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Brave jægere – kære medlemmer ! 
 
Foreningens bestyrelse 
Efter et par møder i den nye bestyrelseskonstellation, er vi 
ved at finde vores ben at gå på. Vi har jo sagt farvel til 
vores mangeårige formand, Steen, og derudover forlod 
Thomas Thorsø også bestyrelsen. Thomas fik 
sammenlagt 6 år i bestyrelsen, hvor han primært stod for 
vores hjemmeside og andre IT-mæssige udfordringer. En 
stor tak for indsatsen skal lyde herfra. Gengangerne i 
bestyrelsen er Anne, Boris, Jan K., Jens og mig selv. Som 
nye bestyrelsesmedlemmer har vi budt Claus Eklund og Jan Schou Nielsen 
velkommen. Suppleanterne er genganger Flemming, og nyt ansigt er Brian 
Elbæk. 

Vi har afholdt to møder i den nye bestyrelse, og talen er meget hurtigt faldet hen 
på:  

Hvem er vi – og hvor vil vi hen? 
Gode spørgsmål som enhver bestyrelse rundt i landets foreninger bør stille til sig selv.  
Det er også spørgsmål, som der bliver brugt tid på at besvare på mange af vores 
arbejdspladser – under begreber som værdier, mission, vision og strategi. På vores 
seneste bestyrelsesmøde startede vi op på nogle af disse store emner for vores 
forening. Det er selvfølgelig ikke noget, vi bare kan sætte os ned og fastsætte på en 
halv time. Det er – og skal være - en proces. En proces, jeg gerne vil inddrage det 
enkelte medlem i.  
Så det er her, jeg vil opfordre, hver enkel af jer til at sende bestyrelsen en mail med 
jeres forslag til, hvordan I ser vores jagtforening i 2020. I er selvfølgelig også velkomne 
til at ringe eller anvende papir og kuvert. Hvilke ønsker har I til vores forening? Hvilke 
aktiviteter er det vigtigt, vi kan tilbyde? Er der ønsker til fysiske rammer? Skal vi 
konkurrere blandt de bedste? Skal vores forening blande sig mere på landsplan? Skal 
vi være mere synlige i lokalsamfundet. 
På de kommende bestyrelsesmøder vil vi påbegynde arbejdet med vores jagtforenings 
visioner mm.. Hvor ser vi os selv i 2020? Hvordan det kommer til at foregå, ved jeg 
ikke endnu. Men vi vil holde jer underrettet undervejs. Hvis der er nogen af jer, der 
brænder for at deltage dette arbejde - så kontakt os endelig …   

 

Danmarks Jægerforbund 
Når I læser dette ord, har der været afholdt opstartsmøde den 12. marts i 
vores nye Kreds 7. Kreds 7 er en sammenlægning af de tidligere regioner 9 
Vestsjællands amt, 11 Roskilde amt, 12 Københavns amt og 13 

Frederiksborg amt. Der vil på mødet blive valgt en kredsformand og en 
kredsbestyrelse. På mødet vil der også være blevet valgt et hovedbestyrelsesmedlem 
til Danmarks Jægerforbunds hovedbestyrelse. Tidligere havde hver region et 
hovedbestyrelsesmedlem. Nu reduceres dette til et medlem for de fire tidligere 
regioner for den nye Kreds 7. Vores nuværende regionsformand Sonny Persson ville 
have været en god kandidat til hovedbestyrelsen, men har valgt ikke at stille op. Vores 
forening har derfor valgt, at støtte kandidaten, Jesper Jensen, fra Region 9. Vi ønsker 
det bedste for Jesper.  

fortsættes næste side: 
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På mødet vil vi også være blevet præsenteret for de kandidater, som stiller op til valg 
til formandskabet i Danmarks Jægerforbund. Valget afholdes på repræsentant-
skabsmødet d. 14. juni. 
Ole Roed Jakobsen har været formand for Danmarks Jægerforbund de seneste to år, 
og han genopstiller. Eneste modkandidat til Ole er Bjørn Samuelsson, der er 
bosiddende i Hørsholm og medlem i vores forening.  Du kan læse mere om Ole og 
Bjørn på hhv Danmarks Jægerforbunds hjemmeside www.jaegerne.dk og 
www.voresjagt.dk.  
 
 
Må Diana følge dig på de krogede stier 
Jacob Lilje, formand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merete Harrsen 
 
Det var med stor sorg, da vi på Gourmet holdet, søndag d. 27. januar 2008 fik den 
sørgelige meddelelse, at Merete pludselig var død. 

Merete har siden 1993 været fast underviser på Hørsholm Jagtforenings Gourmet 
hold. Hun var inspiratoren, den der fastholdt, at vi skulle have et godt og socialt 
fællesskab såvel i køkkenet, som udenfor.  
Disse egenskaber har medvirket til, at de fleste af kursisterne har været faste 
deltagere i mange år, og at flere som følge heraf har knyttet tætte venskaber. 

Som kursister har vi også fået mange gode opskrifter med hjem, til stor glæde i mange 
jægerhjem. 
Vi har også i mange år nydt godt af Meretes opskrifter i foreningens medlemsblad. Alle 
opskrifter er naturligvis blevet afprøvet af Gourmet holdet, inden bladet gik i trykken. 

Meretes passion var ”vildtkøkkenet”, og hun ønskede at jægeren på en let og forstålig 
måde skulle få fuld glæde af det hjembragte vildt. 
Det har affødt, at hun har udgivet 4 fantastiske vildtkogebøger. Den sidste med titlen 
”Helt Vildt” udkom for ca. et halvt år siden. Desværre nåede Merete ikke at få 
oplevelsen med, om denne bog også blev en succes. 

Vores tanker går til Meretes børn, børnebørn og familie, som har mistet et kærligt 
menneske. 

Æret være Meretes minde. 

På madholdets vegne 
Ejgil Jensen 
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10 Års Service Garanti 
ved køb af våben!

Medlem af 
jaguargruppen!
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Velkommen! 
Til alle jer som har meldt sig ind i jagtforeningen det sidste års tid. og særlig 
Velkommen og tillykke til jer, som har bestået eller snart består jagtprøven, og som nu 
vil udforske den nye verden i jagtforeningen. 

For godt et år siden var det mig der var ny og med ærefrygt mødte op på flug- og 
riffelskydebanen. Her stod jeg så, frygtede at lave nogle større fejl, det gjorde jeg, ved 
ikke fra start at bede om hjælp, for er der en ting jeg har lært det sidste årstid så er det 
at stort set alle er mere end villige til at hjælpe og forklare. 
Derfor lidt information, som kan hjælpe dig på vej ind i foreningslivet. 

Hørsholm og omegns jagtforening:  
Foreningen ledes overordnet af en bestyrelse og det praktiske udføres af udvalgene så 
som, flugtskydeudvalg, hundetræningsudvalg, knivudvalg, riffeludvalg, 
jagthornsudvalg, mad udvalg, reguleringsudvalg, klubhus udvalg. Osv. Alle udvalgene 
kan ses andet sted i bladet du er altid velkommen til at kontakte dem der står som 
kontakt personer. 

Flugtskydebanen:  
Der skydes onsdage og lørdage jævnfør program som står i bladet, på hjemmesiden 
og som er i skydehuset.  
Onsdage er almindelige træningsdage, hvor du ikke altid kan forvente, at der er en 
instruktør til stede, eller forvente at der kan gives individuel instruktion på 
standpladserne.  
Lørdage, her kan du, hvis du har behov for det, få grundinstruktion eller særlig 
instruktion.  Der er også almindelig træning om lørdagen, der er altid instruktører til 
stede de lørdage som er annonceret.    Så er du begynder så kom lørdag. 
Du kan selv vælge om du vil skyde 24 eller 40 duers serier, og er du ny så start med 
24 enkelt duer. 
Vi sælger: skydekort/lerduer, patroner, høreværn, øl/vand, kaffe og nogle gode pølser. 
Husk altid jagttegn og medlemskort. Medlemskortet er adgangskortet i forhold til at vi 
er på et militært område - og husk så --- der må ikke være rem på geværet på 
skydebanen. 

Riffelskydebanerne:  
Vi skyder på Hanebjerg skydecenter om mandagen og nogle torsdage skydes der på 
Sjælsø skydebane i Høvelte. 
Vi kan tilbyde, en stab af erfarne instruktører og hjælpere som kan råde og vejlede 
riffeljægeren, men vi vil også "udfordre dig" til at træne i forskellige skydestillinger. Vi 
skyder på 100 & 200 meter (200 m. – kun på Sjælsø) - til bukkeskiver og traditionelle 
indskydningsskiver. Der sælges øl og vand, er vejret til det så tænder vi op i grillen så 
kan du grille en lille pølse eller hvad du selv har med. 

Husk altid jagttegn, våbentilladelse og medlemskort, du skal også selv medbringe 
ammunition og hjælpemidler (skydestok- ect.).  

Hundetræning:  
Træningen afholdes april/maj, august/september. Vi træner alle jagthunderacer på 
hvalpehold, grundtræning og videregående apportering. Træningen er baseret på 
hundens drifter. Vores fornemste opgave er at uddanne dygtige hundeførere, der lærer 
at læse deres hunde, ”tale hundsk”, og på alle måder arbejde MED hunden for at 
fremme den dygtige jagthunds lydighed, instinkter og evner. 
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Jagter og regulering:  
Foreningen afholder 5 anstands jagter på de kommunale jorder ligesom vi plejer at få 
en trykjagt i Høvelte, der er også mulighed for at komme med ud og regulere råger 
hvis du her et passende våben. Her ud over får vi nogle pladser på forskellige jagter i 
skoven og ved forsvaret som fordeles til dem der gør en indsats for foreningen og 
nogle trækkes der lod om på generalforsamlingen. 
Samværet med de mange andre medlemmer ved forskellige aktiviteter er også en god 
mulighed for at skabe sig et netværk til at blive inviteret med på jagter, på 
hjemmesiden er der lavet et punkt på opslagstavlen hvor du kan blive skrevet op så 
personer der står og har en ledig plads på en jagt kan kontakte dig. 

Hjemmesiden: 
På foreningens hjemmeside www.hooj.dk

Naturgalleriet

www.naturgalleriet.dk
Kongevejen  29  *  2840 Holte

℡ 45 42 01 23

Alt til Børster
Opvask – Bade – Negle – Afstøv
Sko – Flaskerens – Koste – Skure

Klæde – Sauna – Auto – m.m.

Leg og Fritid
Dart – Kompas – Lighter – Lygter
Thermoflasker – Fiskegrej – Tools

Bommerangs – Sakse – Spader
Slibegrej – Økser – og meget mere

Kvalitetsvarer
til Friluftsfolk

Spændende 
gaveartikler

 kan du finde mange nyttige informationer om 
aktiviteter, udvalg og mange andre ting så som bladene for det sidste år, her kan du 
også tilmelde dig nyhedsbrevet. 

Da de ovenstående aktiviteter er sæson bestemte køre de ikke hele året, du kan finde 
mere information i bladet og på hjemmesiden eller tage kontakt til kontaktpersonerne. 
 

” Ingen kan alt.      Alle kan noget.      Sammen kan vi endnu mere. ” 
 
Velkommen 
Claus Eklund 
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Lerdueskydning  2008 
Lerdueskydning, på flugtskydebanen ved Sjælsø 

 
April 
Onsdag 2. 17.00-20.00 Træning 
Lørdag 5. 9.00-13.00 Træning/instruktion 
Onsdag 9. 17.00-20.00 Træning 
Lørdag 12. 9.00-13.00 Træning/instruktion 
Onsdag 16. 17.00-20.00 Træning 
Onsdag 23. 17.00-20.00 Træning 
Lørdag 26. 9.00-13.00 Træning/instruktion 
Onsdag 30. 17.00-20.00 Træning  +  Mærkeskydning 

Maj 
Lørdag 3. 9.00-13.00 Træning/instruktion 
Onsdag 7. 17.00-20.00 Træning  
Onsdag 14. 17.00-20.00 Træning 
Lørdag 17. 9.00-13.00 Træning/instruktion 
Onsdag 21. 17.00-20.00 Træning  
Lørdag 24. 9.00-13.00 Træning/instruktion 
Onsdag 28. 17.00-20.00 Træning  +  Mærkeskydning 
    

Juni 
Onsdag 4. 17.00-20.00 Træning  
Onsdag 11. 17.00-20.00 Træning 
Onsdag 18. 17.00-20.00 Træning/mærkeskydning 
Lørdag 21. 12.00-16.00 Grilleftermiddag (- skydning) 
Onsdag 25. 17.00-20.00 Træning  

Onsdage er almindelige 
træning / skydedage. 
Der gives ikke individuel 
instruktion. 

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.  

Husk  - der er altid en 
instruktør på banen, og 
du kan trygt henvende 
dig til ”din” instruktør for 
gode råd og vejledning. 
 

 
 

 
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. 
Børn:  Der er ikke forbud mod at have børn med, men de skal være under konstant opsyn og 
bære høreværn samt  sikkerhedsbriller. 

Hunde:  Skal være i snor på skydebanen, og må kun være på P plads samt omkring hus, og skal 
i øvrigt 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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Vi skal besøge den nye skydebane i Brande 

 
 
 
 
 
 
 

 
Alle er velkommen ! 

 
Vi starter med morgenmad kl. 07.00 i klubhuset på Enghave 38, Rungsted 

Kl. 07.30 bliver vi afhentet af en god stor bus som føre os gennem landskabet. 
Forventet ankomst ca. 11.00 hvor skydekortene vil være klar. 

Der kan skydes:   jagt, trap  
og de mere jagtrelaterede skydninger:  høje fasaner og sporting. 

 
 

Frokosten er klar kl. 13.00 
Skydningen fortsætter fra 14.00 til kl. 16.00 

16.00 går det hjemad 
Forventet ankomst i Hørsholm kl. 19.30 

 
Alt dette og massere af kammeratlig samvær 

for kun  650.- kr. pr. deltager 
Prisen dækker: 

Morgenmad og frokost. 
Transport 

Leje af baner. 
Skydekort for Kr. 100.- 

Der kan naturligvis købes flere skydning skydekort efter behov! 
 
 

Tilmelding senest d.  17. maj  til: 
Claus & Rikke  48 14 02 45 / eklund@tdcadsl.dk   

samt på flugtskydebanen (når vi er der). 
 (max. deltagerantal, 49  prs.) 

 
☺ Flugtskydningsudvalget. ☺ 

 
Senest d. 17. maj, skal vi have mindst 25 tilmeldinger for at turen bliver til noget. 
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Hundesiderne 
 
Efter en vinter, hvor vi for første gang har kunnet have 
både apporterings- og grundtræningsvedligehold, er det 
heldigvis nu ved at være forår, så vi kan starte den 
egentlige træning igen. 

 

Hundetræning forår 2008 
For første gang starter et hvalpehold med 10 tilmeldte. 
Vi glæder os meget til at se og træne de små, der er i alderen 4 – 9 måneder.  

Der er desuden mange nye på grundtræningsholdet, og mange fra grundtræning 
sidste år er klar til at flytte op på videregående apportering. 

Da vi pludselig er 3 hold, er der behov for at finde et nyt træningsareal. Derfor vil jeg 
gerne have, at alle melder sig til holdene i god tid, så jeg kan melde tilbage om nyt 
mødested. 

 

Forårsarrangement 
Asminderød-Grønholt Jagtforening har inviteret til 
dyrlægeaften tirsdag den 22. april kl. 19.00 
over emnet:  
Bliver flere hunde ramt af Fransk Hjerteorm i Nordsjælland? 
Dyrlæge Jacob Willesen fra Københavns Universitet (tidligere 
KVL) behandler emnet i Fredensborg gamle biograf på 
Jernbanegade 4 i Fredensborg.  
Jacob Willesen har siden 2004 forsket i Fransk Hjerteorm hos 
hunde. Flere hundeejere i Nordsjælland har bidraget til 
forskningen i efteråret 2007 ved at levere afføringsprøver fra 
deres hunde. Prøver som skulle hjælpe forskerne med at 
kortlægge omfanget og udbredelsen af Fransk Hjerteorm blandt hunde i Nordsjælland. 

 

Lederseminar 
Da hundetræningens formål i 
største grad er at uddanne dygtige 
hundeførere, vil vi som tidligere år 
en aften i maj finde en hundefører, 
der har gjort sig særligt bemærket 
på et område inden for 
hundearbejdet. 
Jeres idéer til foredragsholder vil 
være velkomne. Hvad vil I blive 
inspireret af? Hvad kunne I tænke 
jer at lære? 
 
fortsættes næste side: 
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Palle’s Grill
Kongevejens  Smørrebrød

Usserød Kongevej  34-36
2970 Hørsholm

4586 8090 * 4586 0619

Hundesiderne 
Tilmelding, tid, sted 
Mandag den 7. april starter træningen med 
hvalpehold, grundtræning og videregående 
apportering. 
Træningen afholdes – indtil andet 
kommunikeres - på Høveltevej ved 
Benzindepotet, 8 mandage i april og maj kl. 
18.30 – 19.30.  
 
Vi glæder os til at se jer. 
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Medlemmer af Hørsholm Jagtforening 
får 15% rabat på alle varer som købes 
i netbutikken.(Dog ikke på nedsatte 
varer eller udsalgsvarer)

www.jagtmarked.dk

Grill-lørdag  2008 
Vanen og traditionerne tro, afholdes det årlige udendørs grill-party, 

Lørdag d. 21. juni,  fra kl. 12.00-16.00 
på Flugtskydebanen 
 
Frokostparty? – ja, men husk! - du skal selv medbringe det kød, salat, brød mm. du 
skal  have at spise.  Vi sørger for div. olier, at grillen er tændt op og klar til kl. 13.00.  

Husk nu at invitere familien med! 

Der er rigelig med plads på grillen, med mindre du har en halv ko med som skal grilles 
(er dette tilfældet, så lad høre fra dig, så sætter vi bare en grill mere op)  . 
 
Det årlige grillparty er også en enestående chance 
til at invitere familien i byen, vise dem hvor det er 
du bruger din fritid, påvise hvorfor du godt kan lide 
flugtskydning (det kan måske fremover gøre det 
lettere at komme hjemmefra) og så kan du/I jo 
samtidig benytte lejligheden til at tage en runde på 
banen. 

Salat er sundt –Grillmad er sjovere! 

Såfremt at tidligere aftaler ”med ham deroppe” 
stadig gælder, kan vi love at vejret bliver 
vidunderligt,- skulle det modsatte være tilfældet, 
finder vi husly indendørs. 

Hvor der er hjerterum –  
                                     findes også husrum! 

Drikkevarer, til voksne og børn, kan købes til sædvanlige priser. 
 
HUSK !  tallerken, bestik, rød/hvidvinsglas 
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Aktiviteter i HOOJ   -   2.  kvartal  2008 
 
April: 
ons. 2. Lerdueskydning 
lør. 5. Lerdueskydnin / instruktiom 
man. 7. Hundetræning  +  Riffelskydning, Hanebjerg 
ons. 9. Lerdueskydning  +  Foredrag J&S museet ”jagt i forandring” 
lør. 12. Lerdueskydning / instruktion 
søn. 13. Riffelskydning, Sjælsø  +  Riffelprøver 
man. 14. Hundetræning  +  Riffelskydning, Hanebjerg 
ons. 16. Lerdueskydning 
man. 21. Hundetræning  +  Riffelskydning, Hanebjerg 
tirs. 22. Dyrlægeaften i Asminderød 
ons. 23. Lerdueskydning 
tors. 24. Riffelskydning, Sjælsø 
lør. 26. Lerdueskydning / instruktion 
Søn. 27. Riffelskydning, Hanebjerg 
man. 28. Hundetræning 
ons. 30. Lerdueskydning 
 
Maj: 
lør. 3. Lerdueskydning / instruktion 
man. 5. Hundetræning  +  Riffelskydning, Hanebjerg 
ons. 7. Lerdueskydning 
tors. 8. Riffelskydning, Sjælsø  +  Riffelprøver 
ons. 14. Lerdueskydning  +  Foredrag J&S museet ”stenalderens jægere” 
tors. 15. Riffelskydning, Sjælsø 
lør. 17. Lerdueskydning / instruktion 
man. 19. Hundetræning  +  Riffelskydning, Hanebjerg 
ons. 21. Lerdueskydning 
lør. 24. Lerdueskydning / instruktion 
man. 26. Hundetræning  +  Riffelskydning, Hanebjerg 
ons. 28. Lerdueskydning 
 
Juni: 
søn. 1. J&S museet 
man. 2. Riffelskydning, Hanebjerg 
ons. 4. Lerdueskydning 
tors. 5. Jysk-skydedag – tur til Brande 
søn. 8. Riffelskydning, Sjælsø  +  DJ´s Mærkeprøver  +  Riffelprøver 
man. 9. Riffelskydning, Hanebjerg 
ons. 11. Lerdueskydning 
søn. 15. J&S museet ”lad buerne synge” 
man. 16. Riffelskydning, Hanebjerg 
ons. 18. Lerdueskydning 
lør. 21. Grilleftermiddag på flugtskydebanen 
man. 23. Riffelskydning, Hanebjerg 
ons. 25. Lerdueskydning 
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Riffelskydning – forår/sommer  2008 
 
 

På  Hanebjerg  skydebaner. 
Hanebjergvej 6,  Nr. Herlev,  3400 Hillerød 
 
Husk jagttegn & våbentilladelse.  Medlemsbevis (DJ) skal fremvises ved indskrivning. 
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 
Søndag 30. kl. 9.00-14.00 Indskydn. / træning 
Mandag 31. kl. 17.00-19.47 Indskydn. / træning 

April 
Mandag 7. kl. 17.00-20.00 Indskydn. / træning 
Mandag 14. kl. 17.00-20.00 Indskydn. / træning 
Mandag 21. kl. 17.00-20.00 Indskydn. / træning 
Søndag 27. kl. 9.00-14.00 Indskydn. / træning 
Mandag 28. kl. 17.00-20.00 Indskydn. / træning 

Maj 
Mandag 5. kl. 17.00-20.00 Indskydn. / træning 
Mandag 19. kl. 17.00-20.00 Indskydn. / træning 
Mandag 26. kl. 17.00-20.00 Indskydn. / træning 

Juni 
Mandag 2. kl. 17.00-20.00 Indskydn. / træning 
Mandag 9. kl. 17.00-20.00 Indskydn. / træning 
Mandag 16. kl. 17.00-20.00 Indskydn. / træning 
Mandag 23. kl. 17.00-20.00 Indskydn. / træning 

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

Riffelskydning – forår/sommer  2008 
 
 
På  Sjælsø  skydebaner. 
Ellebækvej,  3460 Birkerød 
 
Husk jagttegn & våbentilladelse.   Medlemsbevis (DJ) skal fremvises ved indskrivning. 
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. 

April 
Søndag 13. kl. 9.00-14.00 Indskydn. / træning   +   Riffelprøver 
Torsdag 24. kl. 17.00-19.00 Indskydn. / træning 

Maj 
Torsdag 8. kl. 17.00-19.00 Indskydn. / træning   +   Riffelprøver 
Torsdag 15. kl. 17.00-19.00 Indskydn. / træning 

Juni 
Søndag 8. kl. 9.00-14.00  Riffelprøver   +   DJ´s  riffelmærkeprøve 

   men der er også alm. Indskydn. / træning   

m. forbehold for ændringer i skydedage/tider, samt evt. aflysninger 
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Jagthornstræffet 
 
Det 10.jagthornstræf, blev med stor succes afholdt den 
1.marts på Vallerødskolen. 
Der var mødt 77 jagthornsblæserer op på dagen samt 31 
gæster, heriblandt Hørsholm´s borgmester, med frue. 

Jagthornsgruppen åbnede træffet kl. 13.00, med toner fra 
Hørsholm & Omegns jagtforenings jagtfanfare (komponeret til jagtforenigen af 
solotrompetist Gorm Hovaldt). 
Jagtforeningens fane blev båret ind af foreningens formand Jacob Lilje, efterfulgt af 
borgmester Uffe Thorndahl.  
Fru Thorndahl og vores tidligere formand Steen W. Jensen fulgte efter med en gave 
fra Hørsholm kommune.  
Gaven var opsatsen fra en 16 takket kronhjort, der i flere år havde prydet væggene på 
rådhuset. Trofæet har blot ventet på en passende lejlighed til at blive overdraget til 
Hørsholm og Omegns Jagtforening. En mere passende og farverig lejlighed gives 
næppe end netop et jagthornstræf med musik, farver og fest.  

Borgmester Uffe Thorndahl bød på kommunens vegne alle fremmødte, såvel blæsere 
som gæster, velkommen til dette jagthorns-jubilæumstræf, med håb om at den bedste 
gruppe ( underforstået gruppen ”Nimrod” fra Hørsholm ) måtte vinde den store 
jagthorns konkurrence .  
Dette var ikke muligt, da ”Nimrod ” havde medbragt sin egen spillelærer som dommer 
og derfor havde valgt at deltage uden for konkurrencen. Vinder, og dermed arrangør af 
næste års jagthornstræf, blev De Forenede Hegnsskytter. 

Efter en lille kaffepause med et væld af alverdens kager, var der fri underholdning. Jeg 
tror at alle var på scenen for at give ekstra numre. 
Ingen træf uden et godt og solidt måltid, så derfor havde vi til dagen arrangeret en 
grillmester, som stod for tilberedelsen af et 50 kilo tungt vildsvin.   
Et vildsvin til 108 personer, skal jeg huske at fortælle, fylder altså ret så meget, så det 
var nødvendigt at få fat i en mega stor grill, som blev opstillet i skolegården. 
Vi var lidt i tvivl om der nu var mad nok til alle disse mennesker, så for at være på den 
helt sikre side, havde en af gruppens medlemmer fremtryllet 216 fasantarteletter, som 
også blev sat til livs 

En dejlig dag var forbi, der blev blæst jagt forbi og på gensyn, samtidig med at 
foreningsfanen blev båret ud. 

Horn op 
Claus Machon 
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Ved et rigtigt jagthornstræf spilles og synges der 
lystige jægerviser.— 
 
og hvem er bedre til det end 2 gæve sanglærker! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

www. hooj.dk 17 

 
 

Borgmester Uffe Thorndahl 
åbner stævnet og ønsker 
tillykke med det specielle 
jubilæum  
 
herunder; 
t.h. Claus Machon,  lytter til 
borgmesterens åbningstale. 

Uden mad og drikke,-  
duer helten ikke! 
Der skal masser af føde til så 
mange mennesker,- 
og jægere elsker jo at leve godt! 



DJ´s - mærkeskydning med jagtriffel 
 
Søndag . d.  8. juni,  kl. 9.00 – 14.00,   på Sjælsø 
 
 
Dj´s mærkeskydning med jagtriffel, er en frivillig prøve, hvor formålet er at dygtiggøre 
jægeren i skydning med jagtriffel. 
 
Teoretisk prøve: 
Den teoretiske del består af 12 spørgsmål, der er udarbejdet på grundlag af ”den nye 
jæger”, og mindst 10 af spørgsmålene skal være rigtigt besvaret. (alle består denne 
del, med eller uden hjælp) 
 
Praktisk prøve: 
Den praktiske prøve omfatter skydning og våbenbetjening.   
Der skydes til Bronze, Sølv, Guld mærke. 
Der skydes 6 skud, hvoraf de 5 skal sidde inde for træfområdet (otteren). 
Skive: Bukkeskive 
Skudafstand:  100 m.. 
 
Pointkrav: 
under 40 point. ikke bestået mærkeskydning. 
Broncemærke: 40 – 50  point 
Sølvmærke: 51 – 58  point 
Guldmærke 59 – 60  point 
Guld m. egeløv: 27 – 30  point 
Guld m. egeløv kan erhverves, hvis man på dagen har skudt til guld, ved 1 forsøg 
erhverves, med opnåelse af 27-30 point i 3 skud, og i stående skydestilling uden 
nogen form for hjælpemidler, dog må rem og handske anvendes. 
 
Hjælpemidler: 
Alle må benytte rem, handske og skydestok. Skydestok ( 1-, 2- eller 3 benet) 
medbringes selv, eller kan evt. stilles til rådighed af arrangørerne 
 
Hvad koster det så ! 
Ud over de 50,- kr. du har betalt for deltage i dagens træningsskydning, skal du betale 
10,- kr. for mærkeprøven + 25,- kr. for mærket (hvis du skyder op til, og ønsker at få 
mærket). 
 
Kom nu og vær med – bevis over for dig selv at du godt kan. 
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Det sker på Jagt & Skovbrugsmuseet 
 
Aktuelle emner som nok kunne interessere enhver jæger. 
Et besøg på museet er altid en speciel oplevelse. Tag 
familien med og få en totaloplevelse omkring vores jagtlige 
kulturhistorie. 
 
 
Onsdag d.   12. marts,   kl. 19:00 
Foredrag ved Hans Peter Hansen 
Forsker i jagtsociologi Hans Peter Hansen fra RUC holder sit foredrag: ”Jagten og 
jægerne i forandring”. 
Hans Peter Hansen vil på baggrund af undersøgelser blandt danske og udenlandske 
jægere beskrive nogle af de jagtkulturelle forandringer, der foregår i disse år. 
Foredraget finder sted i museets Café Sneppen. Imellem kl. 17-19 serveres en 
specialmenu. Tilmelding til spisning skal ses hos Café Sneppen på 45 76 18 62. 
 
 
Onsdag d.   9. april,   kl.19:00 
Foredraget "Jagtens bæredygtighed" ved Niels Kanstrup 
Niels Kanstrup er en vittig og vidende foredragsholder, så det skal nok blive både 
spændende og engagerende, når han diskuterer de biologiske, politiske og etiske 
aspekter ved jagtens bæredygtighed. Niels Kanstrup vil drage eksempler frem fra både 
indland og udland og give sit bud på, hvorfor vi går på jagt. Så hvis du interesserer dig 
for natur, international forvaltning og jagt, er dette foredrag nok lige noget for dig. 
Imellem kl. 17-19 serveres en specialmenu. Tilmelding til spisning skal ses hos Café 
Sneppen på  45 76 18 62. 
 
 
Onsdag d.  14. maj,   kl. 19:00 
Foredraget  " Stenalderens jægere og fiskere ved Øresund"  
Ole Lass Jensen fra Hørsholm Egnsmuseum fortæller om et stenalderjægersamfund 
som lå ved Nivå fjord for 6-7000 år siden 
 
 
Søndag den 1. juni,   kl. 11.00 - 15.00. 
Historiens dag - Flintesmedie & bålmad 
Flinteredskaber er fascinerende, skarpe og meget anvendelige. Den unge flintesmed 
Jonas Als viser, hvordan redskaberne fremstilles, og vi bruger dem til at flå og 
forlægge en råbuk. Efterfølgende tilbereder vi stenalderinspireret sommerbuk over bål 
og gløder. 
 
 
Søndag d.   8. & 15. juni,   kl. 11.00 - 15.00 
Lad buerne synge 
Bueskydning er en spændende udfordring - og så er det sjovt for både store og små. 
Så vil du få en bue til at synge, så mød op på museets buebane og prøv de tre 
forskellige buetyper; langbue, recurvebue og compoundbue. 
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RÅDYRFRIKASSÉ – med ristede sennepsfrø 
 

1 kg afpudset bov af rå-, då-, eller krondyr 
2 sp mel 

1 hakket løg 
1 sp smør 
2 sp olivenolie 
6 dl fond 

1 ½ dl piskefløde 
¾  dl tør hvidvin 

1 lille fintsnittet fennekel 
1 lille fintsnittet gulerod 

1 sp hvide sennepsfrø 
3-4 sp pinjekærner 

1 sp fintskåren esdragon 
1 sp stødt oregano 

2-3 sp dijonsennep 
 salt 

1 ts friskkværnet peber 
 
 

1. Skær kødet i passende stykker, vend dem i melet blandet med krydderier. 
 

2. Varm olien, rist pinjekærnerne heri, tag dem op og rist derefter sennepskornene 
til de begynder at ”poppe”  -  læg dem ved pinjekernerne. 
 

3. Kom smørret i panden, brun kødstykker og løg heri. Hæld vin ved. 
Tilsæt fond.  Læg fennikel og gulerod i gryden og lad det hele snurre under låg i   
1-1½  time, til kødet er helt mørt. 
 

4. Pisk fløden med sennep, hæld blandingen i gryden og lad saucen koge, til den 
jævner. 
Smag til med estragon, salt og peber. 
 

5. Ved servering anrettes frikasséen med ristede pinjekærner og sennepsfrø samt 
lidt fennekeltop.   
Servér f.eks. Krydderurtebrød eller vilde ris til retten.   Brug varme tallerkener. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Kvartalets opskrift og dessert” – er gengivet med tilladelse fra Merete 
Harrsen & forlaget  p.n. Aps. 
Opskrifterne er dels fra Merete Harrsen´s tidligere vildtkogebøger samt den 
nyeste kogebog  ”HELT VILDT”. 

Kogebogen kan købes hos boghandlerne, flere jagtforretninger samt på 
internet -  www.jagtmarked.dk   
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TIRAMISU  med cacao 
 

250 g mascarpone 
150 g ladyfingers 

Bakkevej 18,   Hareskovby
3500 Værløse

Tlf.: 4444 0647   Bil: 4043 3536

KBS. Kvalitet - Bedre Service

2 store æg (ell. 3 mindre) 
80 g sukker  (1 dl) 
1 dl kold kaffe 

1 lille glas Marsala vin 
 kakao 
 reven skal af ½ citron 

 
 

1. Dæk bund og evt. sider af et dybt kagefad med ladyfingers. 
Hæld kaffe og marsala over. 
 

2. Pisk æggeblommer med sukker, hold ca. 2 sp. tilbage, til blandingen er luftig. 
Tilsæt den fintrevne citronskal og derefter mascarpone. 
 

3. Pisk æggehviderne næsten stive og tilsæt 2 sp. sukker.    
Pisk nu hviderne helt stive og vend dem forsigtigt i blandingen.  Tilsæt derefter 
lidt marsala vin. 
 

4. Fordel cremen over småkagerne.  Drys med sigtet kakao. 
 

5. Desserten skal helst stå 3-4 timer koldt, inden den serveres. 
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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

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 
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 
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Riffelprøver 2008   der afholdes i  region hovedstad  (Nordsjælland) 

Dato Sted Prøvesagkyndig 

Søndag d.  13. april 
kl. 10.00 –  

Sjælsø Skydebaner 
Ellebækvej,  Birkerød 

Max Elbæk 
Tlf. 26 60 78 25 
Hverdage  18.00 – 20.00 

Søndag d.  4. maj 
kl. 10.00 –  

Hanebjerg Skydebaner 
Hanebjergvej 6,     Nr. Herlev, 
Hillerød 

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

Torsdag d.  8. maj 
kl. 17.00 –  

Sjælsø Skydebaner 
Ellebækvej,  Birkerød 

Niels Jacobsen 
Tlf. 48 26 75 02 
Hverdage  18.00 – 20.00 

Søndag d.  8. juni 
kl. 10.00 –  

Sjælsø Skydebaner 
Ellebækvej,  Birkerød 

Max Elbæk 
Tlf. 26 60 78 25 
Hverdage  18.00 – 20.00 

 
Tilmelding 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 jagtammunition 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”) 
 Jagtrelateret hjælpemiddel (skydestok –  jagtstol – jagtrygsæk etc.) 

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 jagt på råvildt. 
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fsender: 
ax Elbæk 

undtoftegårdsvej  101   1.th. 
K- 2800 Kgs. Lyngby  

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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