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Brave jægere – kære medlemmer ! 
 
I 1980 trådte en 12-årige knægt sine barnsben i Hørsholm skytteforening hvor 
han lærte at skyde med salonriffel, ene og alene af den grund at så var han 
parkeret, mens hans far – der på daværende tidspunkt var formand for Hørsholm 
pistolskytteforening - muntrede sig med at skyde med pistol. Den 12-årige dreng 
var mig, og personen der lærte mig at skyde med salonriffel hed Steen W. 
Jensen.  Han var en dygtig lærer og motivator.  

Den 12-årige dreng voksede sig stor og voksen, fik en stor interesse for skydning 
og ikke mindst - jagt.   Faktisk kan man påstå, at min far og Steen er den direkte 
årsag til at jeg i dag er formand for vores forening.  

En dag, for ca. 6 år siden, mens jeg står på vores flugtskydebane, tager Steen fat 
i mig, spørger om det ikke var noget for mig, at stå for driften af flugtskydebanen. 
Siden den dag, har jeg været stærkt involveret i driften af skydebanen og en vifte 
af forskellige opgaver i bestyrelsessammenhænge. Igen var han min motivator. 

På sidste general-forsamling valgte Steen at træde tilbage som formand. Nu skal 
jeg så tage arven op efter Steen – og det bliver en stor mundfuld. – Men mon ikke, at 
jeg altid kan ringe for at få hjælp og gode råd. 

Steen har fungeret som vores formand siden december 1997. I de 10 år er vi vokset 
fra ca. 450 til 776 medlemmer. Vi er i dag en af Sjællands største jagtforeninger.  

Steen har i sin tid som formand sørget for at vi i dag har en veldrevet forening med 
kontakter til alle de rigtige instanser. Medvirkende hertil er selvfølgelig Steens 
engagement i bestyrelsen for Region 13.  

Den sidste af mærkesagerne nåede han også at få på plads i det forgangne år. 
Foreningen har fået sit eget klubhus – Hooj-huset – beliggende på Enghave, 2960 
Rungsted Kyst, som den nye bestyrelse nu skal finde ud af at indrette.   

Steen blev ved sidste generalforsamling gjort til foreningens femte æresmedlem. 
Meget velfortjent! 

Kære Steen 
Du skal have en kæmpe tak for det store arbejde, du har lagt i foreningen. Vi i 
bestyrelsen vil gøre alt for, at du kan nyde dit otium i Leksand i Sverige. Du kan nemlig 
være sikker på, at vi vil lægge os i selen og sørge for, at foreningen fortsat vil være 
veldrevet i tiden, der kommer. 
Vi håber at kunne få lov til at blive beæret med dit selskab, når du kommer forbi 
Hørsholm DK.  
Ét er sikkert – jeg vil savne dig i det kommende arbejde i bestyrelsen. 
 
Må Diana følge dig på de krogede stier! 
Jacob Lilje, formand (den nye) 
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Jægerskydningen 
m. Hørsholm Skytteforening 
Mandag d. 28. januar,  kl.  19.00 
sted:  skydebanen,  Hørsholm Idrætspark 
(under skøjtehallerne, indgang bagfra) 
 

Vi har fået en udfordring !   Vi skal ud og skyde elge. 
 
Venneskydningen eller jægerskydningen med Hørsholm Skytteforening, er 
efterhånden blevet en af de rigtig gode traditioner vi har i foreningerne. 

I år har "skytterne" lovet, at det godt nok bliver en noget anderledes skydning end vi er 
vant til, og hvad det så er,- må vi jo vente med at få at vide. 
Dog er det kommet redaktionen for øre, at man hos skytterne har udviklet en forfinet 
trykmetode (kartoffeltrykmetoden), og har fremstillet en ret livagtig elg skive, som vi så 
skal lave huller i ! 

I al enkelthed går det ud på, at man mixer nogle hold (jægere & skytter), og holdene 
skal så hver især score så mange point som muligt.   
For at stimulere iveren og koncentrationsevnen, har man derfor også sat elge på 
præmielisten, og sågar en mængde STOR ammunition ! 

Skytterne glæder sig allerede til "dysten" . 

Efter dysten er der fælles spisning, og det er da anbefalelsesværdigt ikke at spise 
aftensmad hjemmefra da der er rigeligt med mad og hvad der sig nu hører til. 
Af hensyn til indkøb, er det derfor nødvendigt at tilmelde sig dette arrangement.   

HAR DU ALDRIG oplevet denne venneaften/jægerskydning, så kan det varmt 
anbefales at prøve, vær ikke genert, tilmeld dig nu ! 

Vi skyder med skytteforeningens våben. 

Pris for mad tilberedt af skytteforeningens smørrebrødsjomfru ”Svend”, & 
ammunition beløber sig til ca. 70 – 80 kr.     Det er da billig 

ØL og vand kan købes til sædvanlige lave priser. 

 
HUSK !! tilmelding til: 

Jacob Lilje,     tlf.: 2072 0806  eller på mail:   jl.post@hooj.dk 
senest d. 24. januar 

 
 
Vil du denne aften, benytte chancen til at indskyde din salonriffel, så tal med Jacob 
herom,   NÅR – DU – NU   alligevel skal tilmelde dig arrangementet. 
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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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Fastelavn´s- skydning 
 
Lørdag  d.  2. 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  
i top. 

 
 

Bakkevej 18,   Hareskovby
3500 Værløse

Tlf.: 4444 0647   Bil: 4043 3536

KBS. Kvalitet - Bedre Service
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Tilbud 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 
grundlæggende elementer så som -- skydestilling, åndedræt, aftræksteknik, sikkerhed, 
og 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 teori del (aften) og en praktisk del (dag) på skydebanen. 

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

Teoriaften: 
Afholdes:   mandag d. 31. 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:   mandag d.  7. april,   kl. 17.00-20.00 
sted:          Hanebjerg skydebaner 
Her skal al den teoretiske viden du har fået omsættes til praksis på skydebanen. 
 
Tilmelding,     senest d.  15. marts  2006,  til  Peter Andersen,  45 80 68 85 
 
Arrangementet er et fællesarrangement mellem Hillerød, Hørsholm, Karlebo og 
Lyngby-Gladsaxe jagtforeninger. 
 
 
 
 
 

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

Mandag d.   10. marts 2008,  kl. 21.00 
sted:  kantinen, Hanebjerg Skyttecenter, Hanebjergvej 6,  Nr. Herlev, 3400 Hillerød 

 Dagsorden i flg. vedtægter: 

Forslag skal være riffeludvalgsformanden i hænde, senest 8 dage før 
generalforsamlingen. 
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Hundesiden 
 
2007 
I 2007 lykkedes det hundesektionen at starte all year træning 
med hunde i alle aldre og på alle niveauer. I efteråret tog vi for 
første gang hvalpe med i grundtræningen, hvalpene klarede det 
fint, men det er nødvendigt med et hvalpehold for at kunne 
fokusere på hvalpenes udfordringer. Derfor prøver vi at oprette 
et hvalpehold i 2008. 
Vi havde forår og efterår hold med grundtræning og videregående apportering. 
Herudover er der i efteråret/vinteren drive in-træning, hvor deltagerne kan møde op på 
udvalgte datoer, men er ikke bundet for en ekstra sæson. Denne træning afholdes 
naturligvis i weekends, så det er ikke let at holde sammen på apporteringsholdet, hvis 
hunde og førere er på jagt, men vi prøver igen efter jagtsæsonen. 

I foråret havde vi hundeførerseminar med Rolf Andersen og Arne Hüttel over emnet: 
”Tal dog hundsk”! Det var meget inspirerende at få fokus på kropssprog og et kort, 
klart, entydigt sprog til hunden. 
Seminaret blev efterfulgt af on-site træning, så vi kunne afprøve det indlærte på egne 
hunde. En aften alene gør det ikke, men vi har nu mulighed for hver især at tage ekstra 
timer med hundene hos Rolf og Arne. Gode kontakter at have ved hånden, hvis man 
har en hund med en lille, irriterende fejl, eller hvis man ønsker at perfektionere sin 
hund. 

 
2008 
Drive in-træning fortsætter de første 3 måneder. 

Mandag den 7. april starter den egentlige træning med 
hvalpehold, grundtræning og videregående apportering. 
Træningen afholdes fortsat på Høveltevej ved Benzindepotet, 
8 mandage i april og maj kl. 1830 – 1930. Vi skal have mindst 

6 hvalpe for at kunne starte et hvalpehold med hvalpe fra 4 – ca. 9 måneder. Det 
håber vi er muligt.  
Herudover er der grundtræning og videregående apportering.  

Som I ved, er det meget betydningsfuldt for os at skabe dygtige jagthunde. Vi er meget 
glade for jeres deltagelse i hundetræningen samt i tilhørende arrangementer og 
glæder os til at se både tidligere og nye deltagere i 2008.  
 
Og selvfølgelig vil jeg rette en stor tak til vores energiske og kompetente instruktører, 
uden hvilke vi ikke kunne gennemføre hundetræningen.  
  
På gensyn og godt nytår 2008. 
Anne 
 
Tilmelding til hundetræning til – 
Anne Schouenborg tlf. 45862668 hverdage kl. 1800 – 1900. 
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Elektronisk medlemsblad 
 
På foreningens hjemmeside  www.hooj.dk  vil du fremover kunne 
finde det seneste nummer af medlemsbladet i elektronisk form, 
sat op som en PDF fil. 

I erkendelse af at nogle måske forliser det trykte medlemsblad 
sammen med reklamebladsbunken, at posten nogle steder ikke 
længere er så pålidelig som ønsket og som det vi betaler for, og 
at vi ikke altid lige har den nye adresse til medlemmet. 
Derfor kan du nu få hele bladet frem på din skærm, vælge og 
printe det ud som du nu engang har brug for. 

Om I medlemmer tager godt imod dette tiltag kan vi naturligvis ikke vide, men vi håber 
da at få nogle tilkendegivelser retur, så se på det og giv din mening til kende. 
På sigt kunne det måske tænkes at enkelte medlemmer endog vil foretrække at kunne 
hente bladet som en PDF fil, eller hvis det viser sig overkommeligt og muligt at kunne 
vælge at få bladet tilsend via e-mailen.    
Hvorfor nu det –  der ligger der en ikke uvæsentlig økonomisk gevinst for foreningen i 
form af besparelse på porto og selve trykningen. 

Vi vil løbende orientere jer om den elektroniske medlemsbladudvikling, og om de 
muligheder der ligger i elektronikken, eller  om vi ganske enkelt knækker nakken p.g.a. 
manglende menneskelige og frivillige ressourcer. 

 

 

Jagtformidling 
 
Mange kender det, andre vil også komme ud for det - - kattepinen ! 
Det er lige den dag hvor du har planlagt en rigtig god jagt, venner og bekendte er 
inviteret, vejret er perfekt – nu skal det være!   -  men ups,- der er et par stykker som i 
sidste øjeblik er blevet forhindret og derfor har måtte melde afbud  - - planen smuldrer 
og hvad så ! 

Står du og mangler en jæger til dagen, måtte du sige nej til en plads som du gerne vil 
overlade til en anden,  så klik dig ind på foreningens hjemmeside  www.hooj.dk  klik på 
fanen ”opslagstavlen” og herefter på jagtformidling. 
Her vil du kunne finde navne på jægere som meget gerne vil have en god 
jagtoplevelse og jægere som med kort varsel kan træde ind på en tom plads eller en 
”her-og-nu-jagt”. 

På opslagstavlen kan du i øvrigt også finde ”Hundehjælpen” hvis 
du lige står og mangler en hund til jagt-dagen. 

 

Tag mobilen og ring ! 
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Præsentation af den nye bestyrelse i  
Hørsholm & Omegns Jagtforening 

 
Jacob Lilje 
Efter 5 år i bestyrelsen og 8 år´s aktivt medlemskab, er jeg nu endt 
som forenigens formand. De sidste 5 år har jeg en af de drivende 
kræfter bag vores flugtskydebane ved Sjælsø, hvor mange nok har 
stødt på mig i en eller anden anledning.  Det at kunne håndtere en 
haglbøsse på jagt har været en af mine kæpheste, og af samme årsag 
har jeg fungeret som regionens flugtskydekoordinator i en årrække. 
Jagt er i sagens natur en af mine store passioner, og jagten foregår 
såvel her til lands samt i Sverige og altid med min hund – Flicka. 
 
Claus Eklund 
Næstformand og valgt ind i bestyrelsen ved generalforsamlingen i 
2007.  Jeg er nyjæger, og fik mit jagttegn i 2007 samtidig med min 
kone Rikke.  Min primære funktion i foreningen bliver at tage hånd om 
de nye jægere der bliver meldt ind i foreningen, så de får en god 
introduktion til den aktive jæger og foreningsliv som vi har i vores 
forening. 
 
 
Boris Jørdan 
Foreningens kasserer siden efteråret 2002 og aktivt medlem siden 
2000.  Er desuden aktiv riffelinstruktør på Sjælsø og Hanebjerg 
skydebaner, hvor mange af foreningens medlemmer sikkert har mødt 
mig.  Jeg er desuden ”fast” arrangementsdeltager ved Jagt & 
Skovbrugsmuseets værkstedsdage, en weekend som jeg sætter stor 
pris på, og som giver en masse inspiration.  
 

 
Anne Schouenborg 
Bestyrelsesmedlem siden efteråret 2001. Er sekretær og koordinator 
for HOOJ hundesektion. Desuden medlem af Regionsbestyrelsen.  
Jeg har været aktivt medlem siden 1998, og min store interesse er 
hundearbejdet. Vi træner alle jagthunde i alle aldre og på forskellige 
niveauer. Takket være vores dygtige trænere er tilslutningen til 
hundetræning i HOOJ stadigt stigende.  
 

 
Jan K. Hansen 
Jeg har været medlem af bestyrelsen siden 2003 og været aktiv i 
foreningen fra 1986. 
Har gået på jagt siden jeg var 15 år som strandjæger men dyrker i dag 
alle former for jagt men med stor passion for riffeljagt, ligesom 
hundearbejde har en stor plads i mit hjerte.  
Har i mange år været riffelinstruktør på Sjælsø og Hanebjerg, hvor 
mange af jer sikkert har mødt mig. 
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Jens Hansen. 
Jeg er 57 år gammel. Tog jagttegn i 2004 og har været medlem i 
HOOJ  siden. Jeg tog ikke jagttegn i foreningen, hvilket jeg i dag 
synes var en fejl på grund af den automatiske introduktion til 
foreningens aktiviteter, som jeg altså derved gik glip af.  
Jeg kommer en del på flugtskydebanen, noget på riffelbanerne og 
har været ivrig deltager i foreningsjagterne i et par sæsoner. Uden for 
foreningen har  jeg en B-part i et konsortium ved Haslev og er 
derudover så heldig at blive inviteret med på jagt hos gode 
kammerater. 
Når jeg tager på arbejde går jeg i skole, så jeg er altså lærer. Ud over 
undervisning udfører jeg SSP- arbejde og varetager 
kontaktfunktioner for de sociale myndigheder. Jeg kører motorcykel, 
er fritidsmusiker og med i band’et ”Sticks ’n’ Stones”, som praktiserer 
dansemusik af ældre dato (60’er musik). 
 
 
 
Jan Schou Nielsen 
Jeg blev valgt til foreningens bestyrelse ved generalforsamlingen i 
2007.  Interessen for jagt har jeg haft i mange år, men fik først for et 
par år siden det endelige spark bag i til at komme i gang. Jeg er gift 
med Ann som er datter af Finn Lund, der var formand i en lang 
årrække, så jeg er nok blevet lidt præget af den familiemæssige jagt 
historie.  Mit primære job i foreningen bliver som generator for div. 
PR-mæssige opgaver. 

 
 
 

Flemming Eilsø 
Jeg er suppleant til bestyrelsen siden 2006, og er i udvalget for 
foreningsjagter. 
Mine interesser ligger især ved fugle og rævejagten som jeg finder 
utrolig spændende.  Jeg dyrker desuden en del flugtskydning 
ligesom jeg er en ivrig lystfisker, nyder at rejse samt lytte til god 
klassisk musik.  

 
 

 
Brian Elbæk 
Jeg er suppleant til bestyrelsen, nyvalgt i 2007.  Mit primære 
arbejdsområde bliver at holde foreningens hjemmeside opdateret. 
Jeg har haft jagttegn siden jeg var 16 år, men været med på jagt, 
deltaget i revir og vildtpleje siden jeg ganske lille. Er nok lidt arveligt 
belastet hvad angår jagt og foreningsarbejde. 
Efter mange år med udsendelse til alverdens brændpunkter, syntes 
jeg det var på tide få fast fodfæste i Danmark og blive lidt aktiv 
i foreningslivet.  Min store passion er riffeljagt og foto. 
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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 - solnedgag 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 
Mandag 30. kl. 17.00-20.00 Indskydn. / træning 

m. forbehold for ændringer i skydedage/tider, samt evt. aflysninger. 
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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   + Riffelprøve 
Torsdag 24. kl. 17.00-19.00 Indskydn. / træning 

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

Juni 
Søndag 8. kl. 9.00-14.00 Indskydn. / træning   + Riffelprøve 

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

NYHED ! 
Ingen riffelskytter er nød til at gå sultne i seng! 

Få din aftensmad, også når du er på skydebanen. 
Alle skydedage på Hanebjerg skydebaner, vil grillen 
være klar fra ca. kl. 18.00, så du kan grille en pølse/bøf, 
varmet et brød og dermed få stillet den værste sult. 

VI KAN & MÅ IKKE sælge fødevarer, derfor skal du 
selv medbringe det som du nu engang vil spise/grille.  

Grillkul og grill skal vi nok sørge for. 
                                                

Masser af gode siddepladser! 
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Pressemeddelelse 
  
 
Hørsholm & Omegns Jagtforening er vært for det 10. 
Nordsjællandske jagthornstræf, som afholdes 1. marts 
2008. 
  
Den 23. februar 1999 afholdte Hørsholm & Omegns 
jagtforening det første jagthornstræf  
for Nordsjællandske jagthornsgrupper. Hvad der fra 
begyndelsen af var ment som en årlig tilbagevendende 
begivenhed, hvor jægere med den passion at spille 
jagthorn, kunne samles og udfordre hinanden på det 
musikalske samtidig med at venskabsbånd blev knyttet. 
  
I årene der er gået, har de fælles Nordsjællandske 
jagthornsgrupper oplevet en øget interesse for 
jagthornsspillet og man har endda udvidet "holdet" 
med to Svenske og én Tysk jagthornsgruppe så der i 
dag er samlet 100-120 jagthornsspillende glade jægere 
som konkurrerer i at slippe de smukkeste toner ud. 
  
Årets jagthornstræf afholdes d. 1. marts 2008, kl. 13.00, 
på Vallerød Skole i Hørsholm. 
 

Alle er velkommen 
 
 
Jagthornsudvalget 
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Aktiviteter i HOOJ   -   1.  kvartal  2008 
 
 

Januar: 
man. 7. Knivkursus 
man. 14. Knivkursus 
man. 21. Knivkursus 
man. 28. Knivkursus (aflyses evt. p.g.a. venneskydning) 
man. 28. Venneskydning med Hørsholm Skytteforening 
 
 
Februar: 
lør. 2. Fastelavnsskydning – flugtskydebanen på Sjælsø 
man. 4. Knivkursus 
man. 18. Knivkursus 
lør. 23. Jagthornstræf på Vallerød Skole 
man. 25. Knivkursus 
ons. 27. Madkursus – “Vildtet skudt” 
tors. 28. Madkursus – “Vildtet skudt” 
søn. 30. Riffelskydning - Hanebjerg 
man. 31. Riffelskydning - Hanebjerg 
 
 
Marts: 
man. 3. Knivkursus 
man. 10. Knivkursus 
ons. 12. Madkursus – “Vildtet skudt” 
tors. 13. Madkursus – “Vildtet skudt” 
man. 17. Knivkursus 
ons. 27. Madkursus – “Vildtet skudt” 
tors. 28. Madkursus – “Vildtet skudt” 
man. 31. Knivkursus 
man. 31. Tilbud til nye riffelskytter 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Næste medlemsblad udkommer primo april 2008.   Indlæg, annoncer mm., skal 
være redaktionen i hænde senest 1. marts 2008. 
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Hvert år i oktober drager jagthornsgruppen en tur til Sverige for at deltage i 
Svenskernes jagthornsskydning.  
Jagthornsskydning er en disciplin som vores Svenske venner har opfundet, men som 
titlen måske kunne antyde, er det selvfølgelig ikke jagthorn vi skyder efter eller 
jagthorn vi skyder med.  
Derimod hygger vi os med lidt skydning på Svenskernes skydebane i Falsterbo, spiller 
en del jagthorn, husker at få fast føde i form af noget rigtig godt grillmad, og 
selvfølgelig smutter der også en lille øl ned. 

I år var vi som sædvanlig også på tur til det Svenske. Vi skulle spille og skyde sammen 
med Bornholm og Skånes jagthorn. Det var blevet os pålagt at vinde da svenskerne 
mente at det var vores tur til at stå for grillmaden.  
Desværre meldte Bornholmerne afbud, og så var der jo kun svensken og os tilbage. 
Jeg må indrømme, at Svensken er jävle godt skydende. Vi måtte se os slået med sølle 
to point, så kære læsere - der går et stykke tid inden vi vinder Skåne tilbage til 
Danmark. 

Torsdag den 18. oktober besøgte vi skorstensfejeren i Fredensborg. Formålet med 
besøget var selvfølgelig at spille jagthorn. Ud over det at spille jagthorn så fik vi også 
set noget af en imponerende ølsamling på ikke mindre end 18.135 flasker øl. Tænk 
engang – så mange bajere på et sted og så uden at røre dem. Herudover var der også 
en anseelig samling af øl-biler og ”øl”-togvogne, men dem var der ikke rigtig tal på.  

1.marts 2008 afvikles det årlige jagthornstræf på Vallerød Skole. 
Det er et træf hvor 100-125 jagthornsspillere fra Nordsjælland, Sverige og Tyskland vil 
deltage, og masser af skønne jagtsignaler vil runge ud over Nordsjælland.   
Vi er godt i gang med planlægningen af dette årlige Jagthornstræf. Det kræver en 
masse tid og mange hænder, så hvis du er interesseret og gerne vil give et nap med 
vil vi blive meget glade. Kontakt Claus Machon på nedenstående mailadresse. 
 
Som noget nyt har vi fået en e-mail adresse, den hedder –  
nimrod-jagthorn@hotmail.com    på denne mailadresse kan du skrive til os om alt, 
også hvis du skulle have lyst til og lære at spille jagthorn.   
 
Horn op  
Claus Machon 
 

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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Naturgalleriet

www.naturgalleriet.dk
Kongevejen  29  *  2840 Holte

℡ 45 42 01 23

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

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:   27.-28. februar,    12.-13. marts,     27.- 28. marts,     9,-10, april 
 
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. feb.,   kl. 16.00 
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Palle’s Grill
Kongevejens  Smørrebrød

Usserød Kongevej  34-36
2970 Hørsholm

4586 8090 * 4586 0619

Op i hochsitz’en 
af:  Jens Hansen 
 
”Knæk og bræk og se om du kan få anbragt dig selv og riflen på en nogenlunde 
bekvem måde” lyder jagtlederens venlige afskedshilsen, inden han begiver sig videre 
for at trykke vildtet.  
Kravene til komfort kan ligge på et meget lille sted (sådan ca. 75X60 cm), så jeg er blot 
tilfreds med at jeg huskede at tage et siddeunderlag med. Jeg tænker lidt misundeligt 
på dem som i lodtrækningen vandt en ”bolig med tag over”, for det er begyndt at 
støvregne, og selv om tøjet er rigeligt og varmt, varer det ikke længe før temperaturen 
begynder at blive lav over lænden.  

Små grupper af rådyr smutter fra tid til anden over en skovsti et stykke fra min stige, 
men de er væk inden jeg har dem i sigtekikkerten.  
Timerne går og gårdsdagens selskabelighed begynder at sætte sig spor og trætheden 
melder sig.  ”Hvor længe skal man egentlig sidde her og småfryse i regnvejr?”  og 
lignende tanker melder sig for lige så pludseligt at blive afbrudt  af fornyet 
opmærksomhed.   
Den stige står altså ikke særligt godt. Et par dyr er pludselig i fin afstand, men jeg kan 
ikke komme langt nok rundt til højre. Jeg siger til mig selv at jeg har haft et par gode 
timer herude, og jeg har faktisk set meget vildt, så hold dog inde med beklagelser.  
Og så pludselig 5 minutter i lukketid står de der. Ud af ingenting er de kommet.  Rå 
med pænt lam.  Hold da op, er det i dag jeg skal nedlægge vildt for første gang?  
Rå og lam lister forsigtigt rundt inde i buskadset. Hvis de bare kommer lidt længere 
frem imellem de to store træer derovre lidt til venstre for stigen, så er jeg nødt til at 
lade kuglen flyve. Forsigtigt kommer riflen op, og jeg finder lammet i sigtekikkerten. 
Der er vel næppe mere end 15 meter imellem os, så jeg holder ret højt på bladet. 
Kuglebane og sigtelinje, liv og død, skal – skal ikke.  
Bang. 30-06’eren bryder med et skovens ro med sit øredøvende spektakel af et brag. 
Jeg bemærker at jeg slet ikke spekulerede over riflens ellers ret kraftige rekyl. Al 
opmærksomhed er nu rettet imod lammet, som farer af sted. Heldigvis ikke langt. Så 
lægger hun sig, spjætter lidt og finder ro.  
Først på vej ned ad stigen kan jeg mærke at dette er noget ud over det sædvanlige. Så 
dukker jagtlederen op. Hatten af og tillykke. Jo tak for det, men det er altså en lidt 
underlig fornemmelse at have taget liv. På paraden er der 4 dyr. Tre af dem nedlagt af 
novicer, som derfor på behørig 
vis bliver ”pyntet” i panden med 
blod og grankvist. 5 dage senere 
kom lammet ned fra krogen 
hjemme ved hoveddøren, og 
forlægning blev klaret.  

Jeg takker Steen Jensen for 
tålmodig vejledning og 
assistance. 
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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

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 
Lørdag 19. 9.00-13.00 Træning/instruktion 
Onsdag 23. 17.00-20.00 Træning 
Lørdag 26. 9.00-13.00 Træning/instruktion 
Onsdag 30. 17.00-20.00 Træning 
    

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

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.  
Lørdage trænes om 
muligt også på 
nikkedukke. 

 
 

 
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 
muligtunder forenings-
meddelelser i JÆGER. 
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ENEBÆR - VILDAND 
 

2 vildænder 
1 sp enebær  (ca. 40 stk.) 

½ kg stenfri vindruer 
1 pk bacon  (150 g) 
½ l creme fraiche,  18% 

3 ½ dl hvidvin,  ikke for tør 
  
 lys saucejævner 
  
 små aspargeskartofler 

 
 

1. Ænderne rengøres. 
 

2. Enebær knuses i morter og blandes med salt & peber. 
 

3. Ænderne gnides ind og udvendig med krydderblandingen, fyldes med skyllede 
druer, lægges i ildfast fad og barderes med baconskiver. 
 

4. Creme fraiche og hvidvin blandes og hældes over ænderne. 
 

5. Sættes i varm ovn, ca. 2250.   Steges ca. 1,5-2 time.   Efter ½ times stegning 
stilles ovnen på 1600.   De sidste 15-30 min. af stegetiden igen på 2550. 
 

6. Hæld med en ske stegeskyen over ænderne hver ½ time. 
 

7. Stegeskyen hældes i en gryde, sies evt., jævnes og smages til. 
 

8. Ænderne parteres, alt efter størrelse i ½ eller ¼ stykker. 
Serveres i fad overhældt med sauce. 
 

9. Serveres med små kogte aspargeskartofler, Waldorfsalat, syltede tyttebær eller 
gran berries. 
 

 
 

”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”   www.heltvildt.nu 

Kogebogen kan købes hos boghandlerne og flere jagtforretninger. 

Kogebogen kan også købes på internet  -  www.jagtmarked.dk   
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PROFESSORENS  CHOKOLADEDESSERT 
 
 

150 g usaltet smør 
150 g mørk chokolade 
125 g sukker 
2 ½ dl piskefløde 

3 æg 
 flormelis 
 mynteblade 

 
 

1. Smelt smørret.  Smelt også chokoladen over meget svag varme, evt. 
vandbad.   Lad det køle af.   Sæt ovnen på 2500 , på ovenvarme. 
 

2. Pisk æg og sukker, til sukkeret er helt opløst. 
 

3. Pisk smør og chokolade o æggemassen og hæld den i portionsforme. 
Sæt formene på en kold bageplade og bag desserten i 5-6 min..    
Den skal være blød indeni. 
 

4. Servéres lun, drysset med flormelis.  Pynt med mynteblad. 
byd evt. flødeskum til. 
 

 

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
 

 
 
 

Knivkursus 

Der er fuld fart på knivkurset. 
Nåede du det ikke i det gamle år, er der stadig mulighed for at komme med på holdet. 

Husk, det er gratis at deltage – du skal kun betale for de materialer du bruger. 

Der er knivkursus følgende dage: 
januar  –  7.  – 14.  -  21.  -  28. 
februar -   4.  -  18.  -  25. 
marts  -    3.  -  10.  -  17.  -  31. 
Vil du vide mere om kurset, så kontakt:  Steen Hoffmann   4824 5252 
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Ikke alt er som man forventer 
af:  Susanne Bøye Hansen 
 
Inge fra Emmaboda er en ven af grise, tamme såvel som vilde. 
Inge havde siden han kunne gå beskæftiget sig med grise, hans 
respekt for disse dyrs intellekt og adfærd er derfor stor. 
Inge går også på jagt, og da grisebestanden i det sydlige Sverige 
er en stadig forøgende størrelse er konsekvensen – selvfølgelig 
– at Inge også har taget vildsvinene til sit hjerte. Hvad kunne være 
mere naturligt! 

Engang var Inge på vildsvinejagt med sin gode ven Gustav. Det var i januar, ved 
fuldmåne og med ny-sne. Skybanker jagede hen over himlen og dannede sære 
skygger på jorden og en kold blæst fór hen over foderpladsen, hen mod det 
”svine”skur som Inge og Gustav opholdt sig i.  
De havde det dog godt og lunt, der var fyret op i brændeovnen, varm kaffe i 
kopperne,- man hyggede sig -. 
Efter et par timer syntes Gustav at han så noget, det var ikke skygger fra skyerne, det 
her bvægede sig anderledes.  De åbnede lugen for at undersøge fænomenet 
nærmere. Gustav snuppede kikkerten mens Inge rejste sig op på en politisk ukorrekt 
facon, han var jo en stor mand, så det tog lidt tid. 
”Der er en gris!” gispede Gustav 
Inge satte kikkerten for øjnene mens Gustav fumlede efter riflen. 
”En gris! - der er faen ta mig et dusin grisjävlar. Skyd den store ude til højre, det er en 
orne!” 

Riflen kom på plads og Gustav tog lettere rystet sigte på den udpegede 
gris. Hans pegefinger krummede sig mere og mere og skuddet gik – 
samtidig med at lugen ramte ham for fuld kraft i nakken, ud røg riflen og 
ned i kaffetruget røg Gustavs tryne. Så måtte Inge træde i karakter. Op 
igen med den svigagtige luge og ud med riflen, blot for at konstatere at en 

gris med et højt hyl og et lige så højt tempo forsvandt i retning mod Dalarne. 

Det var ikke så godt, det her. Hvad gør man så?  
Inge og Gustav gik ud og undersøgte skudstedet. Der var godt nok blod. Eftersøges 
skulle den,- måske skulle man hente Inges hund. Men på den anden side havde 
grisen så meget fart på, at den sikkert var rendt ind til naboen og han kunne godt være 
lidt vanskelig. 
De blev enige om at ringe efter en schweisshund. Som sagt så gjort. Efter et par timer 
dukkede Sverre op med sin bayriske vildtsporhund. 
Inge og Gustav fortalte, hvad der var sket.  ”Jaha” sagde Sverre og satte linen på sin 
hund. Han forsvandt i samme retning som grisen med Inge og Gustav i behørig 
afstand. Efter et par hundrede meter blev linen slap og hunden gav hals. 10 meter 
længere henne lå en død gris. Noget tydede på, at den i omtåget tilstand havde løbet 
hovedet bardus ind i et stykke lodret stående grundfjeld. Død var den og lettede var 
Inge og Gustav. 
”Så kunne jeg godt have hentet hunden. Den rendte ikke så langt.” udbrød Inge. 
Selv om Sverre var mindre end Inge lykkedes det ham alligevel at se ned på Inge. 
”Schweissarbejde er for specialister og til det bruger man bayriske vildtsporhunde, til 
nød hanoveranske vildtsporhunde!” 
Så sagde Inge ikke mere, men dermed slutter historien ikke.  
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Inge havde fået en ny gris, et vietmanmesisk 
hængebugsvin der lige var vænnet fra. Den fulgte 
Inge i hælene lige meget, hvor han gik. Det var en 
meget speciel gris, den kunne nemlig tale – 
næsten da.  
Inge og grisen plejede at se Nyhederne sammen 
og når der var indslag om tiltag, oftest af 

Stockholmsk oprindelse, som ikke lige var præget af 
hverken fornuft eller logik, erklærede grisen sig gerne enig med Inges protester, tit 
efter en tænksom pause. Det var ikke samme svar hver gang. Den havde et 
omfattende register af øffen, hvin og grynten i forskellige tonearter. Det kan derfor ikke 
undre, at grisen fik navnet Filosoffen. 

Filosoffen var behageligt selskab og derfor var det naturligt, at Inge også begyndte at 
tage den med på jagt. Gustav accepterede Filosoffen efter en halv times samtale med 
den om jagt, for de andre jagtkammerater tog det lidt længere tid. 
Filosoffen fandt med usvigelig sikkerhed det vildt, der var blevet skudt, den traskede 
gerne i lige linje fra sit udgangspunkt og direkte til vildtet. Den var ikke ligefrem bygget 
til at tilbagelægge unødige afstande. Det passede Inge fint, han havde altid været af 
den opfattelse, at al snak om motion var noget opreklameret pjat. 
På et punkt havde Inge og Filosoffen divergerende meninger, definitionen på begrebet 
”apport”.  Filosoffen mente det var lige meget om byttet blev transporteret indenbords 
eller udenbords – helst indenbords.  Det var Inge ikke enig i, da sovsen jo blev noget 
tynd når der ikke var andet af en agerhøne til stede end fire fjer og et næb. 
Filosoffen besad både ressourcer og vilje til jagt. Så selvfølgelig skulle den med på 
jagt. Men ikke som apportør. 

Inge stolede på Filosoffens evner, fleksibilitet og omstillingsparathed.  Filosoffen skulle 
derfor naturligvis uddannes til schweisshund. 
Den beslutning var ikke helt hen i vejret. Enhver der kender lidt til grise ved, at de er i 
besiddelse af en uovertruffen lugtesans og en betragtelig stædighed, som giver sig til 
kende når de sporer et eller andet, det være sig blod eller dåsemajs 
Inge anskaffede sig sele og sporline til Filosoffen og de gik i gang med at træne. 
Det gik over al forventning da Filosoffen fandt ud af at dens livret (grillede majskolber 
med smeltet smør og canadisk ahornsirup) befandt sig i den anden ende af et 
blodspor. 
Filosoffen voksede sig stor og stærk og tiden for schweissprøverne nærmede sig. Det 
affødte en del diskussioner mellem Filosoffen og Inge, da man jo ikke kunne blive ved 
med at servere livretten i sporsluttet. Ifølge Svenska Schweisshunde Klubben´s 
reglement skulle sporsluttet markeres ved en elgklov. Filosoffen mente ikke der var 
grund til at traske mellem 600m og 1 km ud i fædrelandet når livretten lå i Inges 
bukselomme.  
Situationen ændrede sig først en dag, hvor Filosoffen strejkede. Inge åd majskolberne 
uden at dele, og chokket fik naturligvis Filosoffen til at genoptage arbejdet. 
Nu er det ikke sådan at grise normalt optræder på schweissprøver, da ”hunde”adelen 
sådanne steder uomtvisteligt er vildtsporhundene, helst bayriske.  
Efter en hel del polemik i SSK, fandt Inge endelig en dommer som var villig til at 
bedømme Filosoffens og Inges arbejde. Denne dommer hørte ikke til dem der følte sig 
hæmmet af traditioners snærende bånd. Desuden var han af dansk oprindelse. Han 
kom fra den egn i Danmark, hvor snowboardet blev opfundet. Men det er en anden 
historie og har med Romerriget at gøre. 
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Filosoffen fik anlagsklasse bedømmelse med kryds og slange. Dommerens eneste 
anke var, at det gik lidt langsomt. Han var nemlig selv af den irriterende terrængående 
type med lange ben, og det harmonerede ikke lige med Filosoffen og Inge. 

Åben klasse blev bestået. Tilbage var eliteklassen og der blev skiftet dommer. En 
kærnesvensk dommer opfostret på bævergejl og surstrømming. 
 Det viste sig, at den nye dommer var en gammel bekendt, Sverre, som er nævnt 
andet steds i forbindelse med en død gris. Det skal nævnes, at det endnu er ukendt, 
hvad der fik Sverre til at acceptere at være dommer ved denne lejlighed.  
Sverre, Inge og Filosoffen mødtes og man hilste på. Det lykkedes igen Sverre at kikke 
ned langs næsen på Inge og Filosoffen. 
”Jaha, vi får vel sætte i gang.” sagde Sverre i et tonefald som han ville kondolere en 
nær slægtnings bortgang. 
Man satte i gang og kom tilbage. Inge og Filosoffen med en elgklov, fedtede fingre og 
tryne, Sverre med en ansigtskulør som var forenelig med enten løb eller højt blodtryk. 
Løb kunne af andetsteds nævnte årsager udelukkes. Sverre slog nogle kruseduller på 
sit papir, gav Inge kopien og forsvandt. Efter et nærmere studium af papiret kunne 
man konstatere, at Inge og Filosoffen havde bestået eliteprøven. 
Stor var deres glæde. Filosoffen var mere end berettiget til at gå med på jagt. 
En happy ending?  

Tag det roligt. Historien er ikke slut endnu! 

Inge og Filosoffen gik mange eftersøg til venner, bekendte og naboers store 
tilfredshed. Hvis der var nogen reservationer over for Filosoffens genetiske oprindelse, 
var de til at overse. 
Inges gamle skolekammerat, Rune, holdt drivjagt på det i loven tilladte vildt. Han 
havde inviteret både nye og gamle venner. Jagten skulle afvikles ved hjælp af støvere. 
Vejret kunne der ikke klages på. Høj blå himmel, gyldne birketræer og moderat vind. 
Deltagerne var der heller ikke noget i vejen med. Jo, der var lige det med Valdemar. 
Ikke noget videre, bare en detalje. Valdemar var importeret fra Gotland. Nu skal det 
siges, at navnet Valdemar ikke er det mest populære navn på Gotland. Det havde 
noget at gøre med en 500 år gammel sag om skatter og afgifter og folk på Gotland har 
øjensynlig en god hukommelse. Den slags genetiske afvigelser forekommer ofte i 
øsamfund. 
Hvad årsagen var til at Valdemars forældre gav Valdemar navnet Valdemar vides ikke. 
Men det havde selvfølgelig konsekvenser for Valdemars opvækst, ikke nødvendigvis 
negative. Alt andet lige var Valdemar nok mere alene end gennemsnittet for hans 
aldersklasse. Måske var det derfor, at Valdemar på familiens loft fandt en grammofon 
med håndtag og en stak lakplader. Han havde opdaget sin farmors gemte skat, en 
samling plader med italiensk opera. 
Valdemar lyttede Carusos stemme og hvis det ikke var fordi han med jævne 
mellemrum skulle dreje på håndtaget, var han svævet af sted på operaens vinger, 
langt væk fra fåreavl og uld som var hans bestemmelse. 
Valdemar gav sig til at synge. Han sang Carusos arier ude ved kysten med havet som 
orkester og raukerne som kulisse. Havluften formede efterhånden hans stemme til en 
klar tenor. 
Det gik op for folk, at Valdemar kunne synge og han blev kendt som” Operasangeren”. 
Som tiden gik glemte man, at han hed Valdemar. Hans eneste problem var, at det 
kneb lidt med at finde rette tid og sted for hans musikalske udfoldelser. Denne brist 
bringer os tilbage til Runes jagt. 
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Nu er det jo ikke fordi sangen ”Så kold den lille hånd er” uanset hvor 
godt den er fremført, øger antallet af vildt på paraden. Derfor blev 
Operasangeren anbragt i grisehuset med udsigt til foderpladsen. 
Der mente man, han ikke kunne gøre ret meget skade. 

Posterne blev sat og hundene sluppet. Så ventede man og lyttede 
til hundenes gøen. Så ventede man lidt mere. Tog en kop kaffe og 
ventede igen. Ude i retning af Håkon lød et skud og så et til fra 
modsat retning. Man ventede igen og der blev kaldt til samling. Et stykke råvildt var 
blevet ramt og skulle eftersøges. Inge og Filosoffen skulle på arbejde. Operasangeren 
lod man for en sikkerheds skyld blive siddende i skuret. 
Inge satte seletøjet på Filosoffen og de traskede derudaf i rådyrets spor. Man 
nærmede sig foderpladsen og Filosoffen fik fært af de daggamle kanelboller, der var 
lagt ud. Filosoffen mente, at man lige så godt kunne tage en afstikker og proviantere 
lidt inden man fortsatte på sporet. Med et lydeligt smask og kanelbolleduft i trynen 
satte den farten op så Inge dårligt kunne følge med. Foderpladsen var i sigte. 
Filosoffen løb – næsten. Der lød et skud og Filosoffen slog en koldbøtte. Der lød en 
triumferende arie fra skuret, vist nok den fra ”Tosca” men med en anden tekst. Det lød 
som, ”Jeg har skudt.. jeg har skudt en gris tra- la-la-la” 
En sand tragedie. Operasangeren havde nedlagt Filosoffen. Inge var i chok. Gustav 
græd. Rune og Håkon vred hænder. 
Da det gik op for Operasangeren hvad han havde gjort, sagde han meget nedbøjet 
farvel og bad Rune om at kontakte ham, hvis der var noget han kunne gøre. 
 
Siden er der ingen der har set noget til Operasangeren. Men der går rygter om en 
syngende fodermester på en dansk finansieret svinefabrik i Polen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schweiss kursus på Kosta Skjutfalt d. 17. -  20. april,  2008 
 
Hundeejere med interesse for schweiss arbejde kan nu tilbydes et kursus i 
sporarbejde på Nordens bedste sporterræn. Det er underordnet om din hund og du 
selv er i begynder- eller eliteklasse. Træningen lægges individuelt. 
Alle racer og aldersklasser er velkomne 
Instruktøren, Henrik Lauridsen, er en af de mest erfarne instruktører på området. 
Han har i tidens løb haft 1000 eftersøg med 9 hunde i løbet af 25 år på rådyr, elg 
og vildsvin. 
Desuden har han undervist i schweiss arbejde i 25 år 
Kosta Skjutfalt og lejr ligger ca. 5 km i sydøstlig retning fra Kosta med glasbrug og 
Sveriges største outlet udsalg af alt fra glas til tandbørster, nær Elgparken. 
 
Nærmere information kan fås hos Susanne Bøye Hansen,  45 57 07 80 
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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 

 
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”) 
 Jagtrelateret 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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