
Nr.  3 18. årg. Juli   2008 
 

 

Medlemsblad 
for juli kvartal 2008 

 

 
 



Hørsholm & Omegns Jagtforening udsender medlemsbladet 4 gange årligt.  Optagelse af annoncer sker ved 
henvendelse til redaktion. 
Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere, forkorte samt afvise, til optagelse i medlemsbladet, indsendte indlæg 
og artikler. 
Redaktionen fraskriver sig ansvaret for rigtigheden samt evt. ophavsmæssige rettigheder af det fra medlemmer og 
andre, til medlemsbladet indleverede materiale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestyrelse  og  udvalg 

www. hooj.dk 

Bestyrelse 
Formand Jacob Lilje 

Kettingevej 22,    2970 Hørsholm 
4848 0806 

Næstform. Claus Eklund 
Ørnevang 26, st, mf. 3450 Allerød 
4814 0245      

Kasserer Boris Jørdan 
Mikkelborg Park 24   3.th.. 
2970 Hørsholm           4586 4956 

 Anne  Schouenborg        
4586 2668 

 Jan K. Hansen                
4576 5651 

 Jens Hansen                   
4581 4110 

 
Jan Schou Nielsen 
4072 8302 

Suppleant Brian Elbæk          
2843 1501 

Suppleant Flemming Eilsø               
4586 1906 

Bladudvalg / Redaktion – IT 
Redaktion 
Annoncer 
 

Max Elbæk 
Lundtoftegårdsvej 101   1.th. 
2800 Kgs. Lyngby 
4587 1108 – 2660 7825 

IT 
ansvarlig 

Brian Elbæk 
2843 1501 

Medlemsregistrering 
 Max Elbæk                   

4587 1108 

 
Vil du sende en e-mail til bestyrelse, udvalg ell. 
lign., så gå ind  på foreningens hjemmeside, 

www.hooj.dk 
klik på fanen kontakt, skriv din besked og 
modtageren får din mail via autosend. 
Denne fremgangsmåde i forsøg på at minimere 
det stigende antal SPAM-mail som bestyrelse og 
udvalgspersoner bliver ramt af.  

 

Flugtskydeudvalg 
Jacob Lilje 4848 0806 Formand 

  Kasserer 

Uffe Bastiansen 4914 2422 Tekn. leder

Carsten Larsen 2627 5216 Serv. leder 

Riffeludvalg 
Ejgil Jensen 4581 2650 Formand 

Hundeudvalg 
Anne Schouenborg 4586 2668 Formand 

Jagthornsudvalg 
Claus Machon 4063 0315 Formand 

Ung / Nyjægerudvalg 
Claus Eklund 4814 0245 Formand 

Vildtreguleringsudvalg 
Christian Bærentsen 4586 5342 Formand 

PR-udvalg 
Jan S. Nielsen 4072 8302 Formand 

Madudvalg 
Ejgil Jensen 4581 2650 Formand 

Knivudvalg 
Steen Hoffmann 4824 5252 Formand 

Foreningsjagter 
Steen W. Jensen 4586 7715 Formand 

Rævegrave 
  Formand 

Klubhus 
  Formand 

 

Pro Reklame 

Sp
on

so
r 

Falkevej 5 
3400 Hillerød 

tlf.:  26 34 38 00 

2 

http://www.hooj.dk/


Brave jægere – kære medlemmer ! 
 
Kreds 7 og Danmarks Jægerforbund 
Siden de sidste ord fra min pen, er den nye kreds blevet en realitet. På 
opstartsmødet der blev afholdt 12. marts i Herlev hallerne, blev vores 
kredsbestyrelse valgt samt ikke mindst kredsens hovedbestyrelsesmedlem. 
Vores Kredsformand er Leif Engsby, der kommer fra Københavns amt, det 
gamle region 12.  
Jesper Jensen, fra den gamle region 9, Roskilde amt, er blevet vores 
repræsentant i hovedbestyrelsen  

Lørdag den 14. juni blev der afholdt repræsentantskabsmøde, hvor 
Jægerforbundets formand for de næste fire år skal findes. Som omtalt i sidste 
formandens ord, står valget mellem nuværende formand Ole Roed Jakobsen og 
kandidat Bjørn Samuelsson.  
Ole Roed Jakobsen blev genvalgt for en 4 årig periode, og det er mit ønske, at 
vi i Danmarks Jægerforbund nu får den fornødne arbejdsro. 

HOOJ-huset 
Foreningen har nu efter mange forhandlinger med Hørsholm kommune fået stillet et 
hus til rådighed. Vores nye HOOJ-hus er beliggende i Rungsted, Enghave 38. Huset 
giver mulighed for at samle mange af vores aktiviteter, som f.eks. bestyrelsesmøder, 
Hornblæsning, mødested mm. Madlavnings- og knivkurser kan desværre ikke 
indpasses i huset, da de kræver tilstrækkelige køkken- og værkstedsfaciliteter. Men 
bortset fra det, burde der være masser af muligheder for at gøre huset aktivt.  
Huset er på ca. 150 kvm. Indeholdende køkken, entré, toilet, 4 mindre samt et stort 
rum. Huset er fra 70’erne og er opført i gasbeton med fladt build-up tag. Der hører en 
grund til, så der på varme dage er mulighed for at opholde sig udendørs. 
Alle foreningens ca. 800 medlemmer er velkomne til at benytte huset til aktiviteter i 
jagt-regi. 

Klubhus udvalget vil gerne invitere alle interesserede medlemmer til åbent hus, hvor I 
kan komme og besigtige huset. Vi åbner dørene for alle nysgerrige medlemmer 
onsdag den 3. september kl. 18,00 – 20,00. Jeg håber, at mange af jer vil komme forbi 
for at se, hvilke muligheder huset kan give jer. Huset skal være for alle. 

P.t. er bestyrelsen i dialog med kommunen om hvilke betingelser og vilkår, der vil være 
forbundet med, at foreningen eventuelt køber ejendommen af kommunen. 

Forenings-arrangementer 
Torsdag d. 5 juni, Grundlovsdag, tog 10 af foreningens medlemmer på en ”fars dag 
tur” til lerdue skydebanerne ved Brande. 
Skydebaner og omkringliggende faciliteter er helt nye og med forskellige 
skydediscipliner som jagtbane, compak sporting, nordisk trap og høje fasaner, var der 
nok at se til for de fleste. Trods stor rutine måtte nogle sande, at der trods alt, skal 
forskellig teknik til forskellige skyde-discipliner. 
Det som undrer mig, som medarrangør, er at vi ikke får flere tilmeldinger. I bestyrelsen 
vil vi meget gerne være tovholder- og arrangør, men vi er nødt til at vide i hvilken 
retning vi skal bevæge os for at få jeres opbakning. 
Vi vil andet – og mere – end at være kendt som foreningen med flest aflyste 
arrangementer. 
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Input til foreningsaktiviteter af forskellig karakter ønskes. Kontaktoplysninger til 
bestyrelsen finder du på siden til venstre. 

Knæk og bræk til jer alle i den sidste del af bukkejagten – og i den kommende 
septemberjagt. 
 
Må Diana følge dig på de krogede stier 
Jacob Lilje - formand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    HJÆLP ! 
 
 
Mange gode hænder, hjælpere, bestyrelse og udvalg er 
dagligt i sving for at få foreningen til at fungere optimalt. 
De kan ganske enkelt ikke magt flere opgaver. 
Derfor efterlyser foreningen medlemmer som kan/vil give et stort eller 
lille bidrag i form af nogle timer, hvor man vil hjælpe til med forskellige opgaver. 

Der mangler lige her og nu generelt hjælp til flugtskydebanen, samt til HOOJ-huset. 

Har du et specielt område hvor du kunne tænke dig at give en hånd med, så lad os 
høre fra dig.  

Har du en ide til nye aktiviteter, og vil du stå i spidsen for disse, så lad os høre fra dig. 

HUSK – selv en lille indsats eller hjælpende hånd kan have stor værdi. 

Bestyrelsen 

 

 

Vi skal ha´ et logo til riffelskydebanen. 
Er du god til at tegne og evt. lave computergrafik, og kunne du tænke dig at lave et 
logo til riffelbanen, så kontakt Ejgil Jensen på tlf.:  2326 1650 
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10 Års Service Garanti 
ved køb af våben!

Medlem af 
jaguargruppen!
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Lerdueskydning  2008 
Lerdueskydning, på flugtskydebanen ved Sjælsø. 
 

August 

Lørdag 2. 9.00-13.00 Træning/instruktion 
Onsdag 6. 17.00-20.00 Træning 
Lørdag 9. 9.00-13.00 Træning/instruktion 
Onsdag 13. 17.00-20.00 Træning 
Lørdag 16. 9.00-13.00 Træning/instruktion 
Onsdag 20. 17.00-20.00 Træning 
Lørdag 23. 9.00-13.00 Træning/instruktion 
Onsdag 27. 17.00-20.00 Træning 
Lørdag 30. 9.00-16.00 Træning / mærkeskydning 
Søndag 31. 9.00 – 16.00 Foreningsmesterskab 

September 

Lørdag 13. 9.00-15.00 Præmieskydning 

December 

Lørdag 13. 9.00-13.00 Juleskydning 

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. 

 

 
OBS !  Flugtskydebanen er lukket hele juli måned 

 
 
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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Foreningsmesterskab  2008 
søndag  d.  31. august,  kl.  9.00 – 16.00 
 
 
Så er tiden kommet til afholdelse af det årlige foreningsmesterskab i lerdueskydning. 
Dette er dagen som vi har gået og ventet på gennem hele flugtskydningssæsonen. 
Dagen hvor vi alle skal vise, at sommerens træning på flugtskydebanen har båret frugt 
og at vi er klar til den kommende jagtsæson. 
 
Inden kl. 10.30 skal, det vi kalder hovedskydninger være afviklet. Hovedskydninger er 
skydninger hvor man kun kan købe ét skydekort – og kun har én mulighed for at 
bevise sine skydefærdigheder. 
 

Hovedskydningerne er: 
Mester-række – A-række – B-række – Lukket bagdue 

 
Efter hovedskydningerne, åbnes der for de åbne skydninger – og her kan man købe 
alle de skydekort man vil – og har råd til ! 
 

De åbne skydninger er: 
ÅBEN bagdue – ANDE-skydning – AVANCERET venstredue 

 
 
 

Vi holder frokostpause ca. kl. 12.00 til kl. 12.30  
Medbring selv grillmad, så søger vi for en varm grill 

 
Dagen afsluttes kl. 15.30 til 16.00 med  

MONTE CARLO skydning – sponsoreret af æresmedlem Helmuth Bastiansen 
 

Masser af  FLOTTE  PRÆMIER  i alle klasser. 
 
 
At deltage ved foreningens mesterskab er ikke en ophøjet kunstart skabt for de få, 
men en gammel foreningstradition hvor vi på en festlig og sjov måde markerer, at 
flugtskydesæsonen nærmer sig sin afslutning. 
Erfaringen viser også at det ikke altid er de ”skrappe” skytter som løber med alle 
præmierne, tværtimod. 

Nu er der ingen undskyldning for at DU ikke kan 
deltage, så tag og kom frem fra dit skjul, oplev 
en helt speciel dag som adskiller sig fra 
hverdagens stress og jag, sure pligter som at slå 
græsplænen o.m.a., og tag gerne familien med i 
det grønne. 
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Skovtur d.  2. August  2008. 
  

Mødested : 
Vi samles hos Knud Bendtsen,  Kærvej 29,  2970 Hørsholm   -  kl. 8.00 

 
 
Turen i år går til Sverige, vi skal først til Klippan hvor vi gør ophold ved et ålerøgeri her 
er der mulighed for at købe ål og laks , vi nyder en pilsner eller en vand og spiller lidt 
jagthorn. 

Herfra går turen videre til Röstånga, her mødes vi med Skånes jakthorn . Kl.13.00 
Spilles der frokostsignal og vi indtager vores medbragte mad . Der er rig lejlighed til at 
spadserer  rundt  i området som byder på fine naturoplevelser, man skal se Odensjö 
der ligger gemt i det skønne naturområde.  

Hjemkomst ??? 
 
 
Jagthornsundervisning : 
 
Jagthornsundervisningen starter igen tirsdag den 2 september kl.19.30 

Som de foregående år vi vil igen i år prøve at hyre en spillelærer, det koster 
selvfølgelig lidt 
vi regner med at 10 lektioner vil koste kr. 500. 

Der undervises i blæseteknik og nodelære, der undervises hver tirsdag fra kl. 19.30 til 
21.00 i HOOJ huset,  Engvej 38,  2960 Rungsted Kyst 

Flere oplysninger fås hos Claus Machon,   tlf.: 40  63  03 15 
 

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

www.jag tmarke d .dk
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Åbent HOOJ- hus 
 
HOOJ huset,  Enghave 38,  Rungsted Kyst  
 
Alle medlemmer og interesserede er velkommen til,  
d. 3. september, at kigge forbi foreningens hus på Enghave. 

Kom og se hvad det er for et hus som tilbydes foreningen, hør 
om hvilke planer der er i spil i forbindelse med en overtagelse. 
Her tænkes på evt. køb, overdragelse, leje eller andet. 
I den forbindelse skal det nævnes at der pt. ikke ligger nogen modeller fast. 
Hør om de tanker bestyrelsen tumler med omkring husets anvendelse og vurder selv 
muligheder I kan se i stedet, og kom evt. med nogle gode forslag. 
Det er ingen velbevaret hemmelighed, at huset trænger til en vis form for opfriskning 
inden vi for alvor rykker ind, men det må jo komme efterhånden som der dukker villige 
hænder op. 

I forbindelse med en overtagelse af huset, efterlyser bestyrelsen, blandt foreningens 
medlemmer, al den hjælp og ekspert-rådgivning vi kan få, dette i form af:  gode gør-
det-selv folk, håndværkere, arkitekter og folk med forstand på det juridiske, samt alle 
de andre gode og frivillige hænder som findes blandt foreningens medlemmer, så vi - 
når dagen for overdragelsen oprinder, straks kan sætte ind med en renovering. 
Især omkring det juridiske vil vi godt have hjælp, så vi ikke brænder fingrene når vi skal 
til at forhandle med kommunen. 
Kontakt formanden hvis du har tid og lyst til at give en hånd med ovenstående. 
 
 
 

Vicevært- Havemand  M/K- søges til HOOJ huset. 
Finder der blandt foreningens medlemmer en eller flere M/K som har lyst til og 
overskud til at servicere HOOJ-huset med pasning og vedligeholdelse af udenoms-
arealerne samt til at holde et vågent øje med huset.  
Er det noget for dig/jer, så ring til formand eller næstformand. 
 

Palle’s Grill
Kongevejens  Smørrebrød

Usserød Kongevej  34-36
2970 Hørsholm

4586 8090 * 4586 0619
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Hundesiden 
 
I forårssæsonen havde vi for første gang et hvalpehold, et hold for 
videregående træning og et vildtapporteringshold.  
På vildtapporteringsholdet mødte alle deltagerne op hver gang, mens 
der var lidt frafald blandt hvalpene og på det videregående hold. 
Hvorfor mon? På vildtapporteringsholdet afsluttes med 
apporteringsprøve med udefrakommende dommer, hundeførerne er 
aktive apportører og engagerede jægere, der yder en stor indsats i samarbejdet med 
deres hunde. 

Hvordan får vi dette engagement til at smitte af på helt nye deltagere? 
Bør vi starte med en teoriaften inden selve træningen på de øvrige hold? Man vil her 
have mulighed for at gennemgå træningsforløbet, fortælle hvad vi forventer af 
hundeførerne, og så kan hundeførerne vurdere, om de har tid, kræfter og energi til at 
gå i gang med træningen. 

Det er vores fornemmeste mål at uddanne dygtige hundeførere, der forstår deres 
hunde, og dermed får nogle dejlige jagthunde. Og det kræver en indsats, hvilken jeg 
så var til stede i fuldt mål, da jeg en aften fik lov at træne hvalpene. Det var meget 
aktive hundeførere, der allerede var nået langt, og som vil komme endnu længere.  

Læser nogen af dem, der udeblev fra træningen, dette, vil jeg gerne, at I kontakter mig 
med gode idéer, der vil ’lænke’ jer til træningen. 

Vi hører naturligvis gerne ris og ros fra alle, der har deltaget i forårets træning. 
 
Hundetræning efterår 2008 
Igen i efteråret vil vi lave træning for hvalpe, videregående grundtræning og 
apportering samt et vildtapporteringshold. 

Vi har fine træningsarealer, pga. den store velvilje vi møder hos Forsvaret, som stiller 
træningsarealerne til rådighed. 

Efterårstræningen starter mandag den 11. august kl. 18.30 – 19.30 og fortsætter 
herefter i alt 8 mandag aftener. 

Sted: Benzindepotet, Høveltevej.  

Henvendelse og tilmelding til: 
Anne Schouenborg tlf. 4586 2668, hverdag kl. 18 – 19. 

Deltagelse kr. 300, der betales første aften, hvor også hundens vaccinationsattest 
fremvises. 
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Naturgalleriet
Alt til knivmageri

Klinger – Skæftetræ – Holkematerialer
Girafbenen – Kamelplader – Sølv 

Læder – Narvsværte - Sygrej – Bøger
Og meget mere

Alt i Knive
Køkkenknive – Japanske knive

Svampeknive – Foldeknive - Dolke 
Jagtknive – Fiskeknive – Sejlerknive

Spejderknive – Gartnerknive
Håndlavede knive

Sliberi
Alle kok & Køkkenknive – sakse

Slibes fra dag til dag

Forårsarrangement 
Dette er ganske vist overstået, når bladet udkommer, men igen er hundene inviteret til 
at underholde/vise jagtdressur på National Dansk Mølledag den 15. juni ved Hørsholm 
Mølle. Det plejer at være et meget publikumsbesøgt show, og igen i år vil Søren Dahl 
føre os rundt i manegen. Dejligt, at vi hver gang, vi optræder, bliver inviteret igen – 
men vi yder absolut også vores bedste.   
 
Nye trænere 
Vi vil i fremtiden have brug for flere trænere. Er der nogen blandt deltagerne, der 
pludselig har fået lyst til at hjælpe med hundetræningen og selv blive uddannet som 
hundetræner, hører vi gerne fra pågældende. Det er et meget spændende arbejde, 
hvor man lærer meget om sig selv, og man lærer meget under uddannelsen, der kan 
anvendes i alle facetter af livet.  
Eneste krav er, at man kan forholde sig følelsesneutral under træningen. Man bør 
være kontant, men kontrolleret. 

Jeg vil blive meget glad, hvis nogen vil lade sig uddanne. Man bliver ikke rig af det, 
men tilfreds og involveret. 

Igen: Henvendelse til Anne om information, uddannelse, etc. 
 
På gensyn 
Tak for endnu en god sæson med masser 
af sjove oplevelser. 
Jeg håber, I har fået mange gode tips 
under træningen, så I selv kan træne i 
sommer og komme veloplagte til 
efterårets træning. 

Stor tak til vores engagerede trænere, der 
igen har lavet et flot stykke arbejde med 
træningen. Uden jer ingen træning, så vi 
sætter alle megen stor pris på jer. 
 
God sommer og på gensyn. 
Anne 
 

www.naturgalleriet.dk
Kongevejen  29  *  2840 Holte

℡ 45 42 01 23
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Kniv´er det for dig ? 
- er der håb forude! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jagtforeningens flittige knivmagere har atter afsluttet en velbesøgt sæson 2007-2008, 
og ser nu frem til november, hvor næste sæson starter. 

Helt præcist starter vi mandag d. 3. November og fortsætter så hver mandag til april. 
Det er kl. 19 – 21, i Vallerødskolens sløjdlokale. 

Den forgangne sæson havde deltagelse af omkring 10-12 knivmagere, erfarne som 
nybegyndere. 

Her er masser af erfaring at trække på og man er altid velkommen, også selv om man 
bare vil lave en ny skede til den gode gamle kniv eller vil give sig i kast med en ny 
jagtkniv, der bare ikke skal ligne alle de andre. 

         

Har du lyst til at deltage i knivmageriet, møder du blot op på ovennævnte dag i 
november.  

Ring evt. til Steen Hoffmann, 2045 8345 og få kørevejledning og nærmere oplysninger. 

Vel mødt 
Knivudvalget 
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Aktiviteter i HOOJ   -   3.  kvartal  2008 
 
 

  
FERIE  i  hele juli måned 
 
Redaktionen ønsker alle en rigtig god sommer 
 
August: 
lør. 2. Lerdueskydning,  træning/instruktion –  Skovtur jagthornsgruppen 
man. 4. Riffelskydning - Hanebjerg 
ons. 6. Lerdueskydning,  træning 
lør. 9. Lerdueskydning,  træning/instruktion 
man. 11. Hundetræning opstart.   Riffelskydning - Hanebjerg 
ons. 13. Lerdueskydning,  træning 
tors. 14. Riffelskydning - Sjælsø 
lør. 16. Lerdueskydning,  træning/instruktion 
man. 18. Hundetræning.   Riffelskydning - Hanebjerg 
ons 20. Lerdueskydning,  træning 
lør. 23. Lerdueskydning,  træning/instruktion  
man. 25. Hundetræning.   Riffelskydning - Hanebjerg 
ons. 27. Lerdueskydning,  træning 
lør. 30. Lerdueskydning,  træning/mærkeskydning 
søn. 31. Foreningsmesterskab   
 
 
September: 
man. 1. Hundetræning.   Riffelskydning - Hanebjerg 
tirs. 2. Opstart på jagthorn-undervisning 
ons. 3. Åbent hus – HOOJ huset, enghave 38,  Rungsted 
man. 8. Hundetræning.   Riffelskydning - Hanebjerg 
lør. 13. Præmieskydning  (kæmpe overraskelse,-  kom se/prøv) 
søn. 14. Riffelskydning - Hanebjerg 
man. 15. Hundetræning. 
man. 22. Hundetræning.   Riffelskydning – Hanebjerg 
tors. 25. Riffelskydning - Sjælsø 
man. 29. Hundetræning. 

 
 
Næste medlemsblad udkommer primo oktober.   Indlæg, annoncer mm., skal være 
redaktionen i hænde senest 1. september 2008. 
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Riffelskydning – sommer/efterår  2008 
 
 
 

På  Hanebjerg  skydebaner. 
Hanebjergvej 6,  Nr. Herlev,  3400 Hillerød 
 
Husk jagttegn & våbentilladelse.  Medlemsbevis (DJ) skal fremvises ved indskrivning. 
Husk dine hjælpemidler - skydestok, jagtstol etc., og brug disse når du træner. 
OBS !  indskrivning til skydning, slutter én time før skydetid´s slut. 
 

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

August 
Mandag 4. kl. 17.00 - 20.00 Indskydn. / træning 
Mandag 11. kl. 17.00 - 20.00 Indskydn. / træning 
Mandag 18. kl. 17.00 - 20.00 Indskydn. / træning 
Mandag 25. kl. 17.00 - 20.00 Indskydn. / træning 

September 
Mandag 1. kl. 17.00- sol ned Indskydn. / træning 
Mandag 8. kl. 17.00- sol ned Indskydn. / træning 
Søndag 14. kl. 9.00 - 13.00 Indskydn. / træning  +  DJ´s mærkeskydning 
Mandag 15. kl. 17.00- sol ned Indskydn. / træning 
Mandag 22. kl. 17.00- sol ned Indskydn. / træning 

Oktober 
  Ingen skydning planlagt 

November 
  Ingen skydning planlagt 

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 – sommer/efterår  2008 
 
 
 

På  Sjælsø  skydebaner. 
Ellebækvej,  3460 Birkerød 
 
Husk jagttegn & våbentilladelse.   Medlemsbevis (DJ) skal fremvises ved indskrivning. 
Husk dine hjælpemidler - skydestok, jagtstol etc., og brug disse når du træner. 
OBS !  indskrivning til skydning, slutter én time før skydetid´s slut. 
 

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

August 
Torsdag 14. kl. 17.00  - 19.00 Indskydn. / træning      100 + 200 mtr. baner 

September 
Torsdag 25. kl. 17.00 - 19.00 Indskydn. / træning     100 + 200 mtr. baner 

December 
Søndag 14. kl. 9.00 - 13.00 Indskydn. / træning  +  julegløgg til alle 

m. forbehold for ændringer i skydedage/tider, samt evt. aflysninger. 
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Bakkevej 18,   Hareskovby
3500 Værløse

Tlf.: 4444 0647   Bil: 4043 3536

KBS. Kvalitet - Bedre Service

Foreningsjagt. 
 
I skrivende stund har vi haft hedebølge i et par uger, og skønt vi kun er i begyndelsen 
af juni virker det som om sommeren er på sit højeste.  Der er endnu lang tid til at 
efterårets jagtaktiviteter kan tage deres begyndelse, men mange som ønsker en 
konsortieplads har allerede indgået aftaler om dette, og for os andre i foreningen er det 
nu tid til at overveje sin eventuelle deltagen efterårets foreningsjagter. På 
hjemmesiden finder du en grundig beskrivelse af tankerne bag disse jagter, og 
muligheden for at tilmelde sig er der nu. Så er du interesseret i at deltage, er det bare 
med at slå til. Erfaringsmæssigt er der nemlig rift om pladserne. 
Jagterne foregår typisk som anstandsjagt, hvor der må skydes ræv, krage, skade og 
ringdue. Deltagelse i jagterne er gratis, men en mindre udgift må påregnes til 
sweepstakes og bøder. Ingen af de nævnte udgiftsposter vil dog tvinge nogen ud over 
den økonomiske afgrund, og selvfølgelig er det mest de andre der får bøder. 
Man tilmelder sig via foreningens hjemmeside og får i god tid at vide om man er 
kommet med på holdet eller er på venteliste. Du bedes på din tilmelding angive om du 
har apporterende hund.  

Datoer for  foreningsjagterne: 
4/10,  1/11,  6/12,  3/1  og  31/1. 

Tilmeldingsfrist er 10. august 
 

Et vist kontingent af gamle foreningsjagtdeltagere er nødvendigt for at kunne afvikle 
jagterne, men som hovedregel vil det gælde at nye navne vil have fortrinsret. 
 
Venlig hilsen 
Jens Hansen 
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Buejagt – Debutbukken 
af Steen Hoffmann 
 
Et år og næsten to bukkesæsoner efter at have bestået 
buejagt prøven, lykkedes det endelig. 

Det var gensynets glæde, da bukken endelig kom ud af de 
tætte graner. Jeg havde nemlig et meget tæt rendezvous med 
den samme buk ugen før. 
Jeg var gået rundt i yderkanten af de tætte graner og havde bl.a. skræmt en rå med 
lam væk, da jeg var ca. 5 m fra den. I hjørnet af granstykket var jeg gået 5 m op og 
havde fundet et passende hul i granerne. Her havde jeg sparket lidt grene væk, lagt 
buen fra mig og var ved at slå min trebenede stol ud, da bemeldte buk kom travende. 
Sikkert i den tro at det var en anden buk som skrabede i jorden. 
Bukken var ca. 1 m fra mig da den opdagede ”fejltagelsen”. Den blev mindst lige så 
forskrækket som jeg, der stadig stod bukket over stolen og ikke havde set den komme. 
Siden denne episode, havde jeg sat en stige op i nærheden, men bukken fik jeg ikke at 
se. 

Denne næstsidste dag i bukkesæsonen parkerede jeg bilen ved skovvejen. Gik op ad 
vejen for at komme rundt om granerne. Jeg havde ikke gået mange meter før et dyr 
løb væk fra skovkanten. På silhuetten kunne jeg se, at det var en lille gaffelbuk, som 
også gik i området. Jeg bandede lidt, det var en dårlig start på jagten, men besluttede 
at følge planen, at sidde i stigen på hjørnet af granstykket igen. 

Vel ankommet i stigen, uden at skræmme flere dyr væk, kunne jeg se en rå ligge og 
hygge sig op ad et træ ca. 80 m længere inde. 
Det skal siges, at stigen står i nogle åbne graner. Der er to granstykker og begge har 
været brugt til pyntegrønt. I det tætte stykke er træerne omkring 3 m høje. Stykket 
bliver ikke brugt mere og vejene mellem granerne er efterhånden begroet med 
halvanden meter højt ukrudt, det er næsten ufremkommeligt. 
Det stykke graner hvor stigen står, har også været anvendt til pyntegrønt, men er en 
del ældre og granerne er her mere spredte, omkring 5 m høje og helt beskåret op til 
2,5 meters højde. Skovbunden er næsten ren for grene med enkelte mindre områder 
med lave græsvækster. 

Her ude lå råen og hyggede sig. Solen kiggede ind under granerne, det var faktisk en 
ekstremt hyggelig aften – det kunne næsten ikke blive bedre – og dog. 
Efter fem kvarter besluttede råen sig til at esse. Den gik langsomt rundt i det åbne 
område, da bukken kom ud af de tætte graner, ca. 60 m fra mig.  
Jeg fik kikkerten op og hjertet begyndte at banke. Det var bukken der nær havde løbet 
mig over ende. Jeg kunne ikke se om det var en seksender, men det var i hvert fald 
mindst en ulige seksender og rigtig pæn. 

Den essede i lang tid, lige hvor den var kommet ud, men havde langsomt retning væk 
fra mig. Jeg overvejede mine muligheder, hvilket var meget hurtigt gjort, da råen gik 
omkring 40 m. ude, og hurtigt ville opdage mig hvis jeg bevægede mig ned mod 
bukken. 
Jeg blev siddende og så hvordan bukken langsomt bevægede sig væk. Den skulle 
passere 4 træer der stod forskudt lige præcis sådan, at jeg ikke ville kunne se den før 
den kom fri af dem. Men det gjorde den ikke – den var ”væk”. 

fortsættes næste side 
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Jeg havde været så optaget af bukken, at jeg ikke lagde mærke til hvor råen var 
henne, men nu var den også væk. Jeg vidste ikke om den igen havde lagt sig eller om 
den var gået over i de tætte hasler på den anden side af granerne. 
Jeg tog chancen, ned af stigen og efter bukken - ”it was now or never”. 
Jeg skulle op forbi stedet hvor råen havde ligget, op til den lille bakkekam der gik på 
tværs i områderne. 
Jeg kom rimeligt hurtigt, lydløst og uset op til bakkekammen. Pludseligt fik jeg øje på 
bukken, der rystede på hovedet. Jeg sank ned i knæ, den var meget tæt på. Vinden 
var perfekt. 

Men der var også andre der var tæt på, lige lovligt tæt på.  
Til venstre for bukken gik et lam og jeg mente også at kunne se ørene på råen. 
Lammet gik forsigtigt rundt og kiggede flere gange på- og forbi mig. Jeg forstod, at den 
ikke vidste hvad jeg var for én, og at den absolut ikke var interesseret i mig. 
Bukken lå med ryggen til og lammet gik rundt mellem mig og bukken. Da lammet ikke 
tog notits af mig, besluttede jeg mig for at rejse mig. Det skete på et belejligt øjeblik og 
lammet opdagede ikke noget, selvom det nogle gange kun var 5 m. fra mig. 

Jeg bedømte bukken til at være 22-23 m. fra mig. Jeg ville godt lidt tættere hvis den 
skulle rejse sig.  
Jeg flyttede et ben, straks vendte bukken ørene bagud mod mig. Jeg trak forsigtigt 
benet til mig igen og blev stående. Sådan blev jeg nok stående i op mod en halv time 
indtil et eller andet tog ved lammet og det forsvandt i spring bag om bukken og var 
væk. Nu gik det op for mig, at det jeg troede var en rå, i virkeligheden var en høj stub 
med et par spidser, der lignede ører. Det var godt nok faldet mig ind, at den lå 
særdeles ubevægelig. 

Nu var lammet der ikke til at distrahere bukken, så nu blev det måske sværere at 
komme nærmere. Til gengæld var der færre ører og øjne til at opdage mig og det 
lykkedes mig at komme 3-4 skridt nærmere. Bukken lå næsten ubevægelig. 
Efter nogle minutter rejste den sig, soignerede sig og essede lidt, men med bagenden 
til mig og hovedet skjult bag et træ. 
Jeg tog et skridt mere og havde buen oppe, bukken hørte noget og kiggede, men da 
jeg stod kvart skjult bag et træ opdagede den ikke noget.  

Den var 20 m fra mig og klokken var 21.40. Solen gik denne dag 
ned kl. 21.45. Der var 5 minutter igen af jagten, det var næsten 
alt for spændende. 
Nu drejede den sig og gik langsomt mod de tætte graner til 
venstre. 
Da den passerede et par træer trak jeg buen. Den kom fri og 
pilen fløj af sted. Der lød et smæld og bukken røg af sted ind i 
de tætte graner. Jeg kunne høre den, efter nogle sekunder lå 
den i de sidste krampetrækninger – den kunne ikke være 
kommet langt og jeg havde stor lyst til at gå derind med det 
samme. 
Jeg blev dog stående nogle minutter og gjorde så, som jeg altid gør, gik frem og fandt 
anskudsstedet.  5 m. bag ved dette sad pilen nydeligt i skovbunden, helt indsmurt i 
blod. Det gjorde mig lidt rolig, for jeg havde ikke kunnet finde noget som helst sweiss 
ved anskudsstedet.  
Jeg undersøgte stedet nærmere, men fandt stadig intet sweiss. 

fortsættes næste side 
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Jeg blev dog stående nogle minutter og gjorde så, som jeg altid gør, gik frem og fandt 
anskudsstedet, 5 m bag ved dette sad pilen nydeligt i skovbunden, helt indsmurt i blod. 
Det gjorde mig lidt rolig, for jeg havde ikke kunnet finde noget som helst sweiss ved 
anskudsstedet. Jeg undersøgte stedet nærmere, men fandt stadig intet sweiss. 
 
Jeg forsøgte ikke at følge sporet, for i det tilfælde at bukken ikke kunne findes, ville 
sporet stadig være urørt til en eventuel sweisshund. Jeg gik derfor tilbage til 
skudstedet og ned af den tilgroede vej gennem de tætte graner, hvor jeg var ret sikker 
på at bukken ville ligge ret tæt på vejen. 
Og der var den, 15 m ned ad vejen så jeg den ligge nydeligt inde mellem granerne 
uden spor af liv, en fin seksender. Den var løbet 25-30 m efter skuddet.  

Det var min første buk for bue, der i øvrigt er en Bowtech Tribute på ca. 60 pund. Pilen 
en Easton 340, 10.3 på 27,5 gram (min pil nr. 28). Spidsen var en Spitfire 100, som i 
øvrigt var helt uskadt efter passage af to ribben. 
Det er vel overflødigt, at nævne, at der blev fejret en del denne aften i jagthytten, 
bukken blev beundret, pilen studeret. Jeg er den eneste buejæger i konsortiet, så det 
var første gang for flere end jeg selv.   

Det var en uforglemmelig oplevelse. 
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WOK  MED  VILDT,  grøntsager og tyttebær 
 
 

400 g råvildtkød, då, kron (bov eller kølle) eller edderfugle. 
1/8 sommerkål 

3 gulerødder 
1 rødløg 
2 friske laurbær blade 

ca.  2 sp hyldebæreddike 
4 sp tyttebær  evt. syltede 

1-2 sp rapsolie 
1 tsk groft salt 

 friskkværnet peber 
 friskkværnet enebær 
 ris eller nudler til 4-5 personer 

 
 

1. Kødet skæres i strimler og duppes tørt. 
En hurtig og nem ret, hvor også halskød mm. kan anvendes. 
 

2. Snit sommerkålen i tynde strimler.  
Gulerødderne skæres i lange tynde strimler (4-5 cm.). 
Løget deles og skæres i tynde skiver. 
Laurbærbladene hakkes fint. 
Det hele skylles grundigt og drypper af i et dørslag. 
 

3. Bland hyldebæreddike med peber og knust enebær. 
 

4. Opvarm en wok (eller stor pande), så den er rygende varm. 
Kom olie på, hæld kødet i og steg det ved hård varme i nogle minutter på alle 
sider. 
 

5. Tilsæt grøntsagerne, og steg det hele i nogle minutter.   Rør hele tiden. 
 

6. Tilsæt eddikeblandingen.  Rør rundt i retten, drys med tyttebær. 
Smag til med salt og peber. 
 
 

 Retten skal serveres rygende varm, sammen med ris eller nudler. 
Start med at koge risene og rens grøntsagerne mens risene koger. 
Steg til sidst kød og grøntsager i wokken. 
 
 

  
 
 
 
Opskrift udviklet af Ole Poulsen og Katrine Klinken, 
til vildtkøkken for børn 2006  
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BROMBÆR-  BLOMMETÆRTE 
 
 

350 g mel 
175 g kold smør 
50 g sukker 

1 knivsp. salt 
 koldt vand 

300 g kvartede, udstenede blommer 
300 g brombær 

6 sp sukker 
2 sp Creme de Casis 
5 ts durum mel 
10 franske makroner 

2 ½ dl piskefløde 
  

 

 
 

1. Mel og salt kommes i en skål og smørret smuldres heri. 
 

2. Tilsæt sukker og lige akkurat nok vand til at dejen samler sig, uden at blive for 
våd. 
Stilles herefter tildækket i køleskab i ca. 20 min. 
 

3. Rul ud og kom i tærteform, 25-30 cm. i diameter. 
 

4. Drys durum hvedemel over dejen, og knus makronerne over melet. 
 

5. Del blommerne i kvarter. 
 

6. Kom blommerne i en skål med brombærrene, drys 4 sp. sukker samt Creme de 
Casis over. 
 

7. Bag tærten i 35-40 min. ved 2000. 
 

8. Pisk fløden næsten stiv, tilsæt Creme de Casis og pisk færdig. 
 

9. Serveres lunken med flødeskum. 
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”Kvartalets 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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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 

 
 

 
 

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 2008   der afholdes i  region hovedstad  (Nordsjælland) 

Dato Sted Prøvesagkyndig 
Søndag  d.  28. sept. 
kl. 10.00 –  

Hanebjerg Skydebaner 
Hanebjergvej 6,   Nr. Herlev  
3400 Hillerød 

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

Søndag  d.  9. nov. 
kl.  10.00 -  

Hanebjerg Skydebaner 
Hanebjergvej 6,   Nr. Herlev  
3400 Hillerød 

Niels Jacobsen 
Tlf. 48 26 75 02 
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 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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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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