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Bestyrelse 
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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 
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Uffe Bastiansen 4914 2422 Tekn. leder
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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 
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Brave jægere – kære medlemmer ! 
 

Onsdag d. 3. september 2008, var alle medlemmer 
inviteret til åbent hus i HOOJ-huset på Enghave i 

Rungsted. Fremmødet var ikke imponerende, men al 
start er svær. De i alt 13 fremmødte var til gengæld 

meget aktive og besluttede en række initiativer, så vi får 
huset bragt op i standard. Det blev blandt andet 

besluttet, at iværksætte arbejdsdage torsdage i lige uger 
kl. 17.00 – 20.00. Alle er meget velkomne, der er brug for 
alle slags håndelag – og I kommer selvfølgelig også bare 

for at hilse på og se til huset. 

Det glæder mig meget, at vi nu er godt i gang med at få indrettet foreningens hus, 
som, jeg håber, vil blive et samlingssted og omdrejningspunkt for rigtig mange af 
de gode aktiviteter, der foregår i vores forening. Alle de store og små aktiviteter, 

der enten er i gang året rundt, eller er mere sæson betonede.  

Her i starten af efteråret er Knivudvalget, Madlavningsudvalget, 
Hornblæserudvalget startet op på deres sæson. Af andre udvalg kan jeg nævne Ung- 

og nyjæger udvalget, Riffeludvalget, Flugtskydeudvalget, Hundeudvalget, 
Vildtreguleringsudvalget, PR-udvalget og Blad- og IT udvalget. Det er jagten, der har 

bragt os sammen i vores forening, men det er alle vores udvalg, der binder os 
sammen. 

Så er det tid til generalforsamling i foreningen. Efter kun et år i formandsstolen vælger 
jeg at stoppe. Både som formand, bestyrelsesmedlem og de øvrige tillidsposter, jeg 

bestrider. Det er bestemt ikke fordi, at jeg er utilfreds eller at foreningens arbejde keder 
mig, tværtimod. Jeg har fået en chance for at studere jura på universitetet, - og den 

chance har jeg taget. Dog oveni mit arbejde. Det levner derfor ikke meget tid til frivilligt 
arbejde, hvor meget jeg end gerne ville. Jeg begrænser for nu mit engagement til 

Flugtskydebanen, hvor I stadig kan finde mig – fra tid til anden. 

En ny jagtsæson står for døren og jeg ønsker jer alle god fornøjelse derude. Værn om 
jagten. Det er vigtigt for os alle. Husk om muligt, som Danmarks Jægerforbund også 

har opfordret os til, at tage ikke-jægere med på jagt. 
 

Må Diana følge dig på de krogede stier. 
Jacob Lilje - formand 
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GENERALFORSAMLING 
Tirsdag  d.  21. oktober, 2008  -  kl. 19.30 

sted:   HOOJ huset,  Enghave 38,  2970 Hørsholm 
 
 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, 
i Hørsholm & Omegns Jagtforening. 

 
 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning. 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab og 

          budget til godkendelse. 
4. Indkomne forslag. 
5. Fastsættelse af kontingent. 
6. Valg:  a.  Bestyrelsesmedlemmer. 

b. Bestyrelsessuppleanter. 
c. 2  revisorer. 
d. 1  revisorsuppleant. 

7. Eventuelt. 
 
 
Forslag der ønskes optaget på dagsordenen og behandlet på generalforsamlingen, 
skal skriftlig være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
 
 
 
 
 
 
 

SPISNING 
 

Den afprøvede succes med spisning før generalforsamlingen fortsætter. 
Spisning starter  kl.  18.30, og menuen består af – stegt flæsk og persilesovs. 

pris:  kr.  75,-  incl. 1 øl/vand 
 

Tilmelding til spisning nødvendig,  senest 15. oktober til: 
Jacob Lilje,  20 72 08 06 

 
 

P.S.  for de medlemmer, som ikke ønsker at deltage ved spisningen, starter 
generalforsamlingen   kl. 19.30 
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10 Års Service Garanti 
ved køb af våben!

Medlem af 
jaguargruppen!
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Ubetinget årets sidste skydedag, 
 på flugtskydebanen 

 
 
Lørdag d.  13. december,  kl. 9.00-15.00 
 
Kom ud og hyg dig i vores dejlige hus på flugtskydebanen, og vær med til en omgang 
jule-flugtskydning . 
 
Masser af lerduer skal der naturligvis skydes til. 
Normalt skyder vi til de orange lerduer, men ved denne jule-
skydning vil I kunne opleve, at der i pludselig kommer en due ud fra 
huset med en anden farve.  Rammer man den due, pointsættes 
den anderledes, og man vil så deltage i en lodtrækningspulje, hvor 
der kan vindes ænder, vin, søde sager m.v..  

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

Da der sagtens kan være både sne og frost i luften, kan de fremmødte medlemmer til 
gengæld forvente at få serveret lidt rygende varm julegløgg og æbleskiver så 
kropstemperaturen kan holdes på et fornuftigt overlevelsesniveau. 

 
  
 

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
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Riffelskydning – 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 ect., og brug disse når du træner. 
OBS !  indskrivning til skydning, slutter én time før skydetid´s slut. 
 

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

Oktober 
Mandag 6. kl. 17.00 - Sol ned Indskydn. / træning 
Mandag 13. kl. 17.00 - Sol ned Indskydn. / træning 
Mandag 20. kl. 17.00 - Sol ned Indskydn. / træning 

 
På mandagene i oktober, bliver der rig lejlighed til at afprøve din kikkerts evne ved 
skydning i skumringen.  Vi bliver ved lidt efter solnedgang (så længe vi kan se). 
 
 
På  Sjælsø  skydebaner. 
Ellebækvej,  3460 Birkerød 
 
December 

Søndag 14. kl. 9.00 - 15.00 Indskydn. / træning 
  
  

Gløggskydning.  Efter endt skydning serveres 
der et glas varmt gløgg til alle. 

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

Palle’s Grill
Kongevejens  Smørrebrød

Usserød Kongevej  34-36
2970 Hørsholm

4586 8090 * 4586 0619
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Hundesiderne 
 
Når en hundetræningssæson er forbi, er det dejligt lige at skulle ridse 
op, hvad sæsonen har bragt af nyheder og arrangementer. 

Denne gang vil jeg gerne bruge plads til at omtale trænerne, der er 
fundamentet for, at vi bliver gode hundeførere, og at hundene bliver 
dygtige jagthunde.  

Trænerne 
Vores trænere står for planlægningen og gennemførelse af træningsforløbene, og i 
efterårssæsonen har vi haft 5 trænere på 28 hunde, det er luksus, men optimalt. Jeg 
vil gerne takke trænerne for deres store arbejde med at gennemføre hundetræningen 
og sætte hundeførerne på arbejde. Tak til 

Ivan Møller, der har trænet vildtholdet frem til, at vi skal op til DJ’s apporteringsprøve. 
Vi har arbejdet ihærdigt med duer, ænder, kaniner – og ræv. Sidstnævnte var hård 
kost for hundene, vi må håbe, at ræven ikke indgår i apporteringsprøven. 
Ivan har trænet os i 5 sæsoner og er næsten blevet truet til at fortsætte, da vi hos Ivan 
modtager en uhyre kompetent vildt-træning. Ivan afholdt i juni hundesektionens første 
apporteringsprøve, hvor 6 ud af 10 bestod. Vi har fået at vide, at det kan gøres bedre, 
derfor er vi meget ihærdige. Tak, Ivan, vi glæder os til at fortsætte træningen hos dig.  

Mikael Worm / Dorthe Skougaard  
Da vores træner gennem mange år, Søren Dahl, forlod os 
for at hellige sig en ny karriere, søgte vi nye trænere, og 
var så heldige at få Mikael Worm, Hillerød, til at hjælpe os. 
Vi vidste, at Mikael ville være forhindret i at træne nogle 
gange i september, så heldigvis sagde Dorthe Skougaard 

ja til at fungere som føl hos Mikael, og derefter overtage træningen. 
Jeg ved fra deltagerne, at de to trænere har leveret et flot arbejde, så vi håber, at 
Dorthe vil lade sig uddanne som hundetræner og dermed blive fast tilsluttet som 
træner, samt at Mikael vil træde ind igen, om nødvendigt. Tak til jer begge to for 
indsatsen med at drive et meget stort apporteringshold på effektiv vis. 

Mikael og Gitte Hougaard 
Sandelig om vi ikke også var heldige med at finde 2 trænere til det store hold med 
ganske unge hunde. Gitte har håndteret hvalpene, Mikael de videregående 
pubertetshunde. Det kræver håndelag at arbejde med de små, energiske hunde. 
Babyerne er jo henrivende, men det er netop hos dem, der skal tages fat i – og på den 
helt rigtige måde, så de kan starte et liv, hvor træning er det bedste, 
de ved, og deres fører bliver deres guru. Når hundene så er lidt 
mere modne, er de også lidt mere frække, og der skal gribes ind 
igen.  
Det er et særdeles vanskeligt at træne de små, så vi 
vil sige mange tak til Gitte og Mikael for jeres 
indsats. Vi håber meget, at også I har lyst til at 
træne igen til foråret. 
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Bakkevej 18,   Hareskovby
3500 Værløse

Tlf.: 4444 0647   Bil: 4043 3536

KBS. Kvalitet - Bedre Service

Hundesiderne 
 
Efterårets arrangementer 
7. september gav vi opvisning på Værkstedsdagene i 
Hørsholm. Vi var 10 hunde under Mikael Hougaards ledelse, og 
det blev som sædvanligt en god oplevelse både for os og for 
publikum. Vi demonstrerede hovedsageligt ’det der var svært for hundene’, nemlig 
almindelig grundtræning. Der var så mange forhindringer for hundene i retning af 
boder, hvor der blev lavet mad og uddelt smagsprøver, det var simpelthen for attraktivt 
for hundene, men meget underholdende. Tak til alle de deltagene for deres medvirken, 
dejligt at se, at der også var mange nye hundeførere med. 

30. september skal hundeførerne med ledsagere i Zoo for bl.a. at se det nye 
elefanthus. Vi skal opleve en aften med de vilde dyr, se dem blive fodret og falde til ro. 
Desuden er det en stor oplevelse at være i Zoo næsten alene, vi er 30 deltagere, så nu 
skal vejret bare blive dejligt sidste aften i september. 

Vintertræning 
Vi vil som tidligere prøve at arrangere drive-in-træning vinteren igennem. Vi træner en 
gang månedligt som vedligeholdstræning, 
og deltagerne betaler pr. gang, de møder op. Hvis træningen kan planlægges, bliver I 
inviteret via mail. 
Nye deltagere kan henvende sig til mig for at få information om vintertræningen. 

Kommende træning forår 2009  
Vi starter som altid forårstræningen første mandag i april. 
Man kan tilmelde sig allerede nu, og dermed blive informeret 
via mail om kommende træningsarrangementer. 

Slutteligt vil jeg til 
hundeførerne sige 
rigtig mange tak 
for jeres positive 

holdning og fine fremmøde. Trænerne har 
været meget glade for holdene, vi håber, I 
tilsvarende har været tilfredse med os. 
 
På gensyn til vintertræning og igen til 
foråret fra trænerne og Anne. 
 
Henvendelse og tilmelding til: 
Anne Schouenborg     
tlf. 4586 2668  
hverdag kl. 18 – 19. 
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Værkstedsdagene   
på Jagt & Skovbrugsmuseet 

 
De velkendte værkstedsdage på Dansk Jagt & Skovbrugsmuseum blev i år afholdt i 
weekenden 6-7 september. 

Igen i år deltog Hørsholm & Omegns Jagtforening i tæt samarbejde med 
Storkøbenhavns jagtforening med en lille stand, hvor vi fortalte interesserede 
besøgende om jagt og jagtens muligheder i Danmark.  Der var mange som gik fra 
vores ”bod” med et endnu mere positivt syn på jagt, hvad der kun kan glæde os som 
jægere. 

Værkstedsdagene blev om lørdagen åbnet med hjælp fra Hørsholm-blæserne, under 
ledelse af Claus Machon, som på rigtig jægervis spillede værkstedsdagene i gang. For 
os jægere velkendte toner og for publikum smukke toner fra et jagthorn. 

Poul Kannik fra Storkøbenhavns jagtforening 
arrangerede jagtsti for børn, i form af 
”følekasser”. Børnene skulle føle hvad der gemte 
sig i kasserne og herudfra gætte et navn (jæger). 
Hvis de gættede rigtigt blev de udstyret med en 
flot medalje og en orange kasket. Alle børnene 
gættede naturligvis rigtigt, med eller uden hjælp, 
og gik fra værkstedsdagene stolte og svingende 
med deres medalje. 

Om lørdagen lavede vores hundefolk en lille 
opvisning, hvor de demonstrerede hvor elegante 
og dygtige hundene var. De gav eksempler på 
apportering, lydighed, kommandoføring, og ikke 
mindst til stor fornøjelse og moro for publikum, lavede de pølsenummeret. Nu er der 
nok nogen som spørger,-- hvad er pølsenummeret. 
Det er en demonstration hvor man frister hunden til det yderste ved at lægge en god 
Dansk rød pølse foran hunden, og kunsten er så, på trods af fristelsen, at hunden 
ignorerer denne store fristelse. Det imponerer folk ! 

Dog skal det indskydes, at det er ikke altid at nummeret 
lykkes. 

I år havde jagtforeningen igen noget om mad på 
programmet, både for de voksne men ikke mindst for 
børnene. 
Lørdag lagde Per Bald og Steen W. Jensen ud med at 
flå og udskære en spids-dåhjort. Der var mange blandt 
publikum som fulgte processen med stor nysgerrighed, 
så mon ikke der var nogen som lærte nogle små fif.  
Til de voksne var der smagsprøver på grillet dåvildtkød, 
og søndag lavede Per og Steen ragout på hjortekød.  
Der var mange forbi kødgryderne og mange 
anerkendende blik, mange uhmm og ahh. Mon ikke der 
er nogen som skal hjem og prøve et og andet efter. 
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Kirsten Skovsby og Anne Illum Andersen havde 
igen i år noget omkring emnet,- mad og børn. 
Der blev lavet et spyd med vildt-kød og div. 
grøntsager, og så skulle børnene ellers selv 
stege herlighederne over åben ild, grundigt 
overvåget af Anne. Er der noget børn kan lide, 
så er det at få lov til selv at lave deres mad, og 
de nød det. Børns berøringsbegrænsninger og 
”kræsenhed” er reelt nok mere de voksnes egne 
begrænsninger. 

Nu er det jo ikke kun jagtforeningen som er til stede på 
værkstedsdagene.  
Det er en sammensurium af oplevelser, håndværkere og 
kunstnere i alle afskygninger, hobbybetonede foreninger 
af vidt forskellig karakter og en masse udstillere. Alle 
kendetegnet at de ”brænder” for lige netop deres 
interesse, så der er nok at se på for dem som vælger at 
spendere en dag på museet.  
Hvis man ikke oplevede værkstedsdagene i år, så 
kommer de igen til næste år. 

Reserver allerede nu lørdag eller søndag i 2009, og det er 
altid den første weekend i september, og inviter familien 
på en uforglemmelig oplevelse, og mon ikke der også var 
noget som kunne 
friste ! 
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HOOJ huset 
Enghave 38,  2960 Rungsted Kyst 
 
3. september var der åbent hus i 
HOOJ huset. Medlemmerne blev 
inviteret til at komme og se på 
herlighederne og ikke mindst 
mulighederne. 
En lille håndfuld medlemmer var til 
stede, blev vist rundt og der blev snakket om de muligheder som huset kan tilbyde 
medlemmerne. 
Inden huset kommer i drift, er der naturligvis en del opgaver som skal løses. Lidt 
maling er mere end tiltrængt, lidt spartelmasse hist og her vil ikke skade, et par nye 
ruder og generel oprydning og rengøring vil heller ikke skade. 

For at komme i gang med huset, var det mere end nødvendigt at udenoms arealerne 
blev gjort i stand. Græsset var ½ meter højt, hækkene groede vildt og træerne kunne 
godt trænge til lidt beskæring. 

Svend Erik Vinther var igangsætteren og ildsjælen som fik os i gang. Det blev aftalt at 
dem som ville yde en lille eller stor indsats mødes i huset hver anden torsdag kl. 17.00, 
i lige uger.   
Første step var udenoms arealerne, og der blev virkelig gået til den. Resultatet blev 
flot, ikke mindre end 6,7 tons haveaffald og stød blev kørt bort. Vi har nu signaleret at 
vi vil noget med huset  ikke mindst over for alle naboerne som kom med anerkendende 
nik og kommentarer, men også over for kommunen. 

Inden vi for alvor begynder med de andre opgaver såsom maling mv. venter vi på at 
Hørsholm Kommune kommer ud af busken og giver en endelig besked om at vi har 
råderetten over huset eller om vi skal væk fra huset. Der er jo ingen grund at puste 
penge i projektet hvis kommunen ikke har reelle planer om at det er her vi skal være. 
Vi må væbne os med tålmodighed som vi har jo gjort i de sidste mange år. 
 

De næste gange vi er i huset bliver - 
2. oktober,  16. oktober,  30. oktober. 

Åbningsdage fra november og fremover vil bliv 
annonceret her i bladet samt på hjemmesiden. 

 

Har du tid og lyst, så smut en tur forbi HOOJ huset 
og se hvad det er for et projekt som foreningen har 
gang i.  
Har du lyst til at være med til lidt arbejde, så er jeg 
sikker på at man kan bruge alle de hænder som 
tilbyder sig  

                 Vi ses i HOOJ huset 
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Aktiviteter i HOOJ   -   4.  kvartal  2007 
 
 

Oktober: 
Tors. 2. Vi er i HOOJ huset 
Man. 6. Riffelskydning - Hanebjerg 
Man. 13. Riffelskydning - Hanebjerg 
Tors. 16. Vi er i HOOJ huset 
Man. 20. Riffelskydning – Hanebjerg 
Tirs. 21. Generalforsamling  -  Husk tilmelding til spisning 
Tors. 30. Vi er i HOOJ huset  - ZOO tur med hundfolkene 

 
 
December: 
Lør. 13. Juleskydning på flugtskydebanen 
Søn. 14. Riffelskydning – Sjælsø  (juleafslutning) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Næste medlemsblad udkommer primo januar 2009.   Indlæg, annoncer mm., skal være 
redaktionen i hænde senest 1. december 2008. 

 

Alle medlemmer, 
annoncører og 
samarbejdspartn
ere, ønskes en 
rigtig glædelig 
Jul samt et 
godt og 
lykkebringende 
Nytår

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

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

Mester-række Træf Skud Old Boys Træf Skud 

Bjarne Jensen n 38 42 Poul Erik Månsso 37 43 
Thomas Perkov n 37 42 Helmuth Bastianse 31 42 
Vagn Perkov 37 43 Kai Post 29 47 
Finn Milling 35 41 Göran Eklund 28 47 
Jan Rytter er 35 41 Svend Erik Vinth 25 50 
Peter Djørup    35 43 
Uffe Bastiansen    34 44 
Rune Glæsel 32 45 
Henrik Christensen 32 45 

Lukkede  Bagduer 
efter omskydning Træf Oms 

Sus Jensen 4 31 45 Vagn Perkov 10 
Jacob Lilje v 3 30 48 Thomas Perko 10 
   n 2 Carsten Larse 10 
      

   
e Træf SkA-rækk ud

Carsten Larsen 34 47 
Åbne Bagduer 
efter omskydning Træf Oms 

Roar Gram v 4 32 43 Thomas Perko 10 
Carsten Bohn 32 50 Kai Post 3 10 
Søren Carlsen p 2 31 48 Peter Djøru 10 
      
      

   
B-række Træf Skud

   
Kristian Knudsen 23 51    
Per Kniv    23 52 
Claus Eklund 

 

   22 51  

www. hooj.dk 14 



 

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

Nikkedukke-Trap Træf Oms Andeskydning 
efter omskydning Træf Oms 

Carsten Larsen     23 Thomas Perkov 10 4 
Jan Rytter     22 Bjarne Jensen 10 4 
Uffe Bastiansen   v  21 Vagn Perko 10 3 
      
      

Nikkedukke 
efter omskydning Træf Oms Monte Carlo   

Bjarne Jensen     9 10 Bjarne Jensen
Uffe Bastiansen 4    9 
Søren Carlsen 3 

 

   9 
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Under Stenbukkens vendekreds. 
 

Onsdag d. 9. juni gik turen atter engang til Afrika, det var 4. gang vi vendte tilbage til 
denne fantastiske verdensdel og anden gang at Sydafrika var målet. Vi skulle ned på 
en helt ny farm, hvor vi ville blive de første gæster fra et anerkendt dansk 
jagtrejsebureau, så der var noget jomfrueligt over det. 
Vi ankom planmæssigt til Johannesburg hvor Johan og Frikkie (PH’er) tog imod os. Vi 
havde ca. 4.5 timers kørsel op til Limpopo-floden hvor vi blev indlogeret på en 
fantastisk lodge. Lodgen lå helt ned til floden, som samtidig også dannede grænsen til 
Botswana, hvor flodheste og krokodiller var en del af den daglige oplevelse, et utroligt 
sted.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rivercamp 
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”Gamedrive med efterfølgende ” Sundowner”

 

Efter vi havde fået installeret os og fået vasket rejsestøvet af, blev vi inviteret på en 
gamedrive, sammen med vores  PH’er og deres familier, så vi kunne få hilst på 
hinanden og samtidig indskyde den riffel, jeg hjemmefra havde arrangeret at jeg skulle 
låne dernede.  

Vi så masser af plainsgame, deriblandt 
bushbuck og waterbuck, som var et 
stort ønske at jage.  Inden vi vendte 
næsen hjem til rivercampen, nød vi 
solnedgangen og vores værter tryllede 
en Gin/Tonic frem, som på de 
breddegrader kaldes en sundowner. 
Aftenen blev rundet af med store T-
bone-steaks selvfølgelig tilberedt på 
grill og med Sydafrikansk rødvin. Mit 
mål var at jage bushbuck, waterbuck, 
nyala og duiker 
De første par dage så vi masser af 
antiloper, heriblandt Waterbuck og 
Bushbuck, men dog ingen som Johan, 
mente der var store nok. (Jeg syntes jo 
at de var flotte alle sammen).  

Efter forgæves at have jaget Bushbuck et par dage, mente vi at de trængte til lidt fred, 
så derfor tog vi ind til deres bushcamp som lå ca. 55 km fra rivercampen.  Et fantastisk 
sted! Rigtig bushcamp-stemning og Wauw!! At se vortesvin og duiker komme ind til 
vandhullet i campen, fuldstændig uanfægtet af at vi var der, var helt fantastisk. Vores 
værter fortalte, at der ikke jages på et område omkring bushcampen for at dyrene skal 
være trygge, når de kommer, således at gæsterne kan nyde synet af dyr ved 
vandhullet på alle tider af dagen.. Vi tog på jagt og efter en spændende jagt, hvor vi 
måtte stalke, fik jeg nedlagt en flot Duiker.  
En af mine drømme var også at prøve lykken 
på et hulepindsvin. Derfor blev vi i 
bushcampen til det blev mørkt, hvorefter vi 
kørte ud i bushen, lavede bål og tilberedte 
nogle store bøffer på gløderne af bålet, 
akkompagneret af lyde fra impalaer, sjakaler 
og blue wilderbeest. Det var en oplevelse, 
som både min kone og jeg taler om endnu! 
Det var en helt anderledes oplevelse at jage 
om natten, vi opdagede dyrene ved at deres 
øjne skinnede i lyset fra projektørerne på 
bilen. Livet i bushen var anderledes – fuglene 
var gået til ro i træerne, men vi kunne se deres 
konturer i lyset af månen – harer legede uanfægtet af vores projektører. Vi så flere 
hulepindsvin og fik skudt et flot eksemplar af racen, som selvfølgelig skal 
fuldmonteres. 
Det var blevet tid til at jage nyala. Et af mine store ønsker skulle forhåbentlig gå i 
opfyldelse. Vi startede dagen med at drøfte hvor vi skulle jage. Johan mente, at 
chancen ville være størst på en hans koncessioner, for selvom de også havde nyala 
på rivercampen, var det sjældent de så dem.                fortsættes næste side 
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Da vi var ved at gøre os klar til at tage af sted, kom en af medarbejderne løbende for 
at fortælle at han havde set en nyala komme op nede fra floden. Det blev en helt 
igennem fantastisk jagt, hvor jeg var hele følelsesregistret igennem. Vi stalkede den i 
flere timer, det ene øjeblik så vi den, det næste øjeblik var den som sunket i jorden. 
Pludselig stod den helt åbent til et rent sideskud og på et brøkdel af et sekund fik jeg 
riflen op, tog sigte, tænkte ”Det flotteste dyr i Afrika” og trykkede af! Den gik ned i 
braget. Glæden og beruselsen havde 
ingen grænser. Aldrig har jeg set et dyr 
der er flottere end denne fantastiske 
antilope med gule ben, de hvide striber 
og lange hår på hals og hen over 
ryggen. 

Bushbuck havde vi set rigtig mange af, 
og også haft flere skudchancer, men 
Johan blev ved med at sige: ” I can find 
you a better one”. Det skulle dog blive 
en tilfældig chance der opstod. Mens vi 
kørte på farmen ved rivercampen, så vi 
en bushbuck kravle under hegnet og 
fortsætte ind på Johans farm. Vi 
stalkede bushbucken i en times tid, hvor den til sidst stod med front imod os, og havde 
faktisk set os. Vi var dog så tæt på (ca. 50 meter) at Johan syntes at jeg skulle prøve 
at skyde den i bringen. Den forendte efter en spurt på 75 meter. Det viste mig samtidig 
at bushbuck er et dyr som er på den frie vildtbane. 

Vi var efterhånden nået frem til den sidste jagtdag, så om morgenen tog min kone og 
jeg selv på noget gamedrive, som vi havde gjort flere gange. Det er en god oplevelse, 
selv at få lov til at køre rundt i bushen og se, lytte og fornemme Afrika og dets storhed. 
Om eftermiddagen skulle vi så en sidste gang prøve jagten på waterbuck. Jeg havde 
spurgt Johan om det var muligt at prøve at sidde i et ” blind/hochstand”, hvor min kone 
også kunne være. Det var intet problem, og jeg kunne fornemme at Johan, de sidste 
dage havde brugt meget tid på at finde et sted hvor chancen for en stor waterbuck ville 
være optimal. Det viste sig at han havde en god ven på en farm ikke så langt væk der 
havde et par rigtige gode waterbucks, men at det ville blive lige så svært som de andre 
steder vi havde jaget.   

 

  Bushcamp som består af 3 charlets, alle med udsigt til et vandhul, samt et fælleshus 
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Vi kom midt på eftermiddagen og fik sat lidt stole op. Efter 5 minutters venten kom 
impalaer ind til vandhullet, efterfulgt af kudu og vortesvin. 

Pludselig kunne vi se at der var 
waterbuck på vej ind til vandhullet. 
Der kom ikke kun en waterbuck 
tyr ind til vandhullet, men hele 6 
stykker. Den ene større end den 
anden. Johan udpegede den 
største og sagde at jeg skulle 
skyde den, når den stod fri og 
med siden til. Waterbucken 
vendte sig og fingeren var 
krummet omkring aftrækkeren, 
men pludselig hvisker Johan: 
”Wait wait, there is a bigger one 
coming”. Ind til vandhullet kom en 
kæmpe waterbuck og efter 
yderligere 10 min. med bankende 
hjerte stod den endelig som den skulle og den fik en perfekt kugle. At det skulle 
lykkedes den sidste aften at nedlægge en waterbuck på 30 inches er mig stadig lidt 
uvirkeligt. 

Det blev 10 uforglemmelige dage. Udover fantastisk jagt, oplevede vi at spille bush-
petanque med vores værter og  min kone fik en dejlig dag i Lepalale sammen med 
Johans kone Alet, hvor shopping, restaurantbesøg og snakketøjet var i højsædet.  
Den sidste aften var vi atter samlet med de to familier til bøffer på grill og rødvin og det 
var med vemod og tårer i øjnene at vi næste dag kørte mod Johannesburg for at flyve 
hjem til Danmark. 

Aldrig har min kone og jeg mødt så imødekommende, gæstfrie og venlige mennesker 
som disse to familier. De brændte virkelig for at vi skulle have 10 fantastiske dage i 
Sydafrika, og det lykkedes dem til fulde, det er ikke sidste gang vi har været der. 
  
Med venlig hilsen 
Jørn Riis 
Jagtkonsulent 
Tlf. 2063 8717 
 

 
Min kone, her 
med sit første 
trofæ, prøvede 
ligeledes 
jagtens glæder 
ved at 
nedlægge 
nogle 
perlehøns og 
fasaner med 
en salonriffel. 
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FASAN  MED  KANELÆBLER       opskrift fra  Jan K. Hansen 

 
2 store fasaner,  eller 3 små 

8-12 skiver parmaskinke af god kvalitet 
1 bouquetgarni – fx bestående af persille, laurbær, 

rosmarin, timian eller andre af dine favoritkrydderier. 
1 kg asparges eller små kartofler 

4 æbler,  gerne Belle de Boscop 
300 g ærter    (evt. optøede ærter) 

2 pæne gulerødder 
3 ikke for store løg (mindre mellemstore) 
1 lille løg 
 persille 

3-4 sp  kanel 
 smør 
 olivenolie 
 salt & peber 
 ribsgelé 
 lidt vin 

 
1. Flå fasanerne og skær brystfileterne fra. Kød fra overlår bruges også. 

Brystfileter og overlår pudses af, hagl fjernes og sårkanaler renses. 
2. Skrog, vinger mm. lægges i en gryde med vand.  Bouquetgarni, skivede 

gulerødder, kvart delte løg, peber og lidt vin. 
Fonden skal småsimre en time til halvanden. Skum fonden for urenheder 
under kogningen. Reduceres til en smagfuld passende mængde. 

3. Brystfiléterne og de fileterede overlår pakkes ind i parmaskinke. 
Lægges på en rist og sættes i forvarmet varmluftsovn v. 2000 i ca. 25 min.. 
Prik med en nål. Når væsken er klar er fileterne færdige. 

4. Brun smør og en kvist rosmarin i en tykbundet gryde.  Fjern rosmarinkvist og 
tag gryden fra varmen, tilsæt et par skefulde hvedemel. Lad smørret opsuge 
melet under omrøring. 
Herefter tilsættes fonden og sovsen koges igennem.   
Smag til med ribsgelé og salt, og juster om nødvendigt med piskefløde og 
kulør.  

5. Æbler befris fra kernehuset og skæres i ca. 2 cm. tykke både. 
Smør brunes på en pande, æblebådene vendes heri sammen med kanel  
under god varme.  Der skal bruges meget kanel. 

6. Smør smeltes i en gryde og et finthakket løg klares heri, hvorefter ærterne 
forsigtigt vendes heri. 

7. Kødet skæres i skiver og lægges på et varmt fad. 
Æbler og ærter lægges på samme fad. 

8. Serveres med små vaskede eller pillede kogte kartofler, som inden servering 
sauteres i smør og olivenolie.    
Kartoflerne drysses med persille inden servering. 
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BAGT  RISCREME  MED  APPELSIN BAGT  RISCREME  MED  APPELSIN 
  

1 1 appelsin appelsin 
75 g grødris 

½ l piskefløde 
1 vanillestang 

65 g suker 
1 knivsp.  salt 
1 æg 
2 æggeblommer 

3 sp Grand Marnier 
  

Syltede appelsinskiver:   
2 dl sukker 
1 dl vand 

1 appelsin 

 

 
 

1. Riv skallen og pres saften af appelsinen. 
 

2. Kom 1 dl. appelsinsaft og skallen i en tykbundet gryde sammen med risene.  
Bring det i kog og lad simre til væden er væk. 
 

3. Kog fløden op i en kaserolle og hæld den over risene.  Flæk vanillestangen og 
kom stang og korn i gryden.   Læg låg på og sluk under den. 
Rør i den og kog den op hvert kvarter, til den har risengrød-konsistens. 
 

4. Smag til med salt og rør sukkeret i.   Lad den køle lidt af. 
 

5. Vælg en literform eller 4 portionsforme. 
 

6. Rør æg og Grand Marnier i risengrøden og kom den i formen. 
 

7. Bag cremen ved 1800 i 45 min. (for en stor),   (30 min. for en lille). 
Lad den køle lidt af og servér med syltet appelsin. 
 

8. Syltede appelsinskiver: 
Kog vand og sukker sammen til sirup. 
Skær appelsinen i skiver (pil kærnerne ud undervejs). 
Lad appelsinskiverne simre i lagen, 1 time,  til skallen er klar. 
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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   



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.  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”) 
 Jagtreletaret hjælpemiddel (skydestok – jagtstol – jagtrygsæk ect.) 

Inden du afgiver 1. skud:   Se gennem løbet 

Efter du har skudt de 6 skud:  Tjek magasin og kammer, se også gerne gennem løbet. 

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

 

 

 

 

 

 

Riffelprøven kan kun aflægges med et våben og en 
ammunition, der som minimum opfylder kravene til jagt på 
råvildt. 
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fsender: : 
ax Elbæk ax Elbæk 
undtoftegårdsvej  101   1.th. undtoftegårdsvej  101   1.th. 
K- 2800 Kgs. Lyngby K- 2800 Kgs. Lyngby   

  

eturneres ved varig adresseændring r

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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