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              Brave jægere – kære medlemmer ! 
 
Nu er jagten slut for denne omgang, og jeg håber at alle 
har haft nogle gode jagtoplevelser.     
Det varer dog ikke så længe, før vi må regulere krager og 
skader med fælder,  i  en kort periode, med fælder.    
Rågeunger som jo er en herlig spise, må også snart 
reguleres. Husk nu at få de nødvendige tilladelser hos 
vildtkonsulenten inden I begynder at regulere rågerne! 

Inden vi ser os om er det 16. maj, hvor bukkejagten, som 
nogle vel husker, går ind.   
Inden selve bukkejagten begynder bliver der brugt mange 
timer på at klargøre reviret, sætte stiger, reparere tårne og meget mere, ligesom 
at der bliver skuet ud over landskabet gennem en kikkert i et forsøg på at aflure 
bukkens adfærd, ligesom der vil være mange søvnløse nætter.  
Selv med alle vores anstrengelser, går det sjældent som forventet, bukken er 
måske klogere end vi tror, men det er det er lige netop det der er så spændende 

ved jagten. 

Hvad fremtiden byder på af jagtmuligheder sidder vildtforvaltningsrådet netop nu og 
arbejder med. Der er mange særinteresser involveret i dette arbejde, og vi som jægere 
kan kun håbe på at vore forhandlere er dygtige nok, så vi fortsat kan dyrke vores 
interesse – jagten og håbe på at vi ikke ender som skrækeksemplet Holland, hvad jagt 
angår. 
I samme moment arbejdes der med forslag til ændringer af jagtprøven. Hvad resultatet 
af dette arbejde bliver vides ikke endnu, men at der kommer stramninger kan man 
allerede fornemme ligesom en skydeprøve med haglgeværer også kommer på tale. Vi 
har allerede set at der fra og med i år er sket ændringer for riffelprøvens 
vedkommende. 

Vi har siden efteråret haft åbent i HOOJ huset hver anden torsdag. Nogle af 
medlemmerne har allerede besøgt huset, men jeg håber da at mange flere af jer 
medlemmer vil kigge forbi med jævne mellemrum.   

På aktivitetssiden har bestyrelsen allerede en masse nye aktivitetstiltag i tankerne, 
ligesom de forskellige udvalg har planlagt en masse aktiviteter hen over sommer og 
efterår. Vi kan glæde os over at vi har så mange engagerede tillidsfolk i vores forening. 
De fortjener en stor tak for deres engagement og ildhu.  

I dette blad vil I kunne se nogle få af de nye tiltag og aktiviteter til medlemmerne, og 
der er meget mere i vente ud i fremtiden. 
Et øget udbud af aktiviteter betyder også at der bliver brug for flere frivillige hænder. 
Skal aktiviteterne på flugtskydebanen øges, hvad vi håber sker, så bliver der brug for 
flere hænder til at servicere alle os andre medlemmer.  Andetsteds her i bladet vil der 
være et råb om hjælp til netop flugtskydebanen. Har du lidt overskud, så meld dig 
under fanen, ikke kun på flugtskydebanen men også i de øvrige udvalg. Jeg tror at al 
le tilbud om hjælp vil være velkommen. 
 
Må Diana følge dig på de krogede stier 
Max Elbæk - formand 
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Venneskydning 
Lørdag  d.  20. juni,  kl. 9.00 
sted:  Flugtskydebanen ved Sjælsø 
 
Så er det jagtforeningens tur til at arrangere en rigtig 
hyggelig skydedag med vores venner fra Hørsholm 
Skytteforening. 

Dagen starter vanen tro med at vi bliver ”parret” 
jæger/skytte, for herefter at gå i gang med det det drejer 
sig om, sjov, god, lærerig og fornøjelig flugtskydning sammen med vores skytte- 
venner. 
Efter skydningen, slutter vi arrangementet i klubhuset på flugtskydebanen. Vi skal 
naturligvis lige afrunde med at kommentere de sjove skydninger, gode historier, noget 
godt at spise og hvad hertil hører. 

HAR DU ALDRIG været med til disse venneskydninger, så kan det varmt anbefales 
at prøve, vær ikke genert, tilmeld dig på flugtskydebanen. 

Pris for mad, patroner og lerduer vil blive holdt nede på et lavt niveau.  

 
Tilmelding på flugtskydebanen   -   eller til  Max Elbæk  26 60 78 25 
 
 
 

 
 
 
 
HJÆLP! 
 
Vi har et akut stort behov for hjælp på flugtskydebanen. Vi er simpelthen ved at løbe 
tør for kræfter. 

Vi skal her og nu bruge nogen som har lyst til at være i huset, sælge øl, vand pølser, 
skydekort samt mindre oprydning. 

Vi har også brug for nogen som vil deltage i driften af banen, åbne / lukke, fylde duer, 
servicere maskiner ect. 

Kunne du tænke dig at indgå i teamet på flugtskydebanen,- 

så kontakt Claus Eklund på tlf. 29 45 88 70. 

Claus vil så fortælle om opgaverne, samt løn og ansættelsesforhold. 
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10 Års Service Garanti 
ved køb af våben!

Medlem af 
jaguargruppen!
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Hundesiderne 
 
Jeg er glad for, vi nu kan sige, at hundetræning i HOOJ er blevet næsten helårlig. 
Siden sommer 2008 har vi haft ordinær træning august – september, 
vedligeholdstræning (første søndag hver måned) oktober – maj 2009, og vi starter nu 
forårets træning marts – maj. Juni/juli er sommerferiemåneder, og en hund skal have 
en måned årligt, hvor den ikke trænes, hvor der ikke er prøver og jagt. Restituering er 
det, der giver den egentlige styrke.  

Nye jagthundeinstruktører 
Med slet skjult stolthed skal det nævnes, at Mikael 
Hougaard og undertegnede nu er jagthundeinstruktører, 
uddannet hos DJ på Kalø. Det er naturligvis vigtigt for en 
jagtforening, at der er fasttilknyttede jagthundeinstruktører, 
der er ansvarlige for hundetræningen, og som hundeførerne 
altid kan komme til for at få hjælp med hundetræningen. 
På Kalø fik vi en meget bred uddannelse for stående, stødende og apporterende 
hunde samt hunde, der bruges til helt særlige jagtformer – og derfor er vi ekstra glade 
for, at så mange forskellige jagthunderacer deltager i vores hundetræning. 

Vores samlede jagthundeinstruktørteam er i år - Ivan Møller, Dorthe Skougaard, 
Mikael Hougaard og Anne.  
Det er en klar styrke, at vi med flere instruktører kan tilbyde en stadig mere individuel 
træning: Hundeførerne kan vælge mellem flere hold, og der er tid til arbejde med den 
enkelte hundefører/hund. 

Vedligeholdtræningen 
Det har været nogle meget udbytterige træningssøndage 
hos Lars Strandgaard. Tak for det, Lars. Det har været 
muligt at arbejde i små grupper med netop den disciplin, 
man har brug for at styrke hos hunden. 
Hvalpene har skullet begynde fra bunden, mens hunde, der 
har været ’jagtramte’, har haft godt af at komme på plads 
igen. Træningen fortsætter første søndag i april og maj.          
Ring efter præcis dato/tid/sted. 

www.hooj.dk   
Vælg ativiteter, vælg hundetræning. 
Hundesiden er nu opdateret, og vi opfordrer jer til at læse den. Vi har valgt at beskrive 
mange tricks til 
hundetræning, gode idéer og 
vores anbefalinger til at få 
projekt hund til at lykkes. Vi 
vil starte med at bringe 
hundebilleder, når der er 
noget at fejre: præmiering på 
udstilling og markprøve, nye 
hvalpe – og hvad I ønsker at 
bringe. Send gerne billeder 
med tekst.  
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Hundesiderne 
 
Forårstræning 2009 
Som annonceret i forrige blad starter forårstræningen mandag 
den 30. marts. Man kan nå at melde sig endnu. Ring til mig, 
så du kan komme hurtigt i gang. 
Træningen starter ved benzindepotet, Høveltevej, mandag 
aften kl. 18.30. 

 
Det er i foråret muligt at melde sig til enten 
1. hvalpemotivation 
2. grunddressur 1 
3. grunddressur 2 med apportering. 
 
Hvis der er hunde, der ønsker at deltage i markprøver efter sæsonen, kan vi åbne et 
markprøvehold. For at starte holdet skal vi have 6 – 8 førere, der målrettet vil arbejde 
efter at gå på prøve. 

Hundestafetten 
Jeg vil meget opfordre hundeførere til at sende indlæg til denne hundeside. Fortæl om 
jeres oplevelser med hundetræning. Hvad får I ud af at træne hund? Hvad betyder det 
i jeres hverdag? 
Vi er mange, der gerne vil læse sådanne artikler. 

Når I læser dette, er træningen altså i gang. Vi håber på endnu en dejlig hundesæson. 

Mange hilsner – på vegne af alle trænerne 
Anne 

Henvendelse og tilmelding til 
Anne Schouenborg tlf. 45 86 26 68, hverdag kl. 18 – 19. 
 

RENT A DOG!  -  FÅ EN GOD JAGTDAG MED EN GOD HUND 
HOOJ´s  Hundesektion tilbyder hundehjælp til alle jagtformer 

(ikke sweiss) 
 
Racer -  Labrador Retriever, Formel 1, Chesapeake, FT Cocker, langhåret 
hønsehund, Jack Russell, Kleiner Münsterländer m.fl. 
Specialer -  Apporterende, stødende, stående hunde til alt fra 
førskudsarbejdet til søg og apportering. 
Hundeførerne -  kan deltage som jægere med hund eller som hundeførere 
uden gevær. 
 

Henvendelse:  Anne Schouenborg, tlf. 45 86 26 68 
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Tag på jagt med HOOJ. 
 
Som noget nyt kan din jagtforening nu tilbyde medlemmerne i at deltage i en dagjagt på 
udsatte ænder og fasaner.  
 
Jagten foregår på Stenholtgård, som er beliggende mellem Gisselfelt og Sparresholm 
godser på sydsjælland.  
Reviret er afvekslende med både skov, mose, remiser og åbne marker.  
 

Arrangementet finder sted d. 1. november 2009,  med følgende program: 
 kl. 9.00:  Ankomst på Stenholtgård. 
 kl. 9.00 – 9.30:  Kaffe og rundstykker m.m. 
 kl. 9.45 Parole og afgang til formiddagens fire såter. 
 kl. 12.30:  Frokost. 
 kl. 13.45: Afgang til eftermiddagens tre såter. 
 kl. 16.00:  Parade og herefter hjemkørsel. 
 
Afhængig af vejr, skytternes formåen og med Dianas velvilje, så forventes der 
60 – 100 stykker vildt på paraden. 
 
Prisen for arrangementet, incl. morgenkaffe, frokost og forfriskninger udgør pr. jæger  
1.250,-  kr. incl. moms, men excl. transport fra Hørsholm. 
 

Antallet af jægere er begrænset til 12. 
Jagtforeningen kan eventuelt formidle samkørsel 

( I bil er der knap én times kørsel fra Hørsholm til ejendommen ). 
 

Er du interesseret i at deltage,  
så henvend dig til  - 

 
Jan K. Hansen på tlf. 40 20 34 94,  

 inden 1. maj. 
 

Tilmelding er bindende og betaling skal ske 
ved tilmelding. 

 

Bakkevej 18,   Hareskovby
3500 Værløse

Tlf.: 4444 0647   Bil: 4043 3536

KBS. Kvalitet - Bedre Service
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MADUDVALGET  præsenterer –  
Gourmethold  2009/10 

 
I den forgangne sæson har vi indtil videre produceret 
hovedretter ud af råvildt, elsdyr, edderfugl, fasan, hare og 
gråand.  
Efter en forrygende sæson i køkkenet 2008/09, er det derfor 
besluttet at vi fortsætter med et gourmethold 2009/10. 
 
På foreningens gourmethold forvandler vi efterårets nedlagte vidt til smagfulde lækre 
retter, mens vi i vinter/forårs perioden har fisk på menuen,-  hvis vi da ikke kan skaffe 
vildt.  
 
Vi mødes den første mandag i hver måned (bortset fra første mandag i januar) 
i skolekøkkenet  på  Vallerød Skole, Stadion Alle, 2960 Rungsted Kyst,  kl. 18.00 på 
følgende datoer: 

7. september  -  5. oktober  -  2. november -  7. december  2009 
1. februar  -  1. marts  -  5. april,  2010 

 
Forslag til vildt på efterårets kurser er,- vildsvin,  elsdyr,  ande/hønsefugle, råvildt. 
 
Prisen for alle 7 kursusaftener er,-  1.250,- kr. som betales med 900,- kr. for efteråret 
og 350,- kr. for forårets kurser.    Prisen dækker råvarer og kursusafgift. 
 
Hvis du i løbet af sæsonen ønsker at medbringe en gæst til vores gourmet aften er 
prisen for din gæst denne aften kr. 125,- kr. til dækning af råvarer m.v. 
 
Inden kursusdagen sendes opskrifterne pr. mail til deltagerne, så alle er klar over 
hvilke retter vi skal arbejde med.  
Herudover sendes der forslag til hvilke vine man kan nyde til de pågældende retter. 
Efter eget valg naturligvis. 
Ved hver kursus aften medbringer du forklæde, en skarp kniv og den vin du vil nyde til 
maden. 
 
Hvis dette kursustilbud har fanget din interesse er du velkommen til at melde dig. Vi 
har ledige pladser. Tilmeld dig selv og  gerne din ægtefælle eller kæreste/parttimer 
med på holdet 
Instruktørerne er Peter Finlander og Sven Hoe-Hansen, begge erfarne jæger og 
gourmander.  

 
Tilmelding til kurset er bindende for hele sæsonen. 

 
Tilmelding sker på HOOJ’s  hjemmeside - eller til  Max Elbæk  26 60 78 25 

 
 
 

P.S.      Der ydes ikke erstatning for øget livvidde ! 
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Riffelskydning – forår/sommer  2009 
 
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. 

April 
Mandag 6. kl. 17.00-19.00 Indskydn. / træning 
Mandag 20. kl. 17.00-20.00 Indskydn. / træning 
Mandag 27. kl. 17.00-20.00 Indskydn. / træning + mærkeskydning 

Maj 
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 + mærkeskydning 

Juni 
Mandag 8. kl. 17.00-20.00 Indskydn. / træning 
Mandag 15. kl. 17.00-20.00 Indskydn. / træning 
Mandag 22. kl. 17.00-20.00 Indskydn. / træning 
Mandag 29. kl. 17.00-20.00 Indskydn. / træning + mærkeskydning 

m. forbehold for ændringer i skydedage/tider, samt evt. aflysninger. 
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Riffelskydning – forår/sommer  2009 
 
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 
Torsdag 16. kl. 17.00-19.00 Indskydn. / træning 
Søndag 19. kl. 10.00-13.00 Indskydn. / træning 
Torsdag 23. kl. 17.00-19.00 Indskydn. / træning 
Torsdag 30. kl. 17.00-19.00 Indskydn. / træning 

Maj 
Søndag 3. kl. 9.00-14.00 Indskydn. / træning  +  riffelprøve 
Torsdag 7. kl. 17.00-19.00 Indskydn. / træning 
Torsdag 14. kl. 17.00-19.00 Indskydn. / træning 

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

 
 
 
 

 
 

DJ´s mærkeskydning med jagtriffel 
 
Hver den sidste mandag i april, maj & juni måned, vil der være mulighed for at skyde 
”bukkemærket”.   
Du kan opnå guld, sølv, bronze samt guld m. egeløv.   

Mærkeskydningen tæller desuden som årsværk til de kommende bukkemærker, som i 
al enkelhed  minder om reglerne for mærkeregelsættet til det Svenske elg mærke.  
Kom på Hanebjerg skydebaner og hør om regler mv. 
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Lerdueskydning  2009 
Lerdueskydning, på flugtskydebanen ved Sjælsø 
 

April 
Onsdag 1. 17.00-20.00 Træning 
Lørdag 4. 9.00-13.00 Træning/instruktion 
Onsdag 8. 17.00-20.00 Træning 
Onsdag 15. 17.00-20.00 Træning 
Lørdag 18. 9.00-13.00 Træning/instruktion 
Onsdag 22. 17.00-20.00 Træning 
Lørdag 25. 9.00-13.00 Træning/instruktion 
Onsdag 29. 17.00-20.00 Træning 

Maj 
Lørdag 2. 9.00-13.00 Træning/instruktion 
Onsdag 6. 17.00-20.00 Træning 
Onsdag 13. 17.00-20.00 Træning  
Lørdag 16. 9.00-13.00 Træning/instruktion 
Onsdag 20. 17.00-20.00 Træning 
Onsdag 27. 17.00-20.00 Træning  

Juni 
Onsdag 3. 17.00-20.00 Træning  
Onsdag 10. 17.00-20.00 Træning 
Onsdag 17. 17.00-20.00 Træning 
Lørdag 20. 9.00-13.00 Venneskydning husk tilmelding 
Onsdag 24. 17.00-20.00 Træning  

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

Lørdage er også 
almindelige 
træningsdage, men har 
du som  medlem / 
skytte, behov for grund / 
grundig instruktion,  så 
kan du træffe en 
instruktør, på de lørdage 
som er annonceret.  

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

 

 
 
Husk altid !   at medbringe medlemsbevis til jagtforening 

(navn/adresse bag på Jæger),  dette gælder også som adgangskort til området 
på skydedage, og skal på forlangende fremvises til Militært vagtpersonel. 

JAGTTEGN   skal  fremvises ved indskrivning, samt ved køb af ammunition. 
 
Børn:  Der er ikke forbud mod at have børn med, men de skal være under konstant opsyn og 
bære høreværn samt  sikkerhedsbriller. 

Hunde:  Skal være i snor på skydebanen, og må kun være på P plads samt omkring hus, og skal 
i øvrigt føres i snor på hele det Militære område. 
 
Der tages forbehold for evt. aflysninger i forbindelse med Militær aktivitet.  Evt. ændringer i skydedage vil blive 
annonceret ved opslag på skydebanen, på  www.hooj.dk  samt om muligt under foreningsmeddelelser i 
JÆGER. 
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Aktiviteter i HOOJ   -   2.  kvartal  2009 
 

April: 
ons. 1. Flugtskydning 
lør. 4. Flugtskydning 
søn. 5. Hundetræning-vedligehold 
man. 6. Hundetræning  +  riffelskydning Hanebjerg 
ons. 8. Flugtskydning 
ons. 15. Flugtskydning 
Tors. 30. Hooj huset åbent 
lør. 18. Flugtskydning 
man. 20. Hundetræning  +  riffelskydning Hanebjerg 
ons. 22. Flugtskydning 
lør. 25. Flugtskydning 
man. 27. Hundetræning  +  riffelskydning Hanebjerg 
ons. 29. Flugtskydning 
Tors. 30. Hooj huset åbent, tema - rågeregulering 
 
Maj: 
lør. 2. Flugtskydning 
søn. 3. Hundetræning-vedligehold 
man. 4. Hundetræning  +  riffelskydning Hanebjerg 
ons. 6. Flugtskydning  
man. 11. Hundetræning  +  riffelskydning Hanebjerg 
ons. 13. Flugtskydning 
Tors. 14. Hooj huset åbent - trofæaften 
lør. 16. Flugtskydning 
man. 18. Hundetræning  +  riffelskydning Hanebjerg 
ons. 20. Flugtskydning 
man. 25. Hundetræning  +  riffelskydning Hanebjerg 
ons. 27. Flugtskydning 
Tors. 14. Hooj huset åbent 
 
Juni: 
ons. 3. Flugtskydning 
man. 8. Riffelskydning Hanebjerg 
ons. 10. Flugtskydning 
Tors. 11. Hooj huset åbent 
man. 15. Riffelskydning Hanebjerg 
ons. 17. Flugtskydning 
lør. 20. Venneskydning Husk tilmelding 
man. 22. Riffelskydning Hanebjerg 
ons. 24. Flugtskydning + Grillparty på banen 
Tors. 25. Hooj huset åbent 
man. 29. Riffelskydning Hanebjerg 

 
Næste medlemsblad udkommer medio juli.    
Indlæg, annoncer mm., skal være redaktionen i hænde senest 1. juni 2009. 
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Jagthornsundervisning  
Der undervises hver onsdag i klubhuset fra kl. 19.00 – 21.00. Der undervises i 
blæseteknik og de mest almindelige jagtsignaler.   Alle er velkommen. 
Er du interesseret, men har ikke noget horn, så kom alligevel og få en snak omkring  
Jagthornsblæsningen, vi kan måske hjælpe dig med at låne et horn.   
 
 
Der vil igen i år være flere aktiviteter man kan deltage i, man behøver ikke at være 
jagthornsblæser for at være med. 
 
28-02- 2009 Jagthornstræf Nordsjælland 

06-06-2009 Forbundsmesterskaberne i jagthornsblæsning bliver afholdt på 
                          Ruggaard gods. 

21-06-2009 De nordtyske mesterskaber Tyskland Eutin Slot den. 

04-07-2009 Sommerfest en afholdes i år,- Rosningevej 5,  4953 Vesterborg. 

08-08-2009 Skovtur i Dyrehaven med vores svenske venner med afslutning på 
                          Bakken. 

August 2009 Tur til Bosjö Kloster (22. – 23.) 

September 09 Jagthorn & skydning, Falsterbo 
 
 
Jagthornstræf 2008 blev afholdt på Helsinge skole. Der var i alt tilmeldt 9 grupper 
Heraf var de to fra Sverige. 

Der var som sædvanlig lagt op til det helt store, alle havde 
øvet sig rigtigt meget og alle var selvfølgelig interesseret i 
at vinde.  At vinde indebærer ud over hæder og ære også 
retten til at arrangerer næste års træf.  

Ved sidste års jagthornstræf blev skånes jagthorn placeret 
sidst, og de var derfor opsat på at få oprejsning. Der skal 
da heller ikke herske tvivl om at de havde gjort sig ekstra 
umage i år.  

Vi glæder os til næste års træf som skal afholdes i skåne 
 
Vinder af det 11. Jagthornstræf, 2008 blev: 
1.    SKÅNES JAGTHORN 

2.    Nässjøortens jagthornsblåsare 
3.    Hørsholm og omegns jagtforening - NIMROD 

SKÅNES JAGTHORN 
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Regulering af rågeunger 
 
sted:   HOOJ huset,  Enghave 38,  2960 Rungsted Kyst 
torsdag  d.  30. april, kl. 19.00 
 
 
Alle er velkommen. 
Mød op med din kalender og lad os sammen få planlagt 
nogle gode reguleringsjagter. 

For at udøve regulering på råger og rågeunger, skal man have en tilladelse fra den 
stedlige vildtkonsulent. Disse tilladelser har foreningen fået til udvalgte områder. 
De nye regler for for regulering af råger samt vores tilladelser vil blive nøje 
gennemgået, så der ikke er nogen som er i tvivl om hvordan man skal forholde sig. 

Til reguleringen anvendes luftgeværer samt salonrifler.   
Foreningen har pt. 2 luftgeværer som kan udlånes til medlemmer som ikke selv er i 
besiddelse af et lovlig luftgevær eller en salonriffel. 

Vi kan begynde med regulering allerede 1. maj.  
På mødet vil vi lave hold á  3-4 jægere som så kan skiftes til at foretage reguleringen 
både morgen og aften.  

Hvis du vil ud og regulere lidt råger, så er der kun et at gøre, nemlig at komme en tur i 
HOOJ huset d.  30. april, med mindre du selv har en tilladelse til regulering. 
 
Knæk og bræk 
Christian Bærentsen, formand for reguleringsudvalget 
 
 
 

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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Trofæaften 
 
Sted:   HOOJ Huset,  Enghave 38,  2960 Rungsted Kyst 

torsdag d. 14. maj,  kl.: 19.00 
 
I stedet for den kendte bukkebrunch 16. maj, har man valgt 
at bryde traditionen og i stedet lave en seance som hedder - 
årets trofæ. 
For at komme i betragtning til Årets trofæ, skal trofæet være nedlagt 
af et HOOJ medlem i perioden  1. april 2008 – 31. marts 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vinderne af hver kategori vil blive foreviget på den nye 
trofætavle som vil blive opsat i HOOJ huset. 

Har du et trofæ du gerne vil vise frem, men ikke er 
nedlagt i ovennævnte periode, så tag det endeligt med. 
Det har jo stadig sin historie og pragt. 
 
PS. Husk at HOOJ huset er åbent fra kl. 17.00. 
 

HOOJ har indstiftet 7 kategorier.
 
De traditionelle:  
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Største danske buk 
Mindste danske buk 
Største udenlandske buk 
Bedste udenlandske trofæ 
 
De sjove: 
Bedste jagthistorie 
Sjoveste trofæ 
Jokeren (her kan alle deltage) 
 

Dommerpanelet består af alle de fremmødte.



HOOJ husets åbningstider 
HOOJ-huset,  Enghave 38,  2960 Rungsted Kyst 

Nu skal vi i gang med at bruge huset optimalt. 
Foreløbelig holdes der åbent hver anden torsdag i lige uger,  kl. 17.00 – ?? ,  dog 
ikke i juli og december. 

Vi skal især have højnet det sociale samvær, ligesom det bl.a. bliver stedet hvor man 
kan slutte kontakter til andre jagtkollegaer. 
Desuden vil der løbende blive holdt foredrag, temaer om jagt samt de emner som 
medlemmerne syntes kunne være interessante. 

Bestyrelsen vil naturligvis finde enkelte emner/temaer som vi vil annoncere og afholde, 
men det er lige så meget jer medlemmer, som skal komme med input til aktiviteter. 

Har man en god ide til et indlæg/aktivitet, foredrag, fremvisning, fortælling eller bruge 
køkkenet til at lave smagsprøver, så bliver HOOJ huset stedet hvor man til enhver tid 
kan komme til orde eller udfordre andre med sine evner ! 

Vi kan af redaktionelle og tidsmæssige grunde ikke annoncere alle tiltag, da der er 
naturlige grænser p.g.a. bladets terminer, trykning mv.,- MEN det er her vores 
hjemmeside vil vise sin værdi, nemlig som lynhurtigt informationsmedie.  
På hjemmesiden kan et medlem, bestyrelse og udvalgene hurtigt og effektive komme 
med indslag til nye- her og nu aktiviteter- i HOOJ huset. 

Vi håber at se så mange som muligt i HOOJ-huset. 
 
 
 
 
 
 
Elektronisk medlemsblad 
På hjemmesiden,   www.hooj.dk   har vi lagt foreningens medlemsblad ind som PDF 
fil. 
Ideen med at lægge vores medlemsblad på hjemmesiden er,- at medlemmerne til 
enhver tid kan hente det nyeste medlemsblad ned,- at de kan hente tidligere numre af 
bladet,- at andre kan hente og læse vores medlemsblad.  

Nu kan det enkelte medlem, såfremt han/hun ønsker det, meddele at man ikke ønsker 
at få tilsendt medlemsbladet med posten, men at man selv henter det via foreningens 
hjemmeside. 

Hvis di/I er blandt de medlemmer som foretrækker selv at hente hele bladet, eller blot 
dele af det, via hjemmesiden, så kan I bare sende en mail til redaktionen  
jagt@netbrev.dk  så ordner vi det, så at I ikke modtager bladet. 
Benytter man sig af denne model, så kan man naturligvis fortryde senere og så igen få 
bladet med posten.  

Denne model gælder kun foreningens eget medlemsblad. 
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Palle’s Grill
Kongevejens  Smørrebrød

Usserød Kongevej  34-36
2970 Hørsholm

4586 8090 * 4586 0619

Sæsonens sidste foreningsjagt 
Af Peter Windfeld 
 
Den 31. januar i år blev dagen hvor den sidste foreningsjagt skulle løbe 
af staben med efterfølgende frokost i HOOJ huset på Enghave 38, og 
lad mig sige fra begyndelsen – det blev en dejlig dag med godt humør 
og godt vejr, selvom der kun lå 1 due på paraden.  

Vi mødtes på Askehavegaard kl. 07.00. Omkring 20 friske jægere var 
mødt op og vi blev alle som vanlig modtaget af jagtleder Jens Hansen, som også 
hérfra skal have en særlig tak for det store arbejde han har påtaget sig med 
foreningsjagterne. Det er flot gået og vi er mange der sætter pris på din indsats! 
Efter Jens havde budt velkommen, gennemgået alle indledende huske og 
sikkerhedsregler, sweepstake og inddeling i hold samt udskænkning af 
snudestrammere, så var vi klar til en tur på Mortenstrup gård jordene. 

På denne sidste jagt fik jeg selv en mulighed for at følge med som driver 
sammen med Carsten og hans jagthund Charlie, der må beskrives som 
et energibundt uden sidestykke. Vi havde flere dejlige naturoplevelser 
sammen bl.a er mængden af fiskehejre, spurvehøge, musvåger og 
fasaner meget synlige i de tidlige morgentimer. Desværre måtte vi ikke 
skyde til fasan for det lykkedes Charlie ved flere lejligheder at få dem på 
vingerne og en enkelt gang så meget at jeg var tæt på at få en lettende 
kok i panden!  

Gåsetræk kom der også flere af – en lyd af tidlig forår som jeg personligt holder 
uendelig meget af. Deres skræppen og aktivitet højt oppe melder om glæde og 
forventning til et kommende forår – det er godt de er her!  

Vi fik også hilst på flere beboere og hundeluftere i området, personer som vi faldt i 
hyggelig snak med. Én af dem var selv jæger og han fortalte om hans jagter på en ø i 
Storebælt.  
Vi er jo ret synlige for de friske morgen-joggere og hundefolk. Vores påklædning og 
våben sender jo et signal om hvad vi laver på denne tid af dagen. Vores mission 
opfattes positivt og imødekommende. I den forbindelse er det fantastisk som hunde 
kan få mennesker til at snakke! - hundene er en katalysator for megen kommunikation 
af al slags! 

Videre på vores tur kommer vi heldigvis tæt på mange af vores jagtkammerater som er 
sat på post. Vi må bare konstatere, at der ikke har været skudt til noget, men mange 

havde nydt vildtet og morgenen selvom det 
ikke blev til skud – sådan er jagt jo også ind 
imellem. 

Carsten er en dygtig fortæller og giver mig 
mange fif i løbet af de timer vi går sammen. 
Både om vildtet, retninger jeg som driver 
skal søge ind i og vind og vejr. Samtidig 
holder han Charlie beskæftiget med 
søge/finde beskeder og opgaver. 
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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

Hunde har et stort kropssprog og det var tydeligt at læse, at Charlie var i sit es. 
Snuden i jorden, øjnene på vagt lidt længere frem, halen i vejret, høj aktivitet og 
kontakt til sin ejer – Sådan da - for det meste! 

Sidste del af morgenen ender med 1 nedlagt due i kolonihaveområdet som jeg tror 
Poul fik ram på – godt gået! 

Paraden på denne sidste foreningsjagt blev dyr for alle deltagere. Jens har i årets løb 
uddelt mange bøder for hint og dint, hvilket har afstedkommet mange grin og husk nu 
for f……, men trods det var kassen lidt for spinkel til at kunne finansiere den 
efterfølgende frokost som bestod af skipperlabskovs med alt hvad der hører til. Så 
finansminister Jens Hansen fik delt bøder ud for sådan ca. 100.- kroner til hver jæger, 
som dog heldigvis gik til et godt formål. Og vi endte vist med et lille overskud endda. 

Vel tilbage i HOOJ huset kom maden på bordet og herfra skal lyde et stor tak til alle 
der bidrog med at få dette frokost arrangement på benene og deltog i alt det praktiske 
– det er godt vi kan hjælpe hinanden! 

Snart lød der skål og glade taler. De 
røde kinder fandt sin rette plads og 
varmen begyndte at føles godt igen. 
Det er nu dejligt vi har HOOJ huset 
at samles i. Jeg følte endnu engang 
at jeg har fundet noget ved jagten og 
ikke mindst samværet med jer 
andre, som jeg håber vil vare ved 
mange år endnu. 

Tak for endnu en vellykket 
foreningsjagt sammen med jer alle, 
jeres gode humør, jagtviden og 
kammeratskab. 
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SMÅ VILDTFRIKADELLER – med nødder 
 

ca.  750 g hakket vildtkød 
2 kogte, kolde kartofler 
1  finthakket skalotteløg 

ca. 75 g bacon (blended) 
 nødder 

1 ½ ts salt 
½ ts peberblanding 

1 æg 
1 sp akvavit eller gin 

ca.  1 dl fløde 13 
 Smør og olivenolie til stegning 

 
 

1. Blend kødet med de mosede kartofler, bacon, krydderier, æg samt spiritus. 
Tilsæt fløden lidt efter lidt, mens der blendes, til du har en fars der er nem at 
forme. 
 

2. Hak nødderne groft og bland dem i den blendede fars. 
 

3. Form farsen til små frikadeller og steg dem gyldne på panden i smør og 
olivenolie  (eller endnu bedre i svinefedt). 
 

4. Læg frikadellerne på fedtsugende papir og varm dem i ovnen før servering med 
tranebær-relish 
 

 
 
 
 
 

TRANEBÆR-RELISH 
 

350 g Tranebær    
100 g farin    

2  skrællede, udkernede pærer    
2 sp balsamicoeddike    

 
1. Kom tranebær, farin og pærestykker i en food-processor og blend det hele kort, 

til en grov konsistens. 
 

2. Smag til med balsamicoeddike, salt og peber. 
Fyld relishen på tætsluttende glas og opbevar den køligt. 
Holdbarhed indtil 2 uger på køl. 
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NØDDEKAGE FRA MIKKELGÅRDEN 
 

200 g blendede nødder 
200 g sukker 

3  store æg (kæmpestre) 
 

1. De hele æg piskes sammen med sukkeret til en tyk creme. 
 

2. Bland nødderne i og hæld massen i en smurt springform. 
 

3. Bages straks i en 1800 varm ovn i ca. 30 min. 
 

4. Serveres lun med creme fraiche eller flødeskum. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Grillparty  2008 
Vanen og traditionerne tro, afholdes det årlige udendørs grillparty 

Onsdag d. 24. juni,  fra kl. 18.00,  på Flugtskydebanen 
 
Grillparty ? – ja, men husk! - du skal selv medbringe det kød, salat, brød mm. du skal  
have at spise.  Vi sørger for div. olier, at grillen er tændt op og klar til kl. 18.00.  

Husk nu at invitere familien med! 
Der er rigelig med plads på grillen, med mindre du har en halv ko med som skal grilles 
(er dette tilfældet, så lad høre fra dig, så sætter vi bare en grill mere op)  . 

Det årlige grillparty er også en enestående chance til at invitere familien i byen, vise 
dem hvor det er du bruger din fritid, påvise hvorfor du godt kan lide flugtskydning (det 
kan måske fremover gøre det lettere at komme hjemmefra) og så kan du/I jo samtidig 
benytte lejligheden til at tage en runde på banen. 

Salat er sundt –Grillmad er sjovere! 

Drikkevarer, til voksne og børn, kan købes til sædvanlige priser. 

HUSK !  tallerken, bestik, rød/hvidvinsglas 

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

Kogebogen kan købes hos boghandlerne, flere jagtforretninger samt på 
internet -  www.jagtmarked.dk   
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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.      RING til en af de nedenstående kontakter. 
 

HOOJ hundesektionen tilbyder hundehjælp til alle jagtformer  (ikke sweiss) 
Racer: Alle -  ring, hør og kom med et ønske om hundens kvalifikationer 
Specialer: Apporterende, stødende, stående, søg 
Henvendelse: Anne Schouenborg,  4586 2668 

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 

FT Springer Spaniel   (ex.-han,   unghund til UG+) 
speciale: Stød & søg 
Henvendelse: Jakob Edelfeldt,   2292 4455 
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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
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Riffelprøver 2009   der afholdes i DJ´s Kreds 7 

Dato Sted Prøvesagkyndig 
Søndag  d.  19. april 
kl.  9.00 

Ryegård Skydebane 
o.f.  Munkholmvej 115 
4060 Kirke Såby 

Benny Jørgensen 
Tlf. 40 27 66 46 
Hverdage  18.00 – 20.00 

Søndag  d.  19. april 
kl.  9.00  

Ballerup Skytteforening 
Råmosevej 40 
2750 Ballerup 

Erik Voigt 
Tlf. 43 99 50 96 
Hverdage  18.00 – 20.00 

Lørdag  d.  2. Maj 
kl.  9.00 

Bredetved 
Munkholmvej 
4300 Holbæk 

Allan Petersen 
Tlf. 59 27 97 96 
Hverdage  16.30 – 18.00 

Søndag  d.  3. Maj 
kl.  10.00 

Sjælsø Skydebaner 
Ellebækvej 
3460 Birkerød 

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

Tirsdag  d.  12. Maj 
kl. 15.00 

Ryegård Skydebane 
o.f.  Munkholmvej 115 
4060 Kirke Såby 

Carsten Klingenberg 
Tlf. 40 75 70 03 
Hverdage  18.00 – 20.00 

Søndag  d.  7. juni 
kl.  9.00  

Ballerup Skytteforening 
Råmosevej 40 
2750 Ballerup 

Allan B. Petersen 
Tlf. 43 52 66 51 
Hverdage  18.00 – 20.00 

 
Tilmeldning til prøve: - Begynder 2 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 (3927 9899), på Statsskovdistrikterne eller ved 
henvendelse til Danmarks Jægerforbund  (8888 7500). 

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, og 
billedelegitimation 
                             (hvis du er over 18 år),  samt våben og ammunition.  
 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. 

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. 
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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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