. Det vil også
være godt om vi fik oplyst mobil nr. og
mail adresse på de af Jer som har dette. På
et tidspunkt vil det jo nok blive aktuelt at
sende ”blad” på den måde. Vi mangler dog
en del hos os inden det bliver aktuelt. Er
der nogen, som måske har spørgsmål eller
kommentarer til dette så kontakt mig - tlf.
2883 5370 - og jeg vil forsøge at hjælpe på
bedste måde.
Næste blad forventes at udkomme i september.
Er der nogen derude, som måske har en god
historie/beretning vi alle kan nyde godt af,
så send den til mig og den vil komme med
i bladet.
Marie

Tilmeldingsblanket

Jeg ønsker at blive medlem af
Vejlby Sogns Jagtforening - nr. 5012.
En jagtforening under Danmarks Jægerforbund
Fornavn:______________________________________________________
Efternavn:_____________________________________________________
Adresse:_______________________________________________________
Postnr. og by:__________________________________________________
Fødselsdato og år:_______________________________________________
Tlf. nr.________________________________________________________
E-mail:________________________________________________________
Udfyldes og afleveres til en i bestyrelsen i Vejlby Sogns Jagtforening.
Du kan evt. også sende oplysningerne via mail til en i bestyrelsen.

Værkstedsvej 34 - 5500 Middelfart
Tlf. 6441 1562 - info@mvtryk.dk

