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NordVestHimmlands Jagtforening.
Formanden skriver
Jeg vil starte med at undskylde for at bladet først kommer ud nu, det er der
flere grunde til. Vi har derfor valgt at bladet for 2019 slås sammen med bladet for 2020.
Men her er det endeligt. Og hvad er der så sket siden sidst. Jow ser I Henrik
Jensen har valgt at stoppe som formand for bla. at få mere tid til familien og
skyde, men har dog lovet at han stadig gerne vil lave mad til os på trænings
aftener, det sætter vi stor pris på.
Så nu er det mig der må løfte opgaven som jeres ny formand, jeg har dog de
to tidligere meget erfarne formænd jeg kan spørge, og som har vist mig den
store tillid til at, det her kan jeg godt.
Siden sidste medlemsblad kom ud, har vi haft besøg af tidligere Borgmester
for Vesthimmerlands kommune Knud Kristensen, som fortalte jagt historier
fra Afrika, og jeg siger jer det var spændende, det var jo ikke blot almindelig jagt på store dyr, det var historier om store strabadser, og nervepirrende
øjeblikke. Personligt ser jeg frem til at høre historien fra den næste tur som
dog endnu ikke er fastlagt.
Vi har i samarbejde med menighedsrådet ved Flejsborg Kirke atter været
med til at afholde en jagtgudstjeneste med efterfølgende gule ærter i klubhuset, et rigtigt hyggeligt arrangement, som vi gentager her i 2019.
Jeg kan jo også fortælle at vi i april 2019 sammen med Kreds 1 har afholdt
et mårhunde kursus, her deltog nogle af vore egne medlemmer for at, få mere viden om bekæmpelse, da vi jo har konstateret mårhunde i Rise enge, og
de har indtil videre skudt 14 stk.
I år har vi bl.a. haft betydelige udgifter til renovering af vort baneanlæg, i
Flejsborg, der efterhånden har mange år på bagen. Så vi fortsat kan tilbyde
faciliteter i topklasse og tjene penge til foreningen.
Der er stor aktivitet i de forskellige udvalg, og vi har været så heldige at
finde en ny hundetræner, det kan I læse mere om på en af de næste sider, og
ellers vil jeg henvise til vores hjemmeside som vi vil forsøge at holde mere
ajour med nyheder, men ellers er det primært på Facebook opslag med kort
varsel vil kunne ses.
Jeg vil slutte mit indlæg med at sige stor tak til de frivillige hjælpere, som
gør det muligt at have så mange aktiviteter, ved gang på gang at møde op til
alt hvad der bliver afholdt rundt i hele foreningen.
i er med til at holde gang i hjulene, og sikre foreningens økonomiske grundlag. Det være sig håndværksmæssig, i køkkenet, til hundetræning, afvikling
af jagterne og på skydebanerne i Flejsborg og Engelstrup.
Jeg ser frem til at møde jer til nogle af vores aktiviteter.
Liselotte Eriksen

Generalforsamling!
Nordvesthimmerlands Jagtforening afholder generalforsamling i klubhuset Gattenvej 29, Flejsborg, onsdag
d. 26. februar 2020.
Dagsorden iht. vedtægterne.
Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest syv dage før.
Foreningen er vært ved en gang aftensmad.,De der vil
være med til denne del, skal tilmelde sig ved formanden.
Tilmeldingsfrist: Senest onsdag d. 19. februar 2020. til
E-mail lise.flom@gmail.com
Tlf. 51360487
Spisningen starter kl. 18.30, generalforsamlingen kl.
19.30
Pbv.
Lise Lotte Eriksen

NVH/FLEJSBORG SKYDECENTER
Vi starter sæsonen 2020 lørdag den 21. og den 28. marts fra kl. 12.00 –
16.00 Aften træning starter vi torsdag den 2. april og fortsætter hver
torsdag til og med den 24.september fra kl. 17.00 Undtaget er
Skærstorsdag den 9. april, samt Kristi himmelfartsdag torsdag den 21.
maj hvor vi skyder fra kl. 12.00 – 16.00 . Pokalskydning holder vi
mandag den 24. august kl. 17.00.Sidste kortsalg kl. 18.30 Vi ser frem
til at møde jer på banen og håber at rigtig mange af jer lægger vejen
forbi.
Med venlig hilsen
Flugtskydningsudvalget
Kasper, Knud, Flemming og Jesper

Pigeskydning
Pigeskydning i 2020.
Nærmere vil komme i vores Facebookgruppe …..NVHdamer...
Stort tillykke til vores Danmarksmestre Grethe,
Lisbeth, Liselotte , og Mariane som var så dygtige
at de vandt DM i

Groes Cafe’ & bageri
Østerbrogade 14-16
9670 Løgstør
98678711
Vi tilbyder alt lige fra brød, kager, specialkager & Sandwich

Torvebageriet
Mellemgade 5C
9240 Nibe
98350436
Synes godt om vores facebook sider
Se vores tilbud & vores konkurrencer

Riffelbanen i Engelstrup.
Åbningstider 2020.
Onsdag den 1. april
Onsdag den 8. april
Onsdag den 15. april
Onsdag den 22. april
Onsdag den 29. april
Lørdag den 2. maj
Onsdag den 6. maj
Lørdag den 9. maj
Onsdag den 13. maj
Onsdag den 20. maj
Onsdag den 27. maj
Onsdag den 3. juni
Onsdag den 24. juni
felprøve!)

18.00 - 20.00
18.00 - 20.00
18.00 - 20.00
18.00 - 20.00
18.00 - 20.00
10.00 -14.00 (forbeholdt kvinder!)
18.00 - 20.00
10.00 - 14.00
18.00 - 20.00
18.00 - 20.00
18.00 - 20.00
18.00 - 20.00
18.00 - 20.00 ( forbeholdt aspiranter til rif-

Riffelprøve den 27. juni
Sommer pause
Onsdag den 5. august
Onsdag den 12. august
Onsdag den 19. august
Onsdag den 26. august
Onsdag den 2. september
Onsdag den 9. september

18.00 - 20.00
18.00 - 20.00
18.00 - 20.00
18.00 - 20.00
18.00 - 20.00
18.00 - 20.00

I henhold til vores miljøtilladelse holder riffelbanen lukket fra udgangen af september til start april, samt juli måned.

Besøg Trend kro og nyd
den gode mad i hyggelige
Omgivelser og varme
Atmosfære
Trend Kro
Viborgvej 605
9670 Løgstør

Uhrehøj plantage
Plantagen består af 200 hektar blandet nåle og løvskov, af varierende tæthed og
alder.
Der er etableret et konsortium med cirka 40 deltagere. Vi udøver bukkejagt, anstandsjagt på dåvildt og afholder 6 drivjagter.
Bukkejagt/Dåvildtjagt: Er inddelt i 8 områder med hochsitz i hver område. Der
trækkes lod, indtil alle der ønsker det har haft en jagtdag, så gives jagten fri resten
af sæsonen. Der nedlægges max fem bukke, max en pr. konsortiemedlem.
Fællesjagter: Der afholdes 6 fællesjagter med max 30 deltager.
Fællesjagterne afholdes som traditionelle drivjagter. Det er heldags jagter. Der
serveres morgenmad og nydes medbragt frokost. Der drives fem til seks såter per
gang.
Vildt arter: Råvildt, ræv, hare, sneppe.
Vi sætter hygge/samvær højt på dagsordenen.
Du skal være medlem af Nordvesthimmerlands Jagtforening for at få plads i konsortiet.
Pris per år: Pt. 2500,- kr. + betaling for nedlagt
vildt.
Der er pt. ingen venteliste, men vil du vide mere
eller skrives op til konsortiet, så kontakt Poul på
21 81 31 72

Rise Enge
Rise Enge Jagtselskabs jagtarealer består af småparceller, som er
Ejet af ca. 15 lodsejere. Varieret tæthed, eng og krat (Rise Enge)
Og Kommuneskoven i Hyllebjerg med tilstødende lejet arealer,
Bukkejagten er inddelt i 3 Såter (områder) og jagt sker ved lodtrækning.
Efterårsjagt: Drivjagt med ca. 20 deltagere, som har tilmeldt sig jagten
Du skal være medlem af NVH Jagtforening for derefter at indmelde dig
i Konsortiet Jagt selskabet.
Her er nogle Datoerne for Rise Enge 2020-2021
30/04 Kl. 20.00 skydecentret. Salg af Bukkelodder + salg af lodder til Dåvildt.
03/05 Kl. 09.00 Arbejdsdag Rise Enge.
10/10 Kl. 09.00 Drivjagt.
08/11 Kl. 09.00 Drivjagt.
12/12 Kl. 09.00 Drivjagt.
10/01 Kl. 09.00 Drivjagt
Tilmelding til jagterne til Bo Sørensen på 27285046
I Rise Enge har vi succes med at jagte mårhunde, Ivar Kruse er tovholder på
projektet. Der er nedlagt 11 Mårhunde i 2019. Ivar står klar med erfaring til
andre, som har lyst til at tage kampen op mod Mårhunde på 61678526. Ring
eller SMS.

Præstebakken 7 Overlade
Åben alle dage fra kl. 7.30 til 19.00

Hjortevildt.
Særfredningsområde Vesthimmerland:
Kronvildt: Sammensætningen af kronvildtbestanden i store dele af Vesthimmerland er meget tæt på det ideelle. Stadig flere steder ses der familiegrupper på 10 -15 dyr med stor spredning i køn og alder.
Større rudler ses primært i det gamle kerneområde omkring Gundersted,
Gatten og De himmerlandske Heder.
Det skal understreges, at kronvildtbestanden i Vesthimmerland de fleste
steder kun tåler et meget lavt jagttryk. En forkert afskydning vil få de
små grupper til at slå sig sammen i store rudler, der formodentlig vil søge til det gamle kerneområde.
Det er mit håb, at jægerne i Vesthimmerland udviser rettidig omhu og
god jagtmoral.
Dåvildt: Bestanden af dåvildt i området har udviklet sig særdeles tilfredsstillende med et estimeret antal på ca. 120 dyr i den østlige del af
De himmerlandske Heder. Ud over dette ses der større og mindre rudler
flere andre steder. Fra og med sidste år er der sat en begrænset jagttid.
Då, spidshjort og kalv fra d. 1. december til d. 15 december– hjort ingen
jagttid.
Trend området:
Kronvildt: Der er intet der tyder på en fast bestand af kronvildt i området, der ses dog strejfende smårudler og enkelt dyr.
Dåvildt: I området er der en meget stærk bestand af dåvildt, de lokale
jægere har på fortræffelig vis forvaltet bestanden. Det ser ud til, at kerneområdet udvides lidt år efter år.
Med venlig hilsen
Henrik Pedersen
Jægerrådet.

Træning for Jagthunde
Jeg starter hundetræningen op lørdag den 15 februar kl.
13 Hedegårdsvej 17, 9670 Løgstør.
Træningen er både for unghunde og åben klasse .
Der trænes i lydighed og apportering.
Senere regner jeg også med at jeg kan komme til at lave lidt
schweistræning samt markarbejde for de kontinentale hunde.
Vintertræningen er 8 gange og sommertræningen er 11 gange
og der afsluttes med lidt mad og hygge (sommertræningen starter
ved sommertids begyndelse) Der kommer også noget efterårstræning mere om det senere
For yderligere info og tilmelding kontakt NP på tlf. 50505402
Lidt om mig selv.
Jeg hedder Niels Peder Greve og er efter mange år i Aalborg flyttet på landet og vil nu gerne lægge mine kræfter her i Vesthimmerland.
Har været jagthundeinstruktør siden 1995 indenfor Danmarks
Jægerforbund
Har været træner i DMK Aalborg Nord, Limfjordsjægerne Aaborg/
Nr.sundby, Aalborg Jagthundeklub
Og p.t. er jeg instruktør/aktivist i DMK Himmerland og er startet i
NVH jagtforening i år.
Jeg har Kennel Grevegården med opdræt af Kleiner Münsterlænder sammen med min kone
Har haft münsterlænder siden 1992 p.t. har jeg 4 münsterlændere
Derudover går jeg til en del prøver, markprøver, apporteringsprøver og schweisprøver
MVH
Niels Peder Greve

Vilsted sø
Jagten på Vilsted sø er fælles for Ranum Jagtforening
og Nord Vesthimmerlands Jagtforening.
Der er tre områder langs søen som man kan udøve jagt
på gæs og ænder.
I sæsonen fra september til Februar må der jages torsdag fredag og lørdag i lige uger fra 1 1/2 time før solopgang til 2 timer efter solopgang, ligesom ved solnedgang.
Et konsortium varetager jagten på søen.
man skal være medlem af Nord Vesthimmerlands jagtforening for at komme med i konsortiet, det koster
1000,00 kr. pr år
hvis du får lyst at være med kan du blive skrevet op til
en plads.
Kontakt Mariane Birkmose på tlf. 21 47 90 64
Mail: marianeogjens@gmail.com

Bestyrelsen består af !
Formand
Liselotte Eriksen

Næstformand
Kasper Pedersen

Hedevænget 14 Knudstrup
9620 Aalestrup
Tlf: 51360487
Mail: lise.flom@gmail.com

Aggersundvej 251 Skerping
9690 Fjerritslev
tlf: 61684085
Mail: kpsand@outlook.dk

Kasserer
Finn Lolholm

Sekretær
Mariane Birkmose

Ullerupvej 60D
9670 Løgstør
mob: 30503393
Mail: flolholm@gmail.com

Henrik Juul Jensen
Fællesvirkevej 5
Borregård
9670 Løgstør
tlf: 98678711
mob: 40831528
mail: hj1971@mail.dk

Gustav Nielsen
Hovedgaden 44 9640 Farsø
tlf: 98 66 3399
mob: 26283399
Mail: Gustavsauto@LIVE.dk

Ullitshøjvej 23 9640 Farsø

Tlf: 21479064
Mail: marianeogjens@gmail.com
Karsten Thomsen
Svenstrupvej 51
9640 Farsø
Tlf: 42787940

Regnskabsfører

Poul Erik Haue
Mølgårdsvej 14
9670 Løgstør
Tlf 25751932
Mail: kph@email.dk

Diverse udvalg
Flugtskydning: Kasper/Knud/Flemming/Jesper
Riffelskydning: Henrik Pedersen
Jagt: Karsten Thomsen/Henrik Juul Jensen
Hunde: Niels Peder Greve
Blad / Pr: ???????
/ Poul Erik Haue
Dame / Pige: Mariane Birkmose
Foredrag / Film etc.: /

