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Advokaterne i Bymidten

Steen Poulsen
Møderet for Højesteret

Hovedgaden 26-28  2970 Hørsholm

tlf.: 4586 0405 * fax. 45 766 005

Brave jægere – kære medlemmer ! 
 

Når disse linier læses, er det politisk- administrative danmarkskort blevet ændret 
som aldrig før. Hverdagen for alle, også for ideale foreninger som vores, vil byde 
på nye opgaver, nye udfordringer i nye samarbejdsmønstre. Lokalt udgør ”Det 
grønne Råd” det forum, hvor alle brugere af kommunale arealer og ejendomme 
kan komme i dialog med det kommunale embedsværk og politikere. Dette 
forhold er bestyrelsen vidende om og deltager i rådets møder for at følge 
udviklingen. Danmarks Jægerforbund er ligeledes opmærksom på denne 
mulighed for lokal indflydelse omkring lokale jægeres muligheder. I december er 
der afholdt oplysende møder i alle dele af region 13. 
Sammen med Friluftsrådet, bliver de Grønne Råd jægernes platform for 
påvirkning af de nye, store politisk- administrative regioner, hvor vi nu tilhører 
Hovedstadsregionen. 

Hvorledes DJ´s organisationsstruktur skal se ud vides endnu ikke. 
Hovedbestyrelsen har pålagt det nedsatte ”Strukturudvalg” at barsle med et 
færdigt forslag i december 2006. Jeg vender tilbage med nyheder i denne 

sammenhæng på vores hjemmeside.  
Forslaget fremsendes til de nuværende regionsbestyrelser, der herefter får lidt tid til at 
behandle dette med kommentarer for øje. Kommentarer fra hele landet skal herefter 
behandles af Strukturudvalget, der fremsender et nyt gennemarbejdet forslag til 
fremlæggelse på regionsmøderne. Dette møde afholdes lø. d. 3. marts 2007 for region 
13´s medlemmer. Alle er velkomne, men kun delegerede har stemmeret.               Efter 
regionsmøderne er afholdt i hele landet bearbejdes forslaget til endelig fremlæggelse 
på Repræsentantskabsmødet i juni måned. Efter en eventuel vedtagelse har DJ 
forhåbentlig en effektiv og fremadrettet struktur til gavn og glæde for alle jægere - ikke 
mindst for de mange frivillige ledere og medarbejdere, der på ideale vilkår, kæmper for 
jagten i Danmark. 

Efter årets generalforsamling udgør bestyrelsen et nyt hold, idet to medspillere fra det 
gamle hold har søgt nye udfordringer. Kent Petersen har virkelig fået gang i sin 
tegnestue, hvilket naturligvis kræver hans tid. Kent har dog lovet, at stå til rådighed 
med sin arkitektekspertise, hvis eller når, vi får brug for det.  
Foreningens mangeårige næstformand, Eigil Jensen, hvis uegennyttige arbejde for 
vores forening ikke kan prises nok, har valgt, at bruge alle sine kræfter på 
formandsposten i samvirket omkring riffelskydningen mellem Hillerød, Karlebo og 
Hørsholm. En stor opgave på vegne af næsten 1400 jægere i hele regionen, der 
ligeledes er brugere af banerne ved Sjælsø 
og Hanebjerg. 
En stor tak til jer begge fulgt af et  
”knæk og bræk!” i fremtiden. 
Ligeledes skal der lyde et varmt velkommen 
Flemming Eilsø og  
Kim Guldbrandsen.  
Der er opgaver nok, og I er allerede i gang. 
Vi ser frem til et langt og positivt 
samarbejde. 

fortsættes næste side: 
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På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, vedtog vi, at satse på oprettelse 
af to nye udvalg. Et udvalg, under ledelse af foreningens nye næstformand, Jacob 
Lilje, der har til opgave , at organisere rævejagt, herunder anlæggelse af kunstgrave 
og kontakt til egnede hunde og deres ejere. Nye og tidligere interesserede i denne 
spændende jagtform bedes henvende sig til Flemming Eilsø, Jens Hansen eller Jacob 
Lilje. 
Et andet udvalg skal se på mulighederne for havjagt. Interesserede kan henvende sig 
til formanden. Jeg vil herefter være behjælpelig med organisationen af udvalget. 

I ønskes alle et godt og lykkebringende nytår og ----- 

Må Diana følge dig på de krogede stier. 

Steen W. Jensen, formand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Få gratis nyhedsbrev i din indbakke 
Tilmeld dig allerede i dag foreningens nyhedsbrev på www.hooj.dk og modtag 
nyheder, information samt påmindelser vedrørende specielle foreningsarrangementer!  
 
 

 
 

hooj – altid et skridt foran 
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Er du en erfaren jæger, ny-jæger, pige-jæger, mand-jæger, land-
jæger, hav-jæger, strand-jæger, eller er du en jæger som bare 
gerne vil vide lidt mere om skydning med haglbøsse, forbedre dine 
skydefærdigheder, så har Hørsholm & Omegns Jagtforening et 
øredøvende, drøn bragende og knald-hamrende, godt tilbud til dig ! 

Du har måske også bemærket, som man umiddelbart skulle tro, at 
det ikke er så let endda - at håndtere en haglbøsse. 
Alle erfaringer viser, at alt for mange jægere har unødvendige 

problemer med at blive en god skytte, dette fordi der ofte er et dårligt samarbejde 
mellem jæger og haglbøsse.  
Derfor afholder vi et kursus i,-  ”Lær at skyde med haglbøsse” 

Målet med kurset, er først og fremmest at dygtiggøre jægere og flugtskytter ved at 
lære jer om de mest elementære ting omkring flugt/jagtskydning som:  
skyde teori, skydeteknik/skydning, beklædning, skæftetilpasning, samt besøg hos 

faguddannet bøssemager.  Alt dette skal naturligvis følges op med 
praktisk undervisning på skydebanen. (datoer for 

instruktionsdage på skydebanen oplyses på kurset) 
 

Kurset er næsten GRATIS, dog må påregnes udgifter til 5 stk. 24 duer´s 
skydekort og instruktionshæftet  ”Lær at skyde med haglbøsse”,   til en samlet pris á  
325,- kr. 
 
Kurset bliver afholdt over 3 aftener, -  ons. d. 31. januar, +  ons. d. 28. februar, begge 
dage kl. 19.30.   
Vi afslutter med besøg hos Game-Fair i Nærum, Onsdag d. 14. marts, kl. 19.00.    

 
Vi stiller instruktør og fagfolk med mange års erfaring 
til rådighed, personer som med alle midler vil give dig 
en værdifuld viden og indsigt i ”haglbøsse mysteriet”, 
men det er først og fremmest dig, der skal være med 
til at skabe indholdet de enkelte aftener, derfor 
forventer vi også at det er aktive, nysgerrige og 
videbegærlige medlemmer som deltager og præger 

indholdet på kurset, da det er dine/jeres spørgsmål som skal besvares. 
 

Sidste tilmeldingsfrist til kurset er -    24. januar 2007 
til:   Jacob Lilje  på mail –  jacoblilje@mail.dk 

evt. telefonisk, på tlf.:  2072 0806 

Max. deltagerantal, 18-20 deltagere, efter princippet  - -  først til mølle ! 
 
 

Undervisningens form: 
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Lørdag  d.  13. januar,  kl. 8.30 

Er du ny-jæger eller ”jagtløs”, så er dette et enestående tilbud til dig, som gerne vil 
have en god jagtoplevelse. En hel dags jagt på ræv, skade og krage. 
Det bliver en spændende dag, hvor vi vil komme langt omkring på smukke arealer. 
Nogenlunde god kondition vil være en fordel. 

Kommandantskabet, har inviteret foreningen med et antal medlemmer til denne 
jagtdag på det militære øvelsesterræn, Høvelte, Sandholm og Sjælsmark. 

Vi mødes kl. 9.00,  på gårdspladsen v. hovedhuset  Sandholmgård, Ellebækvej 

Du skal medbringe -  haglgevær, godkendte patroner med hagl no. 3 ell. 5, jagttegn, 
kniv samt nødvendigt udstyr - og en solid madpakke. 

Frokosten indtages i klubhuset på flugtskydebanen (husk nu madpakken). Vi giver 
kaffen. Øvrige drikkevarer kan købes. 

Bindende tilmelding til:    Steen. W. Jensen,  tlf. 45 86 77 15 

Deltagelse efter først til mølle princippet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trofæaften    ”Jagt i Afrika” 
dato:   Onsdag  d.  7. marts,  kl. 19.00 

sted:    Vallerød Skole, i filmsalen 

En spændende aften, hvor jagtforeningskammerater som har jaget i Afrika vil fortælle 
om deres oplevelser i dette spændende og prægtige land.  
De vil også øse ud af de erfaringer de har fået fra deres rejse(r) til Afrika og samtidig 
vil de komme med nogle gode og praktiske råd, hvis der nu tilfældigvis skulle være 
andre som går og sysler med tanken om at tage en tur derned. 

Karen Blixen blev betaget af Afrika, man kan vel næsten sige hun blev opslugt af  
Afrika - kulturen, befolkningen, dyrelivet og ikke mindst, af landets skønhed. 
Jeg har hørt nogenlunde de samme ord fra jægere som har været i Afrika, enten på 
jagt eller blot som oplevelsesturister, og så godt som dem alle har sagt ”Afrika er gået i 
blodet på mig”. 
Mon ikke det kunne ske for endnu flere, så derfor må budskabet være –  

KOM OG OPLEV EN ANDERLEDES OG SPÆNDENDE AFTEN. 
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HVILKEN  RÆVEJAGT ! 
af : Thomas Schramm 
 
Det er lørdag. Nærmere bestemt 
lørdag d. 2.12.06. Klokken er 
lidt i 9 om formiddagen. Vi er 
mødtes udenfor klubhuset 
ved skydebanen ved Sjælsø. 
Vi er en lille flok jægere, som 
med glæde har modtaget 
invitation til rævejagt denne 
dejlige dag. Hvis man med 
’dejlig’ dag mener godt vejr, 
så er det en sandhed med 
modifikationer – for det 
støvregner stille og fredeligt. 
Næ – ordet ’dejlig’ er ment i 
betydningen ’spændende’ for 
vi står foran vores første 
rævejagt nogensinde – alle 
os. 

Henrik, som har inviteret 
gennem HOOJ, holder 
parolen – og lægger stor vægt på sikkerhed, eftersom jægerne ved rævejagt står 
tættere end ved andre former for jagt. Derfor bliver vi også delt op, så der altid kun er 4 
jægere ved hver rævegrav. Han fortæller samtidig, at vi på det store jagtareal skal 
besøge 9 forskellige rævegrave – 8 kunstige og 1 naturgrav spredt ud over det ganske 
område. 

Fordi  området er så stort  skal vi køre rundt til rævegravene – og til det formål har 
Henrik medbragt en af livgardens terrængående 4-hjulstrækkere, og i 2 biler (1 
terrængående og 1 privat) begiver vi os ud i området. 

Allerede ved den første rævegrav  fornemmer vi, at det er et helt specielt område, vi er 
i. Det er  dyrerigt. Vi ser mange rådyr. De er vant til at se mennesker, fordi livgarden 
har en løberute i nærheden, men dette til trods fortrækker de dog i et roligt tempo bort 

fra os. 

Vi har en Jack Russell Terrier med. En dygtig og ivrig fyr 
– som hedder Absalon. Han fornemmer straks, at der 
ikke er  ræv hjemme, så vi kører videre til den næste 
rævegrav.  
Det er godt, at vi har den terrængående vogn med – for 
sjældent har vi set så uvejsomt føre: Det er skovens 
veje, vi kører på, men de er kørt rigtig meget op mange 
steder – og på vor vej oplever vi mange ujævnheder og 
dybe mudrede huller.  
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dernedefra. Ud kom ræven – en flot stor ræv uden skab. Den gik direkte ind i et tæt 
buskads og forsvandt via næste buskads ud i 
sikkerheden. Et enkelt skud faldt – men Mikkel havde 
reddet pelsen. 

Vi sluttede dagen af med en enkelt såt med fasanjagt – 
Henrik havde hentet sin Breton – og sammen med 
Absalon gik de igennem. Men måske på grund af det lidt 
våde vejr, trykkede fuglene grundigt, for vi så ingen  – til 
gengæld kunne vi så nyde hundenes fine arbejde. 

Vores formand for jagtforeningen, Steen er i mellemtiden kommet til klubhuset, og der 
afholdes parade – og Steen blæser ’Jagt forbi’.  

Tak for en dejlig dag -  i et fantastisk flot område - skal lyde fra os jægere, der fik 
mulighed for at opleve denne første rævejagt, som vi hyggeligt afsluttede med vores 
frokostpakker i klubhuset ved skydebanerne. 
 
 
 
 

Plaget af skader og krager? 
Æg og yngel af vore vilde fugle indgår i et vist omfang i menuen hos skader og krager. 
Dette er en del af naturens orden, men er bestanden af skadefuglene for stor, kan 
resultatet være en betydelig tilbagegang for de øvrige fuglearter. Derfor må skader og 
krager reguleres som skadevoldende vildt, både ved brug af skydevåben og ved fangst 
i fælder uden for den regulære jagtsæson. 

Du skal dog være opmærksom på, at politivedtægten fastsætter begrænsninger for 
brug af skydevåben i byzoneområder, samt at der er visse krav til udøvelsen af 
fældefangst, blandt andet skal fælder som minimum efterses morgen og aften. 
Hvis du ønsker at benytte dig af fældefangst, men ikke selv har en skadefælde, kan du 
hente hjælp i jagtforeningen, enten ved at låne én eller få anvisninger til at bygge én. 
 
Miljøministeriets bekendtgørelse nr.869 af 10.10.2003 § 11, stk. 1 lyder således: 

 I egne, hvor husskade og krage forvolder skader på markafgrøder eller den øvrige 
fauna, må disse arter:  
1) Reguleres med skydevåben i perioden 1. - 29. februar.  

2) Reguleres ved brug af fælder i perioderne:  
a) Krage: 1. marts - 30. april.  
b) Husskade: 1. marts - 15. april.  
Vil du vide mere, så kontakt Jan K. Hansen, e-post jkh@hooj.dk 
b) Husskade: 1. marts - 15. april.  
 
Vil du vide mere, så kontakt Jan K. Hansen, e-post jkh@hooj.dk 
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HJORT OLSEN
Hørsholm Flytteforretning I/S

• International
flytning

• Privat flytning
• Virksomheds 
flytning

• Pakning
• Møbel-
opbevaring

Agiltevej 1 • 2970 Hørsholm
Tlf.: 45 86 05 94 • Fax: 45 86 90 94

E-mail:hjort@hjort-olsen.dk •  www.hjort-olsen.dk

INDLAND • UDLAND • OPBEVARING

Fastelavn´s- skydning 
 
Lørdag  d.  24. februar, kl. 9.00-15.00,  på flugtskydebanen. 
 
Som det nu engang foregår, hvor ordentlige mennesker mødes, ja – så skal vi også  i 
jagtforeningen mødes/samles for at ”slå katten af tønden”.    
Forskellen er blot, at når vi brave jægersmænd mødes for at ”slå katten af tønden”, så 
udskifter vi køllen eller slagstokken med vores haglgevær.   

NEJ NEJ – rolig nu!    For at få has på tønden, så kan vi allerede nu berolige 
bekymrede sjæle, vi slår altså ikke løs på tønden med geværerne, men 
derimod bruges de vante flugtskydepatroner, som købes på banen, til at 
få has på fastelavnstønden. 

Den skytte som skyder bunden ud af tønden bliver kåret som Dronning, 
og skytten som skyder hele tønden ned bliver kåret som Konge. 

Da vi skal have en sjov dag, er det undervejs tilladt at komme 
med alle godhjertede kommentarer til den aktuelle skytte, 
bemærkninger og des lige, som kan være medvirkende til evt. 
at ”hyle” hende/ham lidt ud af den, så vedkommendes 
præstationer måske ikke lige bliver som forventet.  

Priserne vil være overkommelige, og underholdningsværdien helt 
sikkert i top. 
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Dette kunne have været din annonce i jagtforeningens blad.

Interesseret!

Kontakt redaktionen og få en snak om mulighederne.

 
 
 
 
 
 
 
 
Bruger du den optimale ammunition til din haglbøsse? 
 
24. februar kl.  10.00 - 15.00, på flugtskydebanen – samme dag som 
fastelavns-skydningen afholdes, indbyder foreningen til testskydning af 
div. haglpatroner, så du kan få mulighed for at finde ud af om du nu 
også bruger den bedste og mest velegnede jagtpatron, i dit 
haglgevær. 

Foreningen har indkøbt et rimelig bredt sortiment at de patronmærker som pt. findes 
på markedet, så du ved prøveskydninger måske kan finde lige den patron som giver 
det bedste skudbillede. 

Vi stiller skiver op på 20 og 35 meters afstand, og du vil så få mulighed for at afprøve 
såvel godkendte skovpatroner som stålpatroner i forskellige haglstørrelser, ligesom vi 
vil/kan måle udgangshastigheden på patronerne. 

Der er mange myter om hvilke patroner der er ’gode’ og hvilke der er mindre 
gode, men fakta er, at den patron der er god til en haglbøsse måske ikke er 
optimal i en anden, vi vil ved at gennemgå skudbilledet søge at give dig en 
pejling af, hvad der er den optimale kombination til netop din bøsse. 

Prisen vil være afhængig af hvor meget forskellig ammunition du ønsker at 
prøve, men dette er en ren køre-rundt forretning, dvs., at du alene betaler for de 

haglpatroner som du vælger at afprøver i testen. 

Hvor tit hører man ikke – s….s det var en forbier, men måske er fejlen ikke dig og dit 
sving, men blot at du bruger en ”forkert” patron.  
Der er derfor mange gode grunde til at komme forbi skydebanen.  Husk dit haglgevær / 
haglgeværer. 
 
Vel mødt 
Søren Molbech 
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Hundesiden 
Straks i begyndelsen af det nye år går hundetræningen i gang igen, heldigvis. 

Vedligeholdelsestræning: 
Lars Strandgaard har tilbudt os 3 x vedligeholdelsestræning 
på de sædvanlige betingelser. 
Vi bliver sat i gang med forskellige opgaver sammen med 
vores hunde. Vi vil arbejde i aktive grupper, for at nå alle 
posterne igennem. Træningen er videregående i forhold til 
efterårets træning.  
Nye hunde er meget velkommen til at slutte sig til træningen, 
men hundene skal være mere end 6 mdr. gamle og have 

grundtræningen nogenlunde på plads. 
Alle tidligere deltagere er inviteret (15 ekvipager), men hvis du er ”ny” og gerne vil 
deltage på ovennævnte præmisser, så ring til undertegnede. 
Tider for træningen: 
Søndagene,   7. januar -  4. februar -  4. marts -  alle dage kl. 14.30 – 16.00  
PS. Vi ved, det er lidt sent på dagen, men sådan skal det være. 

Forårshundetræning: 
Start:   2. april,  og efterfølgende 7 mandage (dog ikke man. 9. april & 28. maj) 
Sted:  Ved benzindepotet i Høvelte. 
Tid:   mandage, kl.  18.30-19.30 
Der er hold for begyndere samt videregående apportering. 
Første gang indledes med fælles grundtræning, hvorefter hunde og førere fordeles på 
hold efter ønske og anbefaling af trænere. 

Forårets teoretiske oplevelse: 
Vi vil gerne igen i år invitere til et arrangement med en 
hundeguru. 
Skal det være en adfærdspsykolog, en kendt 
hundetræner, eller en helt anden vi skal have på besøg? 
Skriv til os om jeres ønsker, og vi vil se, om vi kan opfylde 
dem. 

Diverse: 
Skriv også, hvis der er særlige forslag og ønsker til hundetræningen, f.eks. opdeling i 
grupper efter særlige træningsbehov, eller hvad ellers ønskerne måtte dreje sig om. 

Tilmelding / oplysninger: 
Anne Schouenborg,  4586 2668  
(på hverdage, kl. 18.00-19.00)   
eller via foreningens hjemmeside,  www.hooj.dk 
  
På gensyn. Vi glæder os til at se jer igen. 
Trænerne og Anne. 
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Den sidste jagt 
af  Anne Schouenborg 

Søndag d. 3. december 2006, afholdtes sidste officielle jagt på 
Forsvarskommandoen i Vedbæk. 
Virksomheden er flyttet til Holmen, og området skal sælges. 
Det er trist. 
Forsvaret har en bemærkelsesværdig positiv holdning til at 
invitere medlemmer fra jagtforeninger på jagt.  Det er en stor 
gevinst for de mange jægere, der ikke selv har jagt og for nyjægere, der skal lære at 
begå sig på jagter. 

Jagtofficer, oberstløjtnant F.K.M. Pedersen lægger et stort arbejde i at skabe nogle 
dejlige og oplevelsesrige jagtdage. 
25 jægere mødes til stort morgenbord, hvor vi blandt andet bliver bedt om at lave 
sweepstakes, gætte på hvor mange ben der vil ligge på vildtparaden, samt foretage en 
afstandsbedømmelse til 5 udsatte fugle (der bruges nu målebånd, da der er opstået 
tvivl om revirmesterens skridtlængde).  ”Sweepstake betyder oprindeligt en form for 
lotteri hvor hele indskuddet går til vinderen” og under morgenbordet på 
Forsvarskommandoen er det den helt rigtige betegnelse. 
Når kortene deles ud opstår en hektisk rødmen på vores kinder, vi begynder at skule 
ud af vinduerne og bliver fjerne i blikket, mens vi forbereder vores svar.  De mest 
ambitiøse går tilfeldigt hen forbi vinduerne – det er ganske facinierende at betragte. 
Vi afleverer vores sweepstakeskort, og endelig kan jagten, efter en flot parole, 
begynde. 

Under jagten er der højt humør mellem deltagerne og en enestående hjælpsomhed. 
På denne sidste jagt blev udbyttet 3 snepper og 2 fasaner. 
Én af jægerne fik skudt sin første sneppe, og det blev naturligvis behørigt markeret ved 
vildtparaden. 

Efter 3 timers dejlig jagt i meget smukt vejr i det skønne terræn, var der parole og 
vildtparade.  Herefter den afsluttende frokost – med resultatet af sweepstakes. 

Jeg vil savne disse 
jagter meget, og alle de 
søde mennesker jeg 
gennem årene har 
truffet.  Tak til 

Forsvarskommandoen 
for alle de gode 
oplevelser gennem 
årene. 
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Naturgalleriet
Alt til knivmageri

Klinger – Skæftetræ – Holkematerialer
Girafbenen – Kamelplader – Sølv 

Læder – Narvsværte - Sygrej – Bøger
Og meget mere

Alt i Knive
Køkkenknive – Japanske knive

Svampeknive – Foldeknive - Dolke 
Jagtknive – Fiskeknive – Sejlerknive

Spejderknive – Gartnerknive
Håndlavede knive

Sliberi
Alle kok & Køkkenknive – sakse

Slibes fra dag til dag

www.naturgalleriet.dk
Kongevejen  29  *  2840 Holte

℡ 45 42 01 23

Vildet skudt – hvad nu ? 
Har du styr på hvordan det vildt du har nedlagt skal klargøres og tilberedes ? 
Hvis ikke, så se her…….. et grundlæggende vildt-madkursus, så du kan få glæde af dit, 
måske første stykke vildt. 

Det påtænkes at oprette et supplerende madhold over 4 x 2 dage, 
fordelt på forårsmånederne, og hvor vægten bliver lagt på 
behandling og tilberedning af alm. vildt , f.eks.  fasan, rågeunge, 
and, og råvildt. 

Emner som affangning, flåning/plukning, udskæring/partering, 
udtagning af indvolde mm.. vil blive behandlet på kurset. 

Den enkelte vildtart tilberedes på flere måder for at give inspiration, og optimal 
udnyttelse, når køkenet forlægges til hjemmene. 

Kurset er GRATIS, men der skal påregnes en udgift på ca. 800,- kr. til materialer. 

Kursusdage:      17.-18. april,       24.-25. april,     15-16. maj,     22,-23, maj 

Der skal være mindst 8-10 kursusdeltagere for at kurset bliver afholdt. 
 
For at dette kursus skal give mening, 
beder vi om bindende tilmelding, til: 

Niels Andersen,   48 17 13 26 

 senest   5. april,   kl. 16.00 
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Dette kunne have været din annonce i jagtforeningens blad.

Interesseret!

Kontakt redaktionen og få en snak om mulighederne.

  Til  nye  jagtriffelskytter 
 

 
 

 
Er du ny udi riffelskydning eller trænger du bare til lige at få genopfrisket din 
grundlæggende viden. 

Derfor tilbydes nu et grundkursus i skydning med jagtriffel, hvor der lægges vægt på 
de grundlæggende elementer som -- skydestilling, åndedræt, aftræksteknik, sikkerhed, 
hvordan man i øvrigt håndterer en riffel samt alm. færden og opførsel på en 
skydebane.  Endvidere vil der blive orienteret om den obligatoriske riffelprøve. 
Grundkurset omfatter en teoriaften og en praktisk del på skydebanen. 

Målet med dette grundkursus er, at give den enkelte jagtriffelskytte den allermest 
grundlæggende viden, så han/hun ikke mister troen og lysten til at skyde med jagtriffel.  
Endvidere er målet, at efter dette kursus er deltageren i stand til som minimum at 
bestå den obligatoriske riffelprøve. 

Teoriaften: 
Afholdes:   26. marts,   kl.  19.00-22.00 
sted:          Lyngby-Gladsaxe Jagtforenig, Bredevej 120, 2830 Virum. 
Denne aften fortæller vi om sikkerhed, omgang og opførsel på en skydebane, om 
riffelprøven og hvordan den afvikles, får demonstreret- og skal indøve skydestilling, 
åndedræt og aftræk. 
Til teoriaften skal du medbringe jagtriffel, bundstykke, hjælpemidler til fast anlæg f.eks. 
rygsæk ell. lign. 

Skydetræning: 
Afholdes:   29. marts,   kl. 17.00-20.00 
sted:          Sjælsø riffelskydebaner 
Her skal al den teoretiske viden du har fået, afprøves  i praksis på en skydebane. 
 
Tilmelding,     senest d.    10. marts  2006,  til  Peter Andersen,  4580 6885 
 
Arrangementet er et fællesarrangement mellem Hillerød, Hørsholm, Karlebo og 
Lyngby-Gladsaxe jagtforeninger. 
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Nyt, hurtigt, super-speed
Vertikalt maskincenter

MASKINEN ER VIST MED EKSTRATILBEHØR.
SPECIFIKATIONER KAN ÆNDRES UDEN VARSEL. FINDES SOM VF-3SS OG VF-4SS

Flere emner, mindre tid
DEN NYE HAAS VF-2SS HAR:
762 x 406 x 508 mm vandring
12000 o/min. inline direct-drive spindel
22,4 kw vector drive  *  35,5 m/min. ilgang
24-1 sidemonteret værktøjsveksler    
1,6 sek. Værktøjs skiftetid

C. Henriksen & Co. A/S  *  Baldersbuen 57  *  2640 Hedehusene
tlf.  46 59 05 66  *  fax. 46 59 05 59
e-mail: chc@c-henriksen.dk *  www.c-henriksen.dk

genuine USA
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Aktiviteter i Hørsholm & Omegns Jagtforening 
1.  kvartal  2007 

 
 

Januar: 
tors. 4. Start for jagthorns blæsere 
søn. 7. Hunde vedligeholdelsestræning 
lør. 13. Ny-Jægerjagt 
Man. 29. Venneaften med Hørsholm Skytteforening 
ons. 31. Lær at skyde med haglbøsse,  1. del  -  Vallerød skole 
 
 
Februar: 
søn. 4. Hunde vedligeholdelsestræning 
man. 5. Madlavningsholdet – Vallerød skole 
lør. 24. Fastelavnsskydning – flugtskydebanen 
  Patrontest - flugtskydebanen 
ons. 28. Lær at skyde med haglbøsse,  2. del  -  Vallerød skole 
 
 
Marts: 
søn. 4. Hunde vedligeholdelsestræning 
man. 5. Madlavningsholdet – Vallerød skole 
ons. 7. Trofæaften – Vallerød skole (filmsalen) 
man. 12. Riffelskydning - Hanebjerg 
ons. 14. Lær at skyde med haglbøsse,  3. del  -  GameFair i Nærum 
man. 19. Riffelskydning - Hanebjerg 
man. 26. Tilbud til nye jagtriffelskytter – teoriaften i Brede 
  Riffelskydning - Hanebjerg 
tors. 29. Riffelskydning - Sjælsø 
 

 

 

 

 

 

Næste medlemsblad udkommer primo april.   Indlæg, 
annoncer mm., skal være redaktionen i hænde senest 1. 
marts. 
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VENNEAFTEN 
m. Hørsholm Skytteforening 
 

Mandag d. 29. januar,  kl.  19.00 
sted:  skydebanen,  Hørsholm Idrætspark 
(under skøjtehallerne, indgang bagfra) 
 
 
Så skal vi atter mødes  med vores gode venner fra Hørsholm Skytteforening, og i 
fællesskab prøve at aflive et spændende dyr (altså en skive), og i øvrigt há en dejlig 
aften med masser af god og sjov skydning, sluttende med en bid brød og hvad dertil 
hører. 
Under spisningen vil der sikkert blive rystet en masse gode historier ud af ærmerne 
(historierne er stuerene, så pigerne kan også deltage i dette arrangement). 
 
HAR DU ALDRIG oplevet denne venneaften, så kan det varmt anbefales at prøve, 
vær ikke genert, tilmeld dig nu ! 
 
Vanen tro starter vi med at mixe nogle hold med jægere og skytter, afholder en lille 
showskydning, til mål som hvert år bliver sværere og sværere, men det er jo ikke noget 
problem for os jægere – vel ? 
Vi skyder med skytteforeningens våben. 

Pris for mad, tilberedt af skytteforeningens dygtige smørrebrødsjomfru, er ikke mere 
end beskedne  30,00 - 40,00 kr. + ca. 20.00 - 30,00 kr. for ammunition, det er da en billig 
aften ! 

ØL og vand kan købes til sædvanlige lave priser. 

 
HUSK !!  tilmelding til: 

Jacob Lilje,  tlf.: 2072 0806 
eller på mail – jacoblilje@mail.dk 

senest d. 22. januar 
 
 
Vil du denne aften, benytte chancen til at indskyde din salonriffel, så tal med Jacob 
herom, 

NÅR – DU – NU 
alligevel tilmelder dig til arrangementet. 
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Jagthornsudvalget informerer 
 
Fra 4, januar 07, øver jagthornsgruppen i nye lokaler. 
Adressen er,-  Slotsmarken 10 i Hørsholm. 
 
Vi vil prøve en ny form for undervisning.  Nye jagthornsblæsere vil i første omgang 
følge en øvet/rutineret hornblæser, som vil indføre den nye hornblæser i kunsten at 
blæse i jagthorn. 
 
En typisk jagthornsaften vil komme til at se således ud! 
Alle møder kl. 18.30    ( Slotsmarken 10 ). 
18.30-19.30  blæses de mest almindelige jagtsignaler. 
19.30-21.00  ankommer en spillelærer og underviser de som ønsker det i nodelære,  
                     blæseteknik og jagthornsmusik. 
21.00- ?        afslutter vi aftenen med kaffe og en ostemad. 
 
Alt er arrangeret til mindste detalje, så vi i fællesskab kan få nogle gode og lærerige 
”blæseaftener”. 
Det eneste du skal, er-     at få jagthornet ned fra væggen og mød op. 

 
Med Jægerhilsen 
Claus Machon  4063 0315 
 
 

Bakkevej 18,   Hareskovby
3500 Værløse

Tlf.: 4444 0647   Bil: 4043 3536

KBS. Kvalitet - Bedre Service
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Riffelskydning – forsommer  2007 
På  Hanebjerg  skydebaner. 
Hanebjergvej 6,  Nr. Herlev,  3400 Hillerød 
 
Husk at medbringe jagttegn, våbentilladelse og medlemsbevis, som skal fremvises. 
Husk dine hjælpemidler - skydestok, jagtstol ect., og brug disse når du træner. 
OBS !  indskrivning til skydning, slutter én time før skydetid´s slut. 
 

Pris,  50,- kr.  for medlemmer af  foreningen. 

Marts 
Mandag 12. kl. 17.00-20.00 Indskydning/træning 
Mandag 19. kl. 17.00-20.00 Indskydning/træning   
Mandag 26. kl. 17.00-20.00 Indskydning/træning   
    

April 
Mandag 2. kl. 17.00-20.00 Indskydning/træning   
Mandag 16. kl. 17.00-20.00 Indskydning/træning 
Mandag 23. kl. 17.00-20.00 Indskydning/træning 
Mandag 30. kl. 17.00-20.00 Indskydning/træning 
    

Maj 
Mandag 7. kl. 17.00-20.00 Indskydning/træning 
Mandag 14. kl. 17.00-20.00 Indskydning/træning 
Mandag 21. kl. 17.00-20.00 Indskydning/træning 
    

m. forbehold for ændringer i skydedage/tider, samt evt. aflysninger. 
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forsommer  2007 
På  Sjælsø  skydebaner. 
Ellebækvej,  3460 Birkerød 

Husk at medbringe jagttegn, våbentilladelse og medlemsbevis, som skal fremvises. 
Husk dine hjælpemidler - skydestok, jagtstol ect., og brug disse når du træner. 
OBS !  indskrivning til skydning, slutter én time før skydetid´s slut. 

Pris,  50,- kr.  for medlemmer af  foreningen. 

Marts 
Torsdag 29. kl. 17.00 - 20.00 Indskydning/træning 

April 
Torsdag 12. kl. 17.00 - 20.00 Indskydning/træning 
Torsdag 19. kl. 17.00 – 20.00 Indskydning/træning  +  Riffelprøve   
Torsdag 26. kl. 17.00 – 20.00 Indskydning/træning 

Maj 
Torsdag 10. kl. 17.00 – 20.00 Indskydning/træning  +  Riffelprøve 

m. forbehold for ændringer i skydedage/tider, samt evt. aflysninger. 
 
 
 
 
 

Generalforsamling  -  HHK Sjælsø 
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i HHK Sjælsø 

Torsdag d.   1. marts 2007, kl. 19.00, i 
sted:  kantinen, Hanebjerg Skyttecenter, Hanebjergvej 6,  Nr. Herlev, 3400 Hillerød 

 
 Dagsorden i flg. vedtægter: 
 Valg af dirigent 
 Formandens beretning 
 Fastsættelse af kontingent 
 Indkomne forslag 
 Revideret regnskab & budget til godkendelse 
 Valg 
 Eventuelt 
 
Forslag skal være riffeludvalgsformanden i hænde, senest 8 dage før 
generalforsamlingen.   
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Julegløgg aften 
afholdt 21. november 2006 

BANKO! råbte den unge dame 3 gange i træk, men i år var det en gang for meget. 
Nye regler opfordrede 3-dobbelte vindere til at lade den 3. bankopræmie gå videre til 
næste, der råbte banko og som endnu ikke havde vundet 2 gange.  Præmien i dette 
spil var krokodille, og den unge dames mor var alvorligt bange for, om det var en 
krokodilleskindstaske som var hovedpræmien, for så skulle den ikke videre, men nej – 
det var bøffer - og da farmand ikke lige kendte smagen på krokodillebøffer, så syntes 
han præmien skulle gå videre.  Tak for det. 

Uffe brillerede igen med sine evner som opråber med stor koncentration og tydelig 
udtale, så næsten alle kunne følge med.  Kun en enkelt gang glemte man at råbe 
banko – selv med fuld række, det var nok noget omkring de ændrede regler som blev 
misforstået. 
Da jagtforeningen arbejder meget med innovation, var ænderne i år skiftet ud med 
hjort, lammeculotte, vildsvin og krokodille carpaccio. 

Banko er en traditionsrig oplevelse, ren hasard, og det kan man ikke lave om på, men 
tak fordi ændringerne blev godt modtaget. 

Traditionen tro, serverede familien Jensen sidst på aftenen julegløgg og æbleskiver.  
Lækkert og en dejlig indledning til julen. 

Godt Nytår  
fra Anne 
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Flugtskydning  2007 
Flugtskydning, på flugtskydebanen ved Sjælsø 

 
April    
Onsdag 4. 17.00-20.00 Træning 
Onsdag 11. 17.00-20.00 Træning 
Lørdag 14. 9.00-13.00 Træning 
Onsdag 18. 17.00-20.00 Træning 
Lørdag 21. 9.00-13.00 Træning / instruktion 
Onsdag 25. 17.00-20.00 Træning + mærkeskydning 
Lørdag 28. 9.00-13.00 Træning / instruktion 
Maj    
Onsdag 2. 17.00-20.00 Træning / instruktion 
Onsdag 9. 17.00-20.00 Træning 
Lørdag 12. 9.00-13.00 Træning 
Onsdag 16. 17.00-20.00 Træning / instruktion 
Onsdag 23. 17.00-20.00 Træning 
Onsdag 30. 17.00-20.00 Træning + mærkeskydning 
    

     

    
    
    
    
    
    
    

 
Onsdage er almindelige 
træning / skydedage, 
hvor man ikke altid kan 
forvente, at der  kan 
gives individuel 
instruktion på 
standpladserne. 
 
Lørdage er også 
almindelige 
træningsdage, men har 
du som  medlem / 
skytte, behov for grund / 
grundig instruktion,  så 
kan du træffe en 
instruktør, på de lørdage 
som er annonceret.  
Lørdage trænes om 
muligt også på 
nikkedukke. 
 
Husk  - der er altid en 
instruktør på banen, og 
du kan trygt henvende 
dig til ”din” instruktør for 
gode råd og vejledning 
og evt. instruktion. 

 

 
 
Husk altid !!! :   at medbringe medlemsbevis til jagtforening 

(navn/adresse bag på Jæger),  dette gælder også som adgangskort til 
området på skydedage, og skal på forlangende fremvises til Militært 

vagtpersonel. 

JAGTTEGN  SKAL  fremvises ved indskrivning, samt ved køb af ammunition. 

Hunde skal være i snor på skydebanen, og må kun være på P plads samt omkring hus. 
Hunde skal føres i snor på hele det Militære område. 
 
 
Der tages forbehold for evt. aflysninger i forbindelse med Militær aktivitet.  Evt. ændringer i skydedage vil blive 
annonceret ved opslag på skydebanen, på  www.hooj.dk  samt om muligt under foreningsmeddelelser i 
JÆGER. 
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Juleskydningen 
af  Jens Hansen 
 
9. december blev der afholdt juleskydning på 
flugtskydebanen. 
Der var nu ikke meget julevejr den dag, men det blev 
alligevel til en dejlig dag på flugtskydebanen.  Vejret 
holdt tørt, og stemningen var som sædvanlig god. 

Sorte duer var blandet med de orange, det var der nok 
en grund til – opdagede vi senere, men de sorte duer drillede dæleme  – især 
bagduerne, men det var helt OK,- for helt ærligt: Hvor mange orangefarvede fugle 
møder vi ude i naturen? 

Der var fine præmier, Juletræer sponsoreret af Hørsholm Planteskole og flasker med 
behageligt indhold, som blev fordelt ved lodtrækning i de 3 skydekategorier.  
 
Tre medlemmer kandiderede til posten som bedst udklædte nisse. Af uransagelige 
årsager blev præmien tildelt efter lodtrækning, og præmien gik til Johannes.  
 
Tak til Jacob, Carsten og frue for afvikling af dagens program. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3  glade julenisser:    Michael Sand,  Johannes Petersen,  Mette Mosegaard  
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Råd & Tips 
 
Skal du med flyveren på jagt? 
og skal dit jagtvåben følge dig, så er der nogle få regler som du skal være opmærksom 
på. 
I samarbejde med Københavns Lufthavn´s Security, bringer vi her reglerne i forkortet 
version. 

- Ha´ dine våbentilladelser, våbenpas eller tolddeklaration, billed-ID, boardingkort 
og bagagetags klar, inden du går ind til våbeneftersynet. 

- Sørg om muligt for at våbenet og den vitale del er adskilt, i hver sin bagage. 
- Efterlad din våbenolie hjemme (den bliver konfiskeret, da den er farlig gods). 
- Du må maks. have 5 kg. ammunition med. Den skal være forsvarlig pakket i 

original emballage eller dertil egnede transportæsker. 
 Ca. antal for at opnå 5 kg: 
 Riffelpatroner – ca. 200 stk. 
 Salonriffel -       ca. 1500 stk. 
 Haglpatroner –  ca. 140 stk. 
- Sørg for at have gennemset din bagage (og dermed også alt dit jagttøj) for  

løstliggende ell. afskudte patroner. Ved gennemlysningen af bagagen risikerer  
du at blive kaldt tilbage, ved fund af eventuelle løstliggende patroner ell.  
afskudte patronhylstre 

- Knive skal pakkes i den indchekede bagage 
- Hvis du har din kikkert(-er) kært så sørger du for at opbevare den/dem i 

håndbagagen!  

Og så et enkelt godt råd - - - - -  
din tandpasta, deodorant, parfume, mundskyl, morgenbitter, hårvoks, samt andet 
flydende - - - - - pak disse genstande sammen med den indchekede bagage (så 
undgår du evt. bøvl ved sikkerhedskontrollen).   
Dog må livsvigtig medicin medbringes i håndbagagen. 

Tjek i øvrigt reglerne på   www.cph.dk 

Herefter er der kun én ting at sige – knæk og bræk 
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RÅDYRKØLLE  MED  GORGONZOLASAUCE 
 

1 udbenet rådyrkølle    
 salt, peber    
 smør, olie    
     

 Sauce:    
½ dl tør vermouth    
3 dl piskefløde    

50 g gorgonzola    
     

 Kålpakker:    
3 dl paraboiled ris   Tyttebær: 

2 hakkede løg  3 dl tyttebær 
150 g kantareller ell. anden svamp  4 -5 sp akaciehonning 

12 mindre savoykålsblade    
 reven citronskal    

 
 

1. Gnid stegen med salt og peber, og brun den i smør og olie.  Læg den i et ildfast 
fad og stil den i i en 1750 varm ovn.   Steg den ca. 1 time, til stegetermometeret 
viser 680 for rød og 720 for gennemstagt. 
 

2. Kog risene, og svits løg og svampe i smør på en pande. 
Vend de kogte ris med svampe og løg. 
 

3. Skær den nederste af den kraftige stilk fra kålbladene og overhæld dem med 
kogende vand.  Afdryp og fyld ét blad ad gangen med risblandingen. 
 

4. Pak sammen og drys citronskal over.  De kan serveres direkte, eller forberedes 
og derefter varmes i et ildfast fad med en anelse vand, dækket med alufolie. 
 

5. Mens Stegen trækker, hældes skyen fra kødet i en gryde.  Vermouth og fløde 
tilsættes, og saucen simrer i 10 min..   Rør osten i og smag til med salt og 
peber. 
 

6. Rør tyttebær og honning sammen og servér som tilbehør til retten. 
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HVIDVINSPOCHEREDE  PÆRER 
 

4 pærer med stilk 
2 ½ dl vand 
2 ½ dl hvidvin 
150 g rørsukker 

1 sp reven ingefær 
 skallen af ½ citron 

½ Vanillestang 
1 stjerneanis 

50 g hasselnødder 
 cremefraiche 18 % 

 
 

1. Hele skrællede pærer pocheres til de er møre i en sukkerlage med hvidvin, 
smagt til med reven ingefær, citronskal, korn af vanillestang, samt stjerneanis 
 

2. serveres lune eller kolde med hakkede ristede hasselnødder og cremefraiche. 
 

 
”Kvartalets opskrift og dessert” – er gengivet med tilladelse fra Merete Harrsen. 
Opskrifterne er fra Merete Harrsen´s vildtkogebøger, eller helt nye opskrifter som vil være at finde 
i hendes kommende ”vildt”kogebøger. 
 
 
 
 
 

Knivkursus 
 
På Vallerød Skole,  Sløjdlokalerne   (ligger i skolens sydlige ende) 
 
 

www. hooj.dk 

Siden kurset startede op i efteråret, er der 
blevet savet, filet, slebet, snittet, poleret, 
skåret og syet i læder. 

Afholdes følgende mandage, 
kl. 19.00 – 21.00 

 Deltagerne udviser masser af kreativitet, og 
sikke resultater – masser af flotte knive.    Januar…………    …    

 8. + 15. + 22.  Hvis nu du skulle gå og ærgre dig over at du 
ikke kom i gang, så er det ikke for sent.    Februar…           .  … 
Du kan endnu nå et godt stykke med din 
personlige kniv, og så evt. lave den færdige 
hjemme, eller fortsætte næste år. 

 5. + 19. 

   Marts………      ……   
Så - kom nu ud af busken, alle er velkommen   5. + 12. + 19. + 26. 
                                 Vi ses! 
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Palle’s Grill
Kongevejens  Smørrebrød

Usserød Kongevej  34-36
2970 Hørsholm

4586 8090 * 4586 0619

LØGSUPE  MED  4  SLAGS  LØG  OG  DANABLUE 
 

4 mellemstore løg 
2 mellemstore rødløg 
4 skalotteløg 

1 bdt forårsløg 
1 stor bagekartoffel 

4 sp olivenolie 
1 ½ l hønse- ell. grøntsagsbouillon 

100 g danablue eller anden blåskimmelost 
3 sp friskhakket timian 

1 ½ dl fløde 
 salt og peber 

 
 

1. Skær de 4 slags løg i små terninger og riv kartoflen groft. 
 

2. Svits grøntsagerne i olie, uden at de tager farve.  Lad dem snurre i 10-12 
minutter, og rør af og til i gryden. 
 

3. Tilsæt den kogende bouilon og lad suppen koge under låg i ca. 10 min. 
 

4. Skær osten i små firkanter og kom dem i suppen sammen med fløden. 
 

5. Under stadig omrøring bringes suppen til kogepunktet.  Smag til med salt, 
peber og timian. 
 

6. Servér suppen rygende varm med godt brød til. 
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Kontingentet  2007 
 

Medlemskategori Kontingent 
til DJ 

Kontingent 
til foreningen 

Samlet kontingent 
i alt, for 2005 

Ordinært medlem 569,00 125,00 694,00 

Ungdoms medlem 323,00 125,00 448,00 

Senior medlem 318,00 125,00 443,00 

Husstand medlem 208,00 55,00 263,00 

Xtr. ordinært medlem 40,00 125,00 165,00 

Kursist medlem 85,00 13,00 98,00 
 
 
Kontingent til Danmarks Jægerforbund og Hørsholm & Omegns Jagtforening, 
opkræves samlet af DJ. 
 
 
Ordinært  medlem: Den lokalforening man er ”hovedmedlem” i.   
 Man modtager bladet Jæger, foreningens medlemsblad samt 

”Jagt Naturligvis”. 

Ungdoms medlem: Indtil det fyldte 25. år, kan man være ungdomsmedlem. 
 Det år man fylder 26 år, bliver man aut. ordinært medlem. 
 Man modtager bladet Jæger, foreningens medlemsblad samt 

”Jagt Naturligvis”. 

Senior medlem: Det år man fylder 65 år, kan man blive seniormedlem. 
 Man modtager bladet Jæger, foreningens medlemsblad samt 

”Jagt Naturligvis”. 

Husstand medlem: Personer i samme husstand, kan blive husstand medlem. 
 Man modtager ikke bladet Jæger, foreningens medlemsblad 

samt ”Jagt Naturligvis”. 

X-ordinært medlem: Man kan blive x-ordinært medlem i en anden forening, med 
samme rettigheder som øvrige medlemmer. 

 Man skal have sit hovedmedlemskab i en anden lokalforening 
(DJ). 

 Man modtager foreningens medlemsblad. 

Kursist medlem: Jagttegnselever kan det 1. år, blive medlem på særlige vilkår. 
 Man modtager bladet Jæger, foreningens medlemsblad samt 

”Jagt Naturligvis”. 
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Hundehjælpen 

Står du og mangler en egnet hund til jagten (hvad loven jo siger vi skal), så prøv 
engang at kigge på listen nedenfor. Her har du mulighed for at redde din jagtdag, og 
samtidig få en egnet jagthund med. Der er allerede lidt forskellige at vælge imellem, så 
du kan måske få lige netop den type hund med, som passer til dagens jagt. 
Vil du med i “HUNDEHJÆLPEN”, så send et par ord/oplysninger til redaktionen, så vil 
din hund komme med på listen, sammen med dig, og hvem ved - måske udløser det 
også en jagtinvitation. 

Labrador retriever   (han) 
Speciale: Apportering: 1. pr. ved markprøve 
 Schweiss 1. pr. 400 m. / 20 tim.  (dog ikke registreret) 
 Avl: Dansk Jagthunderegist. stambog, HD fri. sundhedsatt. 

hHenvendelse: Susanne Bøye Hansen,  4557 0780 

Labrador retriever   (han)     (præmieret i åben klasse på markprøve) 
Speciale: Søg & apportering     (ingen jagterfaring, hvorfor deltagelse ved jagter 

k )Henvendelse: Vibeke Andersen,  4919 1532   mail:  andersen.borderlabben@mail.tele.dk 

Labrador retriever   (formel 1) 
Speciale: Søg & apportering       (Dansk jagthunderegistrering´s 

t i )Henvendelse: Karsten Hvas Petersen,  4817 5107 / 2090 1400 

Labrador retriever   (formel 1) 
Speciale: Apportering 
Henvendelse: Anders Lerche Frederiksen,    2961 0007        www.lercheonline.dk  

 
  
  

 
 
 

DYREKLINIKKEN

RUNGSTEDVEJ  16

45 86 15 80
LIC. MED. VET.  ELLEN KORSGAARD

DYRLÆGE  CARSTEN HOLM PETERSEN
FAGDYRLÆGER I

HUNDE  &  KATTESYGDOMME
KONSULTATION  DAGLIG  EFTER  AFTALE.

TIDSBESTILLING  KL.  8-17
AFTENKONSULATION,  TIRSDAG  KL. 17-19
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Riffelprøver 2007   der afholdes i  Frederiksborg Amt  (DJ´s region 13). 

Dato Sted Prøvesagkyndig 
Torsdag  d.  19. april 
kl. 17.00 –  

Sjælsø Skydebaner 
Ellebækvej,  Birkerød 

Niels Jacobsen 
Tlf. 48 26 75 02 

Hverdage  18.00 – 20.00 

Torsdag  d.  10. maj 
kl.  17.00 -  

Sjælsø Skydebaner 
Ellebækvej,  Birkerød 

Max Elbæk 
Tlf. 45 87 11 08 
Hverdage  18.00 – 20.00 

Lørdag  d.  12. Maj 
kl.  9.00 -  

Auderødlejeren 
Auderødvej 90   3300 Fr.Værk 
 

Erik Larsen 
Tlf. 47 74 98 38 
Hverdage  18.00 – 20.00 

 
Tilmeldning til prøve: - Begynder 3 uger før prøvens afholdelse. 

Det anbefales at blive forhåndstilmeldt. Forhåndstilmelding samt øvrige oplysninger kan 
indhentes hos de respektive prøvesagkyndige.  
Inden riffelprøven, skal der til Skov & Naturstyrelsen indbetales et prøvegebyr på  135,00. kr.        
Girokortet skal være påstemplet kvittering fra Posthus eller Bank. 
Indbetaling af prøvegebyr kan kun ske ved anvendelse af særligt indbetalingskort, som fås 
ved henvendelse til Skov & Naturstyrelsen (3947 2000), på Statsskovdistrikterne eller ved 
henvendelse til Danmarks Jægerforbund  (3673 0500). 

Der tages forbehold for trykfejl, samt for ændringer af tid og sted for riffelprøvens afholdelse. 

Gode råd inden riffelprøven !! 

Inden prøven: Få indskudt til den ammunition du vil bruge til prøven. 

 Træn med det hjælpemiddel du vil benytte. 

 Se efter om der er fejl på våbenet  

 Vær dus med hvordan lås/bundstykke isættes/udtages.  

Medbring:   Kvittering for indbetalt prøvegebyr 

 Jagttegn 

 Våbentilladelse  

 Billedlegitimation   (hvis du er over 18 år) 

 Våben  +  Ammunition 

   (du skal skyde 6 skud – ha´ extra ammo 
med, hvis du får en klikker) 

 Jagtreletaret hjælpemiddel (skydestok – 
jagtstol – jagtrygsæk ect.) 

Inden du afgiver 1. skud: Se gennem løbet 

Efter du har skudt de 6 skud: Tjek magasin og kammer, se 
også gerne gennem løbet. 
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afsender: 
Max Elbæk 
Lundtoftegårdsvej  101   1.th. 
DK- 2800 Kgs. Lyngby B 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

returneres ved varig adresseændring 

BÆVEREN  ApS
NORDSJÆLLANDS
GULVAFHØVLING
& BELÆGNING
Høgevej 4,   2970 Hørsholm
www.baeveren.dk

*  LINOLEUM - VINYL
*  KORK - TÆPPER
*  NYE GULVE
tlf.   45 86 77 27
fax  45 76 72 76
mail: baeveren@baeveren.dk

Medlem af Gulvbranchens Samarbejds- og Oplysningsråd (GSO)
Omfattet af ankenævns- og garantiordning
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