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Brave jægere – kære medlemmer ! 
 
September – nu uden duejagt. For erfarne jægere blandes afmagt med vemod 
og funderinger over fremtidens jagt i Danmark. Nok har vi stadigvæk andejagten 
i denne måned, men de fleste jægere glædede sig til spændingen, kampen på 
sanser, færdigheder og samspillet med hunden, mens vi spejdede gennem 
sløringsnettet hen over lokkerne.  Om det er muligt, at opleve duejagten på 
samme måde i oktober er vel tvivlsomt, men spændende bliver det. 
Netop spændingen er det væsentlige ved alle former for jagt. Det ved alle aktive 
jægere. 

Spænding er der også rigeligt af, når vi, som repræsentanter for foreningen, 
deltager i eksterne arrangementer. Senest på årets værkstedsdage på Jagt og 
Skovbrugsmuseet. 
Her er en gylden mulighed for promovering af jagten, eller at skabe forståelse 
for denne, ved aktiviteter henvendt til både børn og voksne. 

Som en nyskabelse, havde vi, i samarbejde med 
Gastronomisk Akademi, opstillet et Vildtkøkken for børn. 

For vi gamle var det en fantastisk oplevelse, at se børn i alle 
aldre kaste sig over opgaven med at udskære kød, kål, løg og 
gulerødder. Alle var iklædt DJ´s T-shirt og kokkehue, med 
navn, og udstrålede en voldsom koncentration. Retten blev 
behørigt krydret og tilberedt som en moderne wok gryde.  Ved 
de opsatte borde kommenterede børn og voksne det færdige 
produkt. Alle var begejstrede og enkelte mente, at denne vildt 
ret var langt bedre, end hverdagens andre tilbud. 

Spændende var det også, at opleve samarbejdet med strand - 
og havjægerne fra Halsnæs, samt Storkøbenhavns 
Jagtforening. Det samlede resultat, synes jeg, var langt bedre, 
end når vi planlægger hver for sig. 

Spændingen er ligeledes intakt omkring implementeringen af 
den vedtagne ” Ny Struktur”. Arbejdet med at udarbejde detaljerne for de praktiske 
opgaver, samt den endelige lovtekst, kører i højeste gear. Som bekendt, skal arbejdet 
være færdigt inden næste års regionmøder, der afløses af de noget større 
Kredsmøder.   Herom senere. 

Gennem årene har jeg jævnligt berettet om værdien af det frivillige, ulønnede arbejde, 
der udføres af engagerede medlemmer. Det har, personligt, været en stor og 
spændende oplevelse, at arbejde sammen med Jer på alle niveauer, i alle de mange 
jagtlige og sociale aktiviteter, der rummes i vores forening. En stor tak til Jer alle! 
På årets generalforsamling er der valgt en ny bestyrelse. En bestyrelse der, som 
tillidsfolk, arbejder hårdt for at glæde alle medlemmer, også dig, og ser frem til din 
påskønnelse af deres arbejde. Min udgangsbøn skal lyde: Støt din bestyrelse, mød op 
når du kan og overvej, hvad du kan bidrage med. 

Nogle kan huske mit løfte om at arbejde for Nye vedtægter, Ny organisation og et 
foreningsdomicil.  Det manglende foreningsdomicil kommer nu. 
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Bestyrelsen har sagt Ja-Tak til en ejendom, tilbudt af Hørsholm kommune. 
Her og nu er forvaltningen i færd med at udarbejde en kontrakt, således at vi kan flytte 
ind.  En stor tilfredsstillelse for hele bestyrelsen. 

Jeg ser med spænding frem til, at følge foreningens liv fra sidelinien, siger tak til alle, 
der har hjulpet mig i min opgave som formand, og ønsker knæk og bræk ! til den nye. 
 
Må Diana følge dig på de krogede stier! 
 
Med Jægerhilsen, Steen W. Jensen,  Formand  (den gamle) 
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10 Års Service Garanti 
ved køb af våben!

Gratis skæftebukning 
ved køb af våben!

Gratis montering ved 
køb af kikkert!

Medlem af 
jaguargruppen!
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Ubetinget årets sidste skydedag, 
 på flugtskydebanen 

 

Lørdag d.  8. december,  kl. 9.00-16.00 
 
Kom ud og hyg dig i vores dejlige hus på flugtskydebanen, og 
vær med til en omgang jule-flugtskydning . 
 
Der bliver trukket lod om en stor julekurv blandt deltagerne. 

 
Lerduer skal der naturligvis også skydes til. 
Normalt skyder vi til de orange lerduer, men ved denne jule-
skydning vil I kunne opleve, at der i pludselig kommer en due ud fra 
huset med en anden farve.  Rammer man den due, pointsættes den anderledes, og 
man vil så deltage i en lodtrækningspulje, hvor der kan vindes ænder, vin, søde sager 
m.v..  

Flugtskydeudvalget håber at der vil være rigtig mange af vores medlemmer, som vil 
støtte op om denne juleskydning  på flugtskydebanen. 

Da der sagtens kan være både sne og frost i luften, kan de tilmeldte og fremmødte 
medlemmer så til gengæld forvente en let servering af gløgg og æbleskiver. 

For at vide hvor mange ”lodtræknings” duer der skal i maskinerne, hvor 
mange ænder og andet godt der skal indkøbes, bliver vi nød til at vide 

hvor mange der kommer til jule-flugtskydning.  

Tilmelding senest 1. december 2007 
Til Jacob Lilje,  tlf.: 48 48 08 06  /  20 72 08 06 
eller pr. mail på    jacoblilje@mail.dk 
 
 

 

Medlemmmer af -Hørsholm & 
Omegns Jagtforening
får 15% rabat på alle varer som 
købes i netbutikken.(Dog ikke på
nedsatte varer eller udsalgsvarer)

www.jagtmarked.dk
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Ingen er vel i tvivl om at vi har haft en meget våd sommer, men set med en jagthorn-
blæsers øjne, så har vi haft en forrygende sommer der bød på mange gode oplevelser 
i form af jagthornstræf, musik til runde fødselsdage, sommerfest og endelig på jagt og 
fiskerimessen på Bosjö kloster i Sverige.  Indimellem blev det naturligvis til masser af 
øve timer i godt selskab. 
 
I år, den kommende sæson, vil der blive lagt op til et stort program. 
Vi skal afholde jagthornstræf, vi skal til duelighedsprøve og endelig skal vi afslutte 
anstrengelserne med et forbundsmesterskab. 
 
Hvis der nu sidder nogle af jer derude og tænker – spille jagthorn, det kunne jeg godt 
tænke mig at være med til eller det kunne jeg da godt tænke mig at lære  - så skal I 
ringe til Svend Erik Winther på tlf.  40 58 47 16 
Få en snak med ham, kom og vær med og bliv en glad jæger. 
 
God jagt og horn op 
Claus Machon 
 
 

 

Bakkevej 18,   Hareskovby
3500 Værløse

Tlf.: 4444 0647   Bil: 4043 3536

KBS. Kvalitet - Bedre Service
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Riffelskydning – efterår  2007 
 
 
På  Hanebjerg  skydebaner. 
Hanebjergvej 6,  Nr. Herlev,  3400 Hillerød 
 
Husk jagttegn & våbentilladelse.  Medlemsbevis (DJ) skal fremvises inden skydning. 
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. 

Oktober 

Lørdag 6. kl. 9.00-11.00 Indskydning/træning    m. forbeh. 
Lørdag 6. kl. 12.00-16.00 RIFFELPRØVE 

December 

Søndag 9. kl. 9.00-15.00
alm. indskydning     ”Gløggskydning” 
På denne årets sidste riffelskydedag, 
serveres, EFTER skydning, varm gløgg. 

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

På  Sjælsø  skydebaner. 
Ellebækvej,  3460 Birkerød 
 
Oktober 

Torsdag 11. kl. 17.00 – 19.00 Indskydning/træning 

November 

Lørdag 10. kl. 9.00-14.00 Indskydning/træning  + Riffelprøve 

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

www.naturgalleriet.dk
Kongevejen  29  *  2840 Holte

℡ 45 42 01 23

Alt til Børster
Opvask – B
Sko – Flaske

ade – Negle – Afstøv
rens – Koste – Skure

 – m.m.

 og Fritid
 – Lighter – Lygter

Fiskegrej – Tools
erangs – Sakse – Spader
j – Økser – og meget mere

er
Friluftsfolk

dende 
ler

Kurset afholdes 
 følgende mandage, 

kl.  19 .00 - 21.00 

Klæde – Sauna – Auto

Leg
Dart – Kompas
Thermoflasker –

Bomm
Slibegre

Kvalitetsvar
til 

Spæn
gaveartik

Knivkursus 
sted:   Vallerød Skole,  sløjdlokalerne    
(ligger i skolens sydlige ende) 
 
Siden vi startede ”knivkursus”, har flere og flere deltaget i denne spændende aktivitet. 
Det er imponerende at se den kreativitet deltagerne udviser, og så flotte knive der 
bliver lavet. 

Alle er velkomne, nybegyndere som viderkomne, og hele ”kurset” kører på hjælp-til-
selvhjælp princippet, og fordelen ved at samle aktiviteterne et sted, er - dels at vi har 
de rigtige maskiner, værktøj, bøger mm., og sidst men ikke mindst, at mange af 
deltagerne er eminente knivmagere, som har gjort sig mange erfaringer, erfaringer de 
gerne deler med os andre. 

I løbet af ”kursusperioden” vil der blive holdt nogle temaaftener med, bl.a. design og 
formgivning, finish, skedesyning m.v. samt andre emner som popper op undervejs. 

Du må meget gerne selv medbringe værktøjer og materialer, men foreningen råder 
over et mindre udvalg af knivklinger og skæftematerialer, som sælges til næsten rene 
nettopriser, men har du specielle ønsker om materialevalg, kan dette også lade sig 
gøre, men så er det ”bestillingsvarer”. 
 
 
 

November: 

5.  -  12.  -  19,  -  26. 

December: 

3.  -  10.  -  17 

Januar: 

7.  -  14.  -  21.  -  28. 

Februar: 

4.  -  18.  -  25. 

Marts: 

3.  -  10.  -  17.  -  31. 
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Formanden kom forbi……. 
 
”Du er jo socialist, Steen.”  
Bemærkningen falder drillende under en 
venskabelig diskussion. 
”Det har ikke noget med socialisme at gøre, 
det er et spørgsmål om holdning”. 
Noget i den retning lyder kommentaren til 
ovenstående.  
 
Det er en ualmindelig dejlig aften ude på 
flugtskydebanen. En af de aftener hvor folk 
bliver hængende og drøfter stort og småt. 
Jo, det er formanden det drejer sig om. Han er 
lige kommet forbi på vej til eller fra et eller 
andet vigtigt, og i modsætning til alle os andre 
medbringer han ikke nogen haglbøsse. 
I stedet har han madopskrift til børnekøkken 
ved værkstedsdagene, hjemmegjorte skitser 
over det mulige ”nye ” klubdomicil, adskillige 
aftaler som lige skal indgås, et knæ som gør 
ondt samt meninger om snart sagt alt imellem 
himmel og jord. 
Det vil være de fleste medlemmer bekendt at 
Steen efter 11 år som formand i foreningen 
har besluttet at trække stikket ud og officielt 
fratræder ved generalforsamlingen i oktober. 
Afviklingen af diverse gøremål i foreningsregi 
vil være tilendebragt næste sommer, og så er 
det definitivt forbi. 
”Der er uro i jernet” udtalte smedenes formand 
for mange år siden.  
Alle som har været i nærheden af Steen ved 
at jernene i ilden er talrige. En finger med i 
spillet næsten overalt, - det være sig inden for 
det organisatoriske og jagtpolitiske 
arbejdsområde såvel som i vores egen 
lokalforening.  

Planlægningen begynder nu at fokuseres om ud/ og ombygningen af det fremtidige 
domicil i Leksand, hvortil Steen og Manne flytter næste sommer. Vi ønsker jer held og 
lykke i det svenske og et godt og langt otium der. 
En ildsjæl trækker sig tilbage fra det frivillige, ulønnede foreningsarbejde, og han kan 
gøre det med mere end god samvittighed. 
Socialist eller ej. Tak for indsatsen, Steen, samt altid veloplagt og humørfyldt samvær.  
 
På selvbestaltede vegne af bestyrelsen 
 
Jens Hansen 
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Værkstedsdagene 2007 
 
For sidste gang blev Værkstedsdagene 
ved Jagt og Skovbrugsmuseet i Hørsholm 
afholdt første weekend i september og i 
sin nuværende kendte form. Fra næste år 
vil dagene formodentlig blive afviklet sidst 
i august under helt ny form. Det er altid en 
fornøjelse at deltage på 
Værkstedsdagene og samarbejde med 
personalet op til arrangementet. Der er 
orden i planlægningen, alle er venlige og hjælpsomme, så vi deltager altid gerne igen.  
 
HOOJ var repræsenteret med 4 store stande ved siden af Naturgalleriets store stand. 
På en tur gennem standene kunne man indledningsvis skyde på en laser-elg-
skydebane, og det kunne virkelig samle unge og gamle. Man kunne købe tøj og jagtvin 
og selvfølgelig – vigtigst af alt – tale jagt.  

 
Årets nyhed var et ’Børnevildtkøkken’, dirigeret af 
Kirsten Skovsby og ’kokkene’. På små 
børnekomfurer skulle børene lave mad, under 
vejledning, men deltagerne måtte selv arbejde for 
føden. Museet havde bidraget med lækkert 
dådyrkød, børnene fik udleveret en opskrift, kød, 
spidskål, gulerødder, rødløg mm. Først stillede en 
lille spejdertrop med 6 år gamle drenge op, og de 
gik virkelig til arbejdet. De arbejdede dybt 
koncentreret og var meget stolte, da det endelige 
resultat, deres eget, skulle smages. Næste hold var 

en flok 16-årige piger fra en ungdomsskole, og her bemærkede jeg mest, at f.eks. 
gulerødder kan behandles på mange måder. Pigerne arbejdede intenst, og mange af 
dem havde virkelig aldrig tidligere prøvet at tilberede fødevarer. Ingen tvivl om, at alle, 
der deltog, oplevede noget særligt. Børnevildtkøkkenet var en stor succes og en meget 
populær stand begge dage. 
 
Søndag var der vanen tro hundeopvisning, denne gang med 15 hunde, heraf 3 hvalpe, 
et meget stort felt. Apportering af pølser vækker altid jubel blandt publikum, og nu hvor 
hundeførerne er begyndt at træne i det hjemmefra, er der op til 3 ekvipager, der kan 
gennemføre! Det nye i år var apportering af en mink. Den lugtede imidlertid så 
skrækkelig, at selv den mest garvede jagthund nægtede at røre den. Dette må være 
en opfordring til trænerne i den kommende sæson. 
 
Takket være rigtig stor hjælpsomhed fra 
vores medlemmer kunne vi i år have 
standene dækket med personale hele tiden, 
så alle samtidig havde tid til at gå rundt for at 
se alle de andre spændende stande. Tusind 
tak for hjælpen til alle der bidrog og påtog sig 
ansvar for at gøre Værkstedsdagene til en 
succes for HOOJ. 
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Den nye jæger. 
 
Jeg vil gerne starte med at takke de 
mange rare og overbærende medlemmer 
af foreningen, som jeg har haft kontakt 
med på riffel- og flugtskydebanen, for den 
måde der er blevet taget i mod mig og min 
samlever (Rikke Nielsen) på, vi har følt os 
meget velkommen og flere af foreningens 
dygtige instruktører har ydet en fantastisk 
støtte og indsats, der for mit 
vedkommende har betydet at hvor jeg 
startede med at ramme 4 ud af 24 enkelt 
duer, sluttede sæsonen af med at ramme 
20 af dem, så jeg ser frem til næste 
flugtskydnings sæson med glæde og vigtigst af alt jeg føler mig bedre rustet til at gå på 
jagt.  
Så stor ros til de frivillige og ulønnede personer som skaber rammerne og 
mulighederne for, at jeg som ny jæger, kan dyrke min hobby i hyggelige, 
velfungerende og sikre omgivelser. 
 
Uddrag af brev fra mig til Formand Steen W. Jensen og Max Elbæk: 
>>Hvordan er det at være nyt medlem i Hørsholm & omegnens jagt forening og kan 
det blive bedre? 
For mig er det relativt nemt, i det jeg kommer til flugtskydning med Rikke Nielsen og 
min far Gøran (smeden) og til riffelskydning kommer jeg sammen med min gode 
kammerat Jannik Møller fra Hundested strandjægerforeningen,(nu også medlem af 
HOOJ) som jeg har gået på jagttegns kursus med og så har jeg tidligere været 
medlem af foreningen og genkender en del af de aktive medlemmer, men sådan er det 
jo nok ikke for de fleste ”nye” medlemmer/jægere, så for at få dem godt med ind i 
foreningen som aktive medlemmer og for at få dem med ud at skyde flugtskydning, 
såvel som riffelskydning, samt deltage i foreningens øvrige gode og selskabelige 
aktiviteter, er det mit forslag, at vi prøver at være lidt mere offensive ved at tage mere 
direkte kontakt og sige Eks. ”vi er andre nyjægere som kommer til flugtskydning en 
given dag, kunne du ikke tænke dig at komme med så vi er nogle stykker sammen” ”så 
man ikke er den eneste der står og dummer sig”. 
Mit forslag er at der hvert år udnævnes en nyjæger til at være samlings person for den 
enkelte årgang. 

Jeg vil gerne stille mig til rådighed som kontakt person 
for dem som i år er nyjægere og andre nye medlemmer 
der har meldt sig ind i foreningen der sidste stykke 
tid.<< 
 
Jeg fik en meget positiv respons fra både Steen og Max 
som syntes om ideen, nu er det jo bare sådan at tiden 
løber og det snart er tid til den næste årgang, men det 
vil ikke forhindre mig i at gøre et forsøg på at kontakte 
nogle af de nye medlemmer i den kommende tid og her 
er foreningens jagter og generalforsamlingen jo nogle 
gode muligheder.  
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Det gælder om for os nye jægere at suge så mange erfaringer ud af de ”gamle” som 
muligt så vi ikke er nogle af dem som om 3-4 år fortsat føler os som nye, vi må møde 
op, deltage aktivt, tage initiativ og præge den forening som kan give os så meget hvis 
vi gør en indsats. 
 
Jeg håber at jeg kan være med til at skabe nogle gode relationer og gennem såvel 
faglige som sociale arrangementer, at bibringe de nye medlemmers viden og 
forståelse for jagtens natur. 
 
”Vi ses der ude” 
Claus Eklund 
2945 8870 / eklund@tdcadsl.dk 
 
 
 
 
 
 

Brugerundersøgelse 
 
Det vil måske undre dig at der i dette nummer af foreningsbladet ikke er annonceret en 
årlig tilbagevendende aktivitet som f.eks. gløggaften.  Årsagen er at vi faktisk ikke kan 
finde ud af hvilke forventninger du og andre af foreningens medlemmer har til 
foreningen. 
Visse faste aktiviteter er dog rigtig godt besøgt:  Hundetræning, flugtskydning, 
riffelskydning, knivfremstilling, madlavning, hornblæsning, men når det kommer til 
foreningsarrangementer af mere almen eller social karakter, så syntes vi det er knebet 
med opbakning:   filmaftener, glögg/bankoaften. 
Det er ikke opmuntrende at stille et arrangement på benene, opfordre alle jer 
medlemmer til at møde op til foredrag, film, banko mv., og så opleve fremmøde på 5-
10 medlemmer. 
 
Måske er tiden løbet fra den slags aktiviteter, og det er lige det vi vil spørge jer 
medlemmer om. 
Tiden er kostbar for os alle og ingen ønsker at føle den spildt – og da slet ikke fritiden, 
så derfor beder vi nu dig og alle andre medlemmer i foreningen komme med forslag til 
fremtidige foreningsarrangementer. 
 
Du /I kan gå ind på foreningens hjemmeside, klik på fanen ”kontakt” og skriv til en af 
de personer som er på kontaktlisten. 
Du/I kan sende en mail til et bestyrelsesmedlem. 
Du/I kan ringe til en fra bestyrelsen, eller tage fat i os når vi mødes tilfældigt. 
 
Jo flere henvendelser vi får, jo mere har vi at arbejde med, jo bedre forening kan vi 
skabe og udvikle i fællesskab.   

 
Foreningen er din – så lad os høre din mening! 
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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 HOOJ   -   4.  kvartal  2007 
 
 

 
 
Oktober: 
lør. 6. Riffelskydning – Hanebjerg (kl. 9.00-11.00)  +  Riffelprøve 
Tors. 11. Riffelskydning - Sjælsø 

 
 
November: 
Man. 5. Knivkursus  
Lør. 10. Riffelskydning – Sjælsø  ?  Riffelprøve 
Man. 12. Knivkursus 
Man. 19. Knivkursus 
Man. 26. Knivkursus 
 

 
      December:  

Man. 3. Knivkursus 
lør. 8. Juleskydning på flugtskydebanen 
søn. 9. Riffelskydning på Hanebjerg + afslutningsgløgg 
Man. 10. Knivkursus 
Man. 17. Knivkursus 
 
 
 
 
 
 
 
Alle medlemmer og deres familier, annoncører og 
samarbejdspartnere ønskes en rigtig glædelig Jul 
samt et godt og lykkebringende Nytår. 
redaktionen 

 

 

 

Næste medlemsblad udkommer primo oktober.   Indlæg, annoncer mm., skal være 
redaktionen i hænde senest 1. december 2007. 
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Hundesiderne 
 
Når bladet udkommer, er også efterårssæsonens 
hundetræning afsluttet. Vi mangler i dag ganske vist stadig 2 
gange, men for 6. år i træk har vi haft dejlige, tørre mandag 
aftener. Derfor holder vi fast ved mandag. 
Tak til trænerne Ivan Møller (grundtræning) og Dennis Voxted 
(apporteringstræning) der med retfærdig og effektiv hånd 
guider hundeførerne igennem strabadserne. Jeg tror faktisk, 
hundene nyder at være til træning, da de her er i total fokus -. 
Og jeg håber da også, at hundeførerne kan lide det. 

Tillykke   
Traditionen tro vil vi nævne en hund, der har udmærket sig på officielle 
prøver. 
Føreren, Hr. X (navnet er red. bekendt), har med sin kun 22 mdr. gamle, 
langhåret hønsehund på officiel udstilling fået 1. præmie, fået 25 points på 
apporteringsprøve, fået 1. præmie på markprøve. En meget lovende karriere 
er hermed begyndt – hjertelig tillykke til jer begge.  
Til inspiration for andre kan det nævnes, at resultatet ikke er kommet helt af 
sig selv, fører og hund har været på et ugelangt træningsophold hos 
opdrætteren samt på opfølgende træningsweekend. Godt gået – I har 
opnået det ønskede resultat.  

Afholdte arrangementer 
17. juni deltog 12 ekvipager i en opvisning på National Dansk Mølledag ved Hørsholm 
Mølle. Som altid vækker hundene stor begejstring blandt publikum, så vi bliver nok 
inviteret igen år 2008. 

2. september deltog 15 ekvipager Værkstedsdagene i Hørsholm. Så 
mange hunde har vi aldrig præsenteret før. Hundene blev præsenteret 

og ekvipagerne dirigeret af Dennis Voxted, der i sensommeren med 
stor succes har trænet det videregående apporteringshold. Det er en 
fast succes at apportere pølser, men det er snyd, at nogle har 
trænet hjemmefra, så de rent faktisk kan klare det! 
Det var så flot, og minsandten om ikke en dejlig golden også 
apporterede en flødebolle: Det kender jeg mange retrievere, der 
ikke kunne. Tak til alle deltagerne for jeres altid positive 
deltagelse. Det betyder meget for hundesektionen og hele 
jagtforeningen. 

Kommende træning 
Vi prøver at få etableret gratis 
vintertræning. Nuværende deltagere får 
en mail om datoer, øvrige 
interesserede kan kontakte 
undertegnede. Vintertræning er en 
effektiv team-træning søndag 
eftermiddag en gang månedlig.  
Forårstræning starter som sædvanlig 1. 
mandag i april. Nærmere annoncering i 
første nummer af foreningsbladet 2008. 
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Hundetrænerseminar 15. september 
HOOJ har taget initiativet til træneruddannelse for Region 13 trænere. Uddannelsen er 
fokuseret på at lære hundetrænere at træne hundeførere (og ikke hunde). Undervisere 
er Rolf Andersen og Arne Hüttel, der med stor succes i foråret underviste vores 
hundeførere i lederegenskaber. 
Vi mangler i den grad all round-uddannede trænere i Nordsjælland. De deltagende 
hundetrænere vil under kurset overvære træning af ukendte statister/hundeførere, dels 
hundeførere der kommer med deres første hund/hvalp, dels hundefører med 20 års 
erfaring med elitehunde. Vi ser meget frem til denne uddannelse, nærmere herom i 
næste nummer 

Første hvalpehold 
For første gang har vi optaget 3 hvalpe på grunduddannelsen. Det kom af, at jeg ikke 
kunne nænne at sige nej, da de 3 hvalpeejere ringede, men hvalpene har arbejdet på 
et hold med op til 4 år gamle hunde, hvilket Ivan Møller har håndteret med glans. Dog 
vil vi arbejde på at få et decideret hvalpehold i foråret med egen træner, så hvalpene 
kan få den ro og de omstændigheder, de kræver, og de lidt ældre hunde kan nyde 
godt af Ivans effektive øvelser. Sidder der nu en hvalpetræner og læser dette, kan jeg 
tilbyde job til foråret. 

Nye deltagere 
Nye deltagere, der har lyst til at blive integreret i vores spændende hundesektion, kan 
allerede nu melde sig til undertegnede. 

Tak for endnu en dejlig sæson – også på vegne af Ivan Møller og Dennis Voxted 

Anne Schouenborg    tlf.  4586 2668 
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Resultater fra årets foreningsmesterskab 
Så blev dette års foreningsmesterskab overstået.  
En del havde igen i år sat kurs mod flugtskydebanen, for at få en hyggelig dag, og for 
at få muligheden for en flot præmie, men Jacob så da gerne endnu flere deltagere til 
foreningens mesterskabsskydning, for som han siger – vi har det jo sjovt, og det 
handler jo ikke kun om at vinde, men om at være med, og husk lige på, at al 
flugtskydning jo samtidig er rigtig god træning. 

Sååå – Vi ses måske til næste år ! 
 

Mester-række Træf Skud  B-række Træf Skud 

Vagn Perkov       38 44 Carsten Bohn 34 44
Flemming Lund 37      41 Guds Gave 32 44
Bjarne Jensen    r   36 42 Peter Finlande 28 50
Thomas Perkov       35 44 Göran Eklund 22 48
Peter Djørup       34 41 Flemming Revsbæk 22 49
Uffe Bastiansen       34 45 Claus Eklund 19 48
Casper Davidsen     34 46 Jeppe Vismann 9 44
Rune Glæsel      32 49 Rikke Nielsen 2 40
Claus Rasmussen       31 43
Klaus Pedersen 31      46
Kim Sørensen       28 46
       
       

A-række Træf Skud  Old Boys Træf Skud 

Søren Carlsen       25 52 Poul Lund 33 44
Sus       26 47 Poul Erik Månsson 31 48
      Jørgen Fihl 30 46
    t   Kai Pos 30 47
       Helmuth Bastiansen 29 44
       Steen W. Jensen 21 45
       Svend Nielsen 21 46
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Nikkedukke-Trap 
efter omskydning Træf Oms  Lukkede  Bagduer 

efter omskydning Træf Oms 

Vagn Perkov    v   19 Vagn Perko 10 10
Poul Erik Månsson    0  17 Klaus Pedersen 1 10
Claus Rasmussen      16 Flemming Lund 10 12
       

Træf Skud  Nikkedukke Træf SkuÅbne Bagduer 
 d 

Thomas Perkov     10 12 Flemming Lund 9 11
Vagn Perkov     9 11 Poul Lund 8 14
Kai Post     8 11 Poul Erik Månsson 7 11
       

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

Andeskydning 
efter omskydning Træf Oms  Monte Carlo   

Vagn Perkov       10 10 Søren Carlsen
Flemming Lund 10      10
Klaus Pedersen 8 10     
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Noskvalster!     

Hvad man kan lære af at dumpe til en sweissprøve. 
af -  Susanne Bøye Hansen 
 
Loke havde bestået anlagsklasse (4 timers prøven) og vi havde trænet flittigt op til 
åben klasse (20 timers prøven).   Ca. 3 uger før prøven begyndte han at blive usikker 
på sporet. Han var stadig meget ivrig men bad tydelig vis mere og mere om hjælp. 

Efter at have rådført mig med mere erfarne folk fandt jeg frem til, at Loke nok var 
blevet sportræt.  Det logiske næste træk var så at gøre sporet mere tiltrækkende. 
Klatter med kødfars blandet med blod blev lagt ud for hver 50 meter.  Efter nogle timer 
lod jeg så Loke gå sporet.  Det gik fint bortset fra, at Loke ikke havde tid til at æde 
farsen. Den tog han først på tilbagevejen, da han havde afsluttet sporet. Så langt og så 
godt.  
Planen var, at jeg herefter skulle lægge et spor bestående af blod og kalvelever inden 
jeg tog tilbage til prøven i Småland. Det gjorde jeg så mens jeg i mit stille sind håbede 
på, at der ikke var for mange ræve og sortfugle der troede, at det var juleaften. 
Aftenen var varm og tør da vi gik sporet. Loke vendte sig om mange gange for at 
spørge om det nu var rigtigt, det han gjorde.  Leverstykkerne registrerede han kun når 
jeg pegede på dem.  
Han gennemførte, men med hjælp.  Det kunne ikke være rigtigt det her.  
Loke kan ikke modstå ost, så derfor prøvede jeg lave et nyt spor med ost ved start og 
slut. Det spor gik meget bedre, dertil skal også siges at det havde regnet. 

Noget mere fortrøstningsfulde tog vi til Sweissprøven i Småland. 
Jeg skulle gå som hund nr. 2 den dag, med Sven–Olof Rang som dommer.  
Sven-Olof er en meget rutineret dommer og har selv gået schweiss i årevis. Han er 
meget aktiv i Svenska Schweissklubben, og når det rigtig går løs kan man altid finde 
ham som stormens rolige epicentrum. 
Vi kørte ud i det område, hvor sporene var lagt. Loke kom ud af bilen mens hund nr. 1 
var på spor. Han var glad som en kat med 4 haler og humøret fik et par takker opad da 
sporlinen kom ud af bilen. Han havde end ikke tid til at lette ben. 

Så blev det vores tur.  Vi fik 
vist hvor sporet startede. 
Loke kom snigende ned til 
sporet og fik så travlt med at 
komme ud i kongeriget – 
lige som han plejer.  
Da han var kommet 50m ind 
begyndte han at ringe, 
stoppede op og kikkede på 
mig, ringede igen det bedste 
han havde lært, men kunne 
ikke finde sporet. Vi 
bevægede os temmelig 
planløst rundt i skoven med 
en desorienteret og 
hjælpeløs Loke i spidsen. 
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Sven-Olof afbrød og sagde at det vist” inte var så bra”. Jeg kunne ikke være mere 
enig. Vi prøvede at sætte Loke på sporet igen uden held. Så opgav vi.  
Sven-Olof sagde, at Loke var meget motiveret men næsen fungerede simpelt hen ikke. 
Vi snakkede lidt frem og tilbage om, hvad årsagen kunne være. 
Sven-Olof fortalte om en af sine egne hunde der havde haft samme problem. Den 
havde noskvalster.  
Noskvalster?  -  havde aldrig hørt om det.  
Noskvalster, på dansk næsemider, er et mideangreb der sætter sig i hundens næse og 
bihuler og derved svækker lugtesansen. Symptomerne er ikke særlig specifikke, 
bortset fra den manglende lugtesans, snorken, dryppende næse, symptomer som man 
lige så godt kan tro er pollenirritation. Med mindre man kender sin hunds lugtesans. 
Noskvalster er desuden temmelig smitsomt og man mener, at det især smitter ved 
deling af vandskåle. Sådan en mide kan desuden overleve uden for værten i ca 3 uger, 
hvis det er fugtigt nok. 

Hjem fra Småland, og så til dyrlæge. Min dyrlæge fik revet sig en del i håret og bladret 
i diverse tidsskrifter. På nettet var vi også. Vi endte med at prøve Advocat, det virker 
på alle andre mider, om end mest som forebyggelse.  
Hjem og smøre Advocat i nakken på Loke. Han stank som af Hardol wc rens det 
næste døgn. Næsen løb ikke så kraftigt mere. Men jeg havde mine tvivl.  
De svenskere jeg havde snakket med nævnte piller, så jeg tog en tur på nettet igen. 
Google er en god ting. 
Jeg fandt bl.a frem til Veterinarhuset i Varnamo, www.veth.se og fandt her en artikel 
om miderne. Ganske rigtigt, kuren er Interceptor piller og antibiotika.  
Tilbage til dyrlægen med artiklerne under armen. Forhåbentlig får vi ram på 
”faenskabet” denne gang. 

Alt dette havde jeg aldrig fundet ud af, hvis ikke jeg havde dumpet en schweissprøve, 
hos en erfaren dommer. Så skam få jer der ikke dumper med omtanke, men i stedet 
lader ærgrelse og dårlige undskyldninger få overtaget. 

Jeg håber, at i der kommer i det svenske kan få gavn af denne historie. 
 

 

Medlemmer af Hørsholm Jagtforening 
får 15% rabat på alle varer som købes 
i netbutikken.(Dog ikke på nedsatte 
varer eller udsalgsvarer)

www.jagtmarked.dk
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SKOVDUE  MED  KOMPOT  AF  BAGTE  
JORDSKOKKER MED  VALNØDDER,   
BLÅ  OST  OG  ANSJOSER 
 

4 skovduer eller 4 skovduebryster 
50 g  smør 
2 sp olie 

 salt 
1 ts hakket rosmarin 

500 g jordskokker 
100 g  blå ost 

2-3 sp valnødder 
8 ansjosfilèter 
 lidt frisk timian 
 vildtfond 

50 g tørrede tranebær 
  
 Pynt med hakket skalotteløg og frisk kørvel 
  

 
 

1. Brun skovduerne godt i en stegegryde i smør og olie.  Læg dem i bradepanden 
eller ildfast fad og drys med lidt salt og hakket rosmarin og steges i ovnen ved 
2000 i ca. 10 min.. 
 

2. Når duerne er færdige dækkes de til med alufolie og klæde.  De hviler i 10 min. 
inden de parteres. 
 

3. Skræl jordskokkerne og skær dem i 3x3 stykker.  Rist dem på panden i lidt 
smør indtil de er møre (ca. 20 min.), 
 

4. Vend jordskokkerne med hakket timian (nogle af jordskokkerne må gerne 
moses), blå ost, valnødder og ansjoser i mindre stykker.  Smag til med salt og 
pynt. 
 

5. Portionsanret kødet med jordskokker og kom nogle dråber vildtfond og lidt 
tørrede tranebær på tallerkenen. 
 

 

+ =
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LIME MOUSSE  MED  HINDBÆRPURÉ 
 

    Lime mousse 
2 blade husblas 
 saften af 3-4 limefrugter 

3 store æggehvider 
8 sp sukker 
3 dl piskefløde, pisket til skum 

 
1. Læg husblasen i koldt vand i 5 min.. Smelt den i opvarmet limesaft og lad det køle 

af, mens æggehviderne piskes stive.  De tilsættes 6 sp. sukker.  De 2 sidste sp. 
sukker piskes i flødeskummet. 
 

2. Limesaften med den opløste husblas, der nu er kølet af, røres i æggehviderne, 
inden de blandes med flødeskum.  Alt dette gøres forsigtigt med en dejskraber 
 

3. Fordel den lette skum i 6 portionsglas.  Pyntes med hindbærpuré. 
 

 
 
 

   Hindbærpuré 
1 bk frosne hindbær 
1 sp flormelis 

 
4. Pres de optøede hindbær gennem en fin sigte og rør flormelis i. 

Kan evt. blendes. 
 
 
”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. 
 

 

Palle’s Grill
Kongevejens  Smørrebrød

Usserød Kongevej  34-36
2970 Hørsholm

4586 8090 * 4586 0619
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EFTERÅRSSUPPE MED BASILIKUM OG RØGET LAKS 
 

1 sp smør 
1 lille løg 
2 fed hvidløg 

7 dl fiskebouillon el. fond 
2 dl tør hvidvin 

1 laurbærblad 
4 dl mælk 

150 g rå laksefilet 
75 g røget laks 

500 g tomater 
1 bk frisk basilikum 

 salt & peber 
 evt. et drys safran ell. paprika 

 
 

1. Hak løg og hvidløg fint og damp dem klare i smør. 
 

2. Tilsæt fiskebouillon, hvidvin, mælk og laurbærblad og lad suppen simre i  
10 minutter. 
 

3. Tag laurbærbladet fra, blend suppen og varm den igen til kogepunktet. 
Tilsæt friskhakket basilikum. 
 

4. Skold tomaterne, fjern skind og kerner og skær dem i terninger sammen med 
den rå og røgede laks. 
 

5. Tilsæt fyldet og smag til med salt og peber.  Servèr suppen med godt brød og 
evt. et drys safran eller paprika og basilikumblade. 
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Kontingentet  2008 
 
 

Medlemskategori J n 
t 

8 
Kontingent 

til D
Kontingent 

til foreninge
Samlet kontingen

i alt, for 200

Ordinært medlem 0 0 0 587,0 125,0 712,0

Ungdoms medlem 0 0 0 333,0 125,0 458,0

Senior medlem 0 0 0 328,0 125,0 453,0

Husstand medlem 0 55,00 0 215,0 270,0

Xtr. ordinært medlem 0 0 0 41,0 125,0 166,0

Kursist medlem 0 0 0 88,0 13,0 101,0
 
 
Kontingent til Danmarks Jægerforbund og Hørsholm & Omegns Jagtforening, 
opkræves samlet af DJ. 
 
Med  mindre der besluttes andet på foreningens generalforsamling d. 2. oktober 2007, 
er kontingentsatserne  gældende for 2008. 
 
 
Ordinært  medlem: Den lokalforening man er ”hovedmedlem” i.   
 Man modtager bladet Jæger og foreningens medlemsblad. 

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 og foreningens medlemsblad. 

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

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

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 og foreningens medlemsblad. 
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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,  sweiss 
Henvendelse: Susanne Bøye Hansen,  4557 0780 

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

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

Labrador retriever   (formel 1) 
Speciale: Søg & apportering       ( DJK´s  apporteringsprøve) 
Henvendelse: Karsten Hvas Petersen,  4817 5107 / 2090 1400 

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

Labrador retriever    
speciale: Søg & apportering     (DJ´s apporteringsprøve, maj 07) 
Henvendelse: Dorthe Skougaard,  4495 7528 – 2262 7064    skouvedel@get2net.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 
 
Lørdag  d.  10. november 
kl. 9.00 -  

 
Sjælsø Skydebaner 
Ellebækvej,  Birkerød 

 
Max Elbæk 
Tlf. 26 60 78 25 
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 ammunition 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. 

OVERDRIV kontrol af løb, kammer, magasin og sikkerhed 
ved omgang med våbenet, så den prøvesagkyndige kan se 
hvad du laver og derved ikke fejlbedømmer.  Det kan spare 
alle for en masse bøvl. 

 

 

 

 

 

Riffelprøven kan kun aflægges med et våben og en ammunition, der som minimum opfylder kravene til at 
gå på jagt på råvildt. 
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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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