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Brave jægere – kære medlemmer ! 
 
Generalforsamlingen 21. oktober 2008, var den første i 
HOOJ huset på Enghave 38, og ikke mindre end 56 
medlemmer valgte at komme til generalforsamlingen. Et flot 
fremmøde, og man kunne konstatere at vores HOOJ hus 
ikke er en eneste kvadratmeter for stort, tværtimod.  
Vi må appellere til Hørsholm Kommune, politikere og 
embedsmænd, at man snart kan komme til enighed om 
HOOJ husets fremtid, naturligvis med håb om at det vil falde 
ud til jagtforeningens fordel, så vi kan komme i gang med den helt store 
indretning og renovering. 

Generalforsamlingen var også den første under den nye struktur i DJ. Vi er blevet 
en del af kreds 7, som dækker hele den Nordlige del af Sjælland, med en sydlig 
grænse fra Kalundborg, Lejre, Roskilde, Køge og Stevns. En meget stor kreds, 
må vi nok erkende, med hele 91 foreninger og et samlet medlemstal på over 

15.000 og med alle de besværligheder som ”stordrift” fører med sig.  Man kunne fristes 
til at sige, at DJ har fået sin egen ”politireform´s” besværligheder at slås med.   
Vi havde den glæde at se kredsens formand, Leif Engsby som gæst ved vores 
generalforsamling. Vi er beæret over hans tilstedeværelse, og det viser os Leif´s og 
kredsens interesse for et nært og forhold til foreningerne i kreds 7, akkurat som vi 
oplevede det i tidligere region 13. 

Generalforsamlingen bød også på valg af nye bestyrelsesmedlemmer, idet Jacob Lilje, 
Jens Hansen og Flemming Eilsø valgte at stoppe. 
Der skal lyde en stor tak for jeres indsats i foreningen, og vi glæder os naturligvis til 
jeres fortsatte engagement. Jacob vil fortsat være at finde på flugtskydebanen og Jens 
Hansen vil ligeledes fortsætte med at være ham som dirigerer tropperne ved 
foreningsjagterne mens Flemming glædeligt tilbyder sin assistance ved forskellige 
arrangementer. 

Den nye bestyrelse har konstitueret sig, afholdt sit første bestyrelsesmøde, hvor vi 
bl.a. fik sat organisationen på plads og trukket linjerne for fremtiden.  Jeg går fremtiden 
i møde med fortrøstning. Alt dette skal naturligvis munde ud i gode tilbud og 

arrangementer til gavn og glæde for foreningens 
medlemmer. 
På generalforsamlingen luftede Jacob Lilje, at brikkerne 
er ved at falde på plads for en udvidelse af 
skydekapaciteten på flugtskydebanen. Vi tror på at de 
sidste detaljer falder på plads inden sæsonstart i april, 
men det betyder også at hvis aktiviteten på 
flugtskydebanen øges, så bliver der også brug for flere 
frivillige hænder og gode kræfter. Jeg er sikker på at 
man på banen vil være taknemmelige for at få nye folk 
til at yde et stykke arbejde og være en del af 
fællesskabet. 
Hvis du vil være en del af holdet, så kontakt Jacob Lilje 
eller foreningens formand. 
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Riffeludvalget har oplevet en kolossal aktivitetsstigning efter at man har lagt 
hovedvægten af skydedagene til Hanebjerg. I samarbejde med DDS Nordsjælland har 
man planer om at lave bedre udendørs opholdsforhold for skytterne som benytter 
Hanebjerg. Vi ser med forventning frem til en forbedring af forholdene.  Sjælsø 
skydebaner er nu engang ”vores”, og vi befinder os alle godt til rette her, men forsvaret 
skal i nærmeste fremtid til at renovere hele anlægget, så det er med store 
begrænsninger at vi i 2009 kan skyde på Sjælsø, men på sigt vil dette forhåbentlig 
ændre sig. 

Det er med stor optimisme jeg ser på fremtiden. Alle foreningens udvalg er i fuld gang 
med at planlægge aktiviteter for næste år. Jagthorn, madhold, hundetræning, knivhold 
for blot at nævne nogle få, har fuld fart over feltet. Man mødes, har det rart sammen og 
udøver i fællesskab de aktiviteter som man nu engang har interesse for. 
Skal viften af tilbud øges, så hører bestyrelsen gerne på de forslag som skulle komme 
fra medlemmerne.  

Jagtsæsonen 2008/9 er nu stort set slut. Jeg tror på at der er mange jægere og 
medlemmer som har fået en god jagtoplevelse.  Desværre er Danmark ikke så stort et 
land,  så der kan blive jagtterræn til os alle.  
Jeg vil derfor opfordre alle jer som er i besiddelse at et stykke jagt, tænke på dem som 
ingen jagt har, og om det ikke var muligt at invitere en eller to med på en jagt, så de 
også kan få en god jagtoplevelse. Tænk på mulighederne hen over sommeren og brug 
så foreningens hjemmeside til at komme i kontakt med medlemmer som gerne vil tage 
imod en invitation til en jagt.  Gå ind på www.hooj.dk  klik på fanen ”opslagstavle”  og 
på venstre menu linje skal du klikke på ”jagtformidling”.  Her kan du se navne på dem 
som med glæde tager imod en invitation. 
 
Må Diana følge dig på de krogede stier 
Max Elbæk – formand 
 

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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10 Års Service Garanti 
ved køb af våben!

Medlem af 
jaguargruppen!
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Jægerskydningen 
m. Hørsholm Skytteforening 
Mandag d. 26. januar,  kl.  19.00 
sted:  skydebanen,  Hørsholm Idrætspark 
(under skøjtehallerne, indgang bagfra) 
 

Vi har fået endnu en stor udfordring !    
 
Venneskydningen eller jægerskydningen med Hørsholm Skytteforenig, er efterhånden 
blevet en af de rigtig gode traditioner vi har i foreningerne. 

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

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

Skytterne glæder sig allerede til "dysten" . 

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

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

Vi skyder med skytteforeningens våben. 

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

ØL og vand kan købes til sædvanlige lave priser. 

 
HUSK !! tilmelding til: 

Max Elbæk,     tlf.: 2660 7825   
eller på mail:   jagt@netbrev.dk 

senest d. 15. januar 
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Fastelavn´s- skydning 
 
Lørdag  d.  21. februar, kl. 9.00-15.00,  på flugtskydebanen. 
 
Som det nu engang foregår, hvor ordentlige mennesker mødes, ja – 
så skal vi også  i jagtforeningen mødes/samles for at ”slå katten af 
tønden”.    
Forskellen er blot, at når vi brave jægersmænd mødes for at ”slå katten af tønden”, så 
udskifter vi køllen eller slagstokken med vores haglgevær.   

NEJ NEJ – rolig nu!    For at få has på tønden, så kan vi allerede nu berolige 
bekymrede sjæle, vi slår altså ikke løs på tønden med geværerne, men 
derimod bruges de vante flugtskydepatroner, som købes på banen, til at 
få has på fastelavnstønden. 

Den skytte som skyder bunden ud af tønden bliver kåret som Dronning, 
og skytten som skyder hele tønden ned bliver kåret som Konge. 

Da vi skal have en sjov dag, er det undervejs tilladt at komme 
med alle godhjertede kommentarer til den aktuelle skytte, 
bemærkninger og des lige, som kan være medvirkende til evt. 
at ”hyle” hende/ham lidt ud af den, så vedkommendes 
præstationer måske ikke lige bliver som forventet.  

Priserne vil være overkommelige, og underholdningsværdien 
helt sikkert helt i top. 
 

Der skydes på fastelavnstønden fra kl. 9.00. 
Kom fra start, da tønden plejer at være nedskudt omkring 10 tiden. 
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NYE  JAGTTIDER 
 
Torsdag  d.  19.  februar  2009,   kl. 19.00 
sted:  HOOJ huset,  Enghave 38,  2960 Rungsted Kyst 
 
 
I 2010 skal det store apparat i gang med at forhandle om jagttiderne i Danmark. 
Nu er det engang sådan at det ikke kun er jægerne eller Danmarks Jægerforbund som 
bestemmer hvordan jagt og især jagttiderne eller måden vi skal drive jagt på, skal 
være i vores lille land (desværre).   
Fakta er, at en masse interesseorganisationer som f.eks. DN, DOF, Dyrenes 
beskyttelse og mange flere har indflydelse på jagt, jagttider og jagtudøvelse. 
Herudover er der en masse internationale restriktioner/konventioner samt ikke mindst 
EU, som har stor indflydelse på hele det jagtpolitiske område. 
 
Ikke alle er lige så begejstrede for jagt som vi jægere er det. Derfor ligger der store og 
svære forhandlinger som man skal igennem, for at vi kan få lov til at dyrke vores 
interesse – Jagten. 
 
Derfor vil vi i samarbejde med Lyngby-Gladsaxe jagtforening tage hul på debatten, 
høre jer medlemmer hvad I har af ønsker som DJ kan tage med i overvejelserne når 
de skal i gang med arbejdet. DJ ønsker at få så mange ideer og ønsker fra 
medlemmerne i hele landet. Der laves naturligvis lignende arrangementer i hele landet 
på flere niveauer, og når 
alle de indsamlede ideer 
og ønsker er kommet i hus, 
kan Dj se på resultaterne 
og samle alle ønsker og 
ideer til konkret 
forhandlingsoplæg. 
 
Aftenen kommer til at 
foregå på denne måde, at 
vi kort fortæller om 
reglerne for jagttider, hvad 
lovgivningen siger, havd de 
internationale aftaler 
indebærer samt hvad DJ´s 
holdninger er. 
Herefter afholder vi en 
åben debat hvor I kan 
komme med jeres 
synspunkter og ønsker for 
fremtidens jagt. 
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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.    Første åbningsdag i 2009 bliver 8. januar. 

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. 
 
Hvis der er nogle af vores medlemmer som har en opsats, en gammel jagttaske eller 
en sjov jagteffekt, så smid den endelig ikke ud. Det kunne være at lige netop denne 
ting, kunne bruges som udsmykning i huset. 
 
En frisk havemand / vicevært / husmester, som har lidt tid til overs, er meget 
velkommen. Du er måske lige ham/hende som gerne vil være med til at holde stedet i 
fin stand. Al hjælp er velkommen. 
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Hundesiden 
 
Vinterens vedligeholdstræning er stadig i gang, og der er 3 
gange tilbage i det nye år. Vintertræningen er trods sin 
mere uformelle karakter uhyre effektiv, fordi man her har 
lejlighed til at fokusere på de unoder, hunden og føreren 
har tilraget sig under efterårets jagter. Især hunde, der 
driver på jagter, glemmer alt om lydighed. De er nærmest 
ude af kontakt med føreren, de er blevet meget 
selvstændige, hvilket ikke er af det positive.   

Ring til mig for at høre om tid og sted for kommende vintertræning. 

Efterårets jagter 
Personligt har jeg brugt efterårets jagter til at have min hund med som apportør, jeg 
møder op med hund, uden gevær. Mine trænere har anbefalet  dette, og det har 
virkelig vist sig at være meget fremmende for samarbejdet mellem hund og fører. 

At tage er sted uden gevær betyder ganske vist en følelse af at have glemt noget, at 
mangle noget, men når man først er på sin post, er nærheden med hunden meget 
betagende. Dens begejstring og interesse, for hvad der sker omkring den, er 
smittende, og når man så kan sende den efter en fugl, er glæden total. 
Så har også hunden forstået, hvorfor den har skullet sidde stille i en time i bidende 
kulde, og den er nu klar til at hente mere. 

Det er bare ikke altid, der kommer flere fugle den dag. Har hunden været ude på en 
langvarig eftersøgning uden resultat, har jeg stadig den første fugl i tasken og lægger 
den diskret et sted, hvor hunden omsider vil finde den, og sådan ender hele jagtdagen 
som en succes. 

I denne sammenhæng vil jeg gerne sige tak til de mange jægere, der skyder en fugl, 
der falder 3 skridt fra jægeren, men som alligevel lader min hund hente fuglen. Det er 
af meget stor betydning for hunden, at den får arbejdet med sine apporteringsevner.  

Til gengæld vil jeg ikke rose de hundeførere 
med erfarne hunde, der bare lige sender deres 
hund ind for næsen af os for at snuppe fuglen.  
Lad dog nye hunde komme til engang imellem. 
Det er jo ikke et mesterskab, det gælder. 

Kommende træning forår 2009  
Vi starter i 2009 forårstræningen mandag den 
30. marts.  
Man kan tilmelde sig allerede nu og dermed 
blive informeret via mail om 
træningsarrangementerne. 
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Hundesiden 
 
Træningen starter ved benzindepotet, Høveltevej, mandag aften kl. 18.30. 

Det er igen muligt at følge enten    
1. hvalpehold 
2. videregående grund- og apporteringstræning  
3. ’elitetræning’, der afsluttes med DJ’s apporteringsprøve. Nødvendig bestået brugs- 
og markprøve for deltagelse på dette hold. 

Holdene 1 og 2 starter første aften med fælles træning, så trænerne kan se hundenes 
niveau og placere dem på rette hold. 

Vi glæder os meget til at se jer til forårets træning.  

Mange hilsner 
Anne 

Henvendelse og tilmelding til 
Anne Schouenborg,   tlf.:   45 86 26 68 

hverdag  kl. 18 – 19 
 

 
 
 

 
 

 
 

Vildet skudt – hvad nu ? 
Har du styr på hvordan det vildt du har nedlagt skal klargøres og tilberedes ? 
Hvis ikke, så se her…….. et grundlæggende vildt-madkursus, så du kan få glæde af 
dit, måske første stykke vildt. 

Det påtænkes at oprette et mini  madhold over 4 x 2 dage, fordelt på forårsmånederne, 
og hvor vægten bliver lagt på behandling og tilberedning af alm. vildt , f.eks.  fasan, 
rågeunge, and, og råvildt. 
Emner som af-fangning, flåning/plukning, udskæring/partering, udtagning af indvolde 
mm.. vil blive behandlet på kurset. 
Den enkelte vildtart tilberedes på flere måder for at give inspiration, og optimal 
udnyttelse, når køkkenet forlægges til hjemmene. 

Kurset er GRATIS, men der skal påregnes en udgift på ca. 800,- kr. til materialer. 

Kursusdage:      24.–25. februar,       10.-11. marts,     24.-25. marts.     31/3—1. april 

Der skal være mindst 8-10 kursusdeltagere for at kurset bliver afholdt. 

For at dette kursus skal give mening, beder vi om bindende tilmelding, til: 

Niels Andersen,   48 17 13 26 
 senest   10. februar,   kl. 16.00 
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Tanker fra en foreningsjagt, november 2008 
 af Peter Windfeld 
 
Kære jagtkammerat, 

Jeg står herude i den spæde morgen med udsigt til markerne, lidt skjult inde mellem 
grene, visne blade, krat.   Næsen mærker morgenen, duggen og mine øjne skimter det 
første lys i øst. Morgenen er ved at gry - her er stille.  
Fra min post har jeg udsigt til mine 2 jagtkammerater, der står 60-80 mtr. væk fra mig.  
Udsynet er ok fremad og nogenlunde til siden. Vinden er let så det kunne godt gå hen 
og blive en fin due morgen.  Bøsse er knækket, men nu er det er tid til at gøre sig klar 
og vente og vente. Alle jægere ved, at tålmodighed er nøgleordet for at opleve det 
splitsekund hvor hagl og vildtet mødes.  

En ræv dukker frem, midt ude på marken, - det er lige blevet lyst, og Nordsjællands 
første rim dette år ligger fortsat på marken fra en kold nat med de første frostgrader, - 
marken er næsten helt hvid.  

Efter jagten falder der jo bøder for hint og dint og dagens bedste var en af mine 
jagtkammerater som havde kaldt en kvindelig morgenjogger for en "høne" mens hun 
passerede ham i terrænet - det kostede lige 20 kr., og vi andre fik motioneret 
lattermusklerne.   -   Ak ja, en "Høne" !  

I efteråret 2007 stod jeg klar med jagttegn som var erhvervet maj måned samme år, 
med flot ny-indkøbt bøsse og en stor bunke forventninger til naturoplevelser, jagt, 
vildtet og ikke mindst kammeratskabet.  
Efter en række foreningsjagter har jeg lært mange dejlige mennesker og hunde at 
kende og jeg har fået oversat mange af jagten Wikipada'er. Og skønt har det været at 
få den allerførste praktiske erfaring med jagt ind på livet. Jeg har længe haft lyst til 
jagten, men først i en alder af 46 gik jeg i gang hos Niels Andersen, Max og Jan med 
jagttegnskurset. Det har jeg aldrig fortrudt. De var en oplevelse i sig selv.  

Der skal sendes mange hagl ud af bøssen før man bliver fortrolig med sit gevær. Ikke 
fordi der går så mange skud på jagten, men oplevelsen af sig selv, våbenet, mit tøj når 
jeg lægger til - sikke noget bras de første gange!! - og ikke mindst udsyn, sikkerhed fra 
hvor du står. Alt det skal læres, skal ind under huden og gøres om og om igen så skal 
det nok lykkes.  Kun træning, træning og træning på skydebanen kan gøre mig til en 
bedre jæger. 
  
Jeg ser frem til mange dejlige 
jagter sammen med jer andre. 
 
Knæk og bræk 
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Aktiviteter i HOOJ   -   1.  kvartal  2009 
 
 

Januar: 
man. 5. Knivkursus 
tors. 8. Åbent i HOOJ huset 
man. 12. Knivkursus 
man. 19. Knivkursus 
tors. 22. Åbent i HOOJ huset 
man. 26. Jæger / Venneskydning med Hørsholm Skytteforening 
tirs. 27. JKF årsmøde 
 
 
Februar: 
man. 2. Knivkursus 
tors. 5. Åbent i HOOJ huset 
tors. 19. Nye jagttider – temaaften  (HOOJ huset) 
man. 16. Knivkursus 
tors. 19. Åbent i HOOJ huset 
lør. 21. Fastelavnsskydning på flugtskydebanen 
man. 23. knivkursus 
tirs. 24. Madkursus for nyjægere.   Spiseaften dagen efter 
 
 
Marts: 
søn. 1. Kredsmøde,  kreds 7 i Roskilde  (se jæger) 
man. 2. Knivkursus 
tors. 5. Åbent i HOOJ huset 
søn. 8. Riffelskydning – Hanebjerg 
man. 9. Knivkursus 
tirs. 10. Madkursus for nyjægere.   Spiseaften dagen efter 
man. 16. Knivkursus 
tors. 19. Åbent i HOOJ huset 
man. 23. Knivkursus 
man. 30. Opstart på hundetræning  +   Knivkursus 
tirs. 31. Madkursus for nyjægere.   Spiseaften dagen efter 
 

 

Næste medlemsblad udkommer primo april 2009.    
Indlæg, annoncer mm., skal være redaktionen i hænde senest 1. marts 2009. 
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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. 

Marts 
Søndag 8. kl. 10.00-13.00 Indskydn. / træning 

   

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 

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 

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 

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. 
 
 
 
 

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

Mandag d.  23. februar  2009, kl. 21.00 
sted:  HOOJ huset,  Enghave 38,  2960 Rungsted Kyst 

 
 Dagsorden i flg. vedtægter: 
 Valg af dirigent 
 Formandens beretning 
 Fastsættelse af kontingent 
 Indkomne forslag 
 Revideret regnskab & budget til godkendelse 
 Valg 
 Eventuelt 
 
Forslag skal være riffeludvalgsformanden i hænde, senest 8 dage før 
generalforsamlingen.   
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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 

Da datoerne ikke var fastlagt ved redaktionens sluttid, er det 
med forbehold at der skydes de 2 ovennævnte datoer. 

Se flugtskydekalenderen på hjemmesiden  www.hooj.dk   

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. 
 

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. 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Årsmøde,  JKF  Hørsholm 

(jagtforeningernes kommunale fællesråd) 
Tirsdag  d. 27. januar 2009,  kl. 19.00 

sted:  HOOJ huset, Enghave 38, 2960 Rungsted Kyst 
 

Dagsorden i flg. DJ´s vedtægter 
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Tilbud:   til nye riffelskytter, forår 2009 
 
Torsdag  d.  2. april 2009,   kl. 19.00 – 22.00 

sted:  Lyngby-Gladsaxe jagtforening,  Bredevej 120,  2830 Virum 
 
Er du medlem af Danmarks jægerforbund og er du nybegynder ud i riffelskydning, så 
tilbydes du nu et grundkursus i, hvordan man opfører sig på en skydebane og hvordan 
man håndterer en riffel så man allerede fra starten får det bedst mulige resultat. 

Du skal medbringe riffel inkl. bundstykke og hjælpemidler til fast anlæg f.eks. rygsæk 
eller lignende. 

Målet med kurset er,- at du bliver fortrolig med dit våben, lærer om begreberne 
åndedræt, skydestilling, aftræk, efteraftræk, mukken og meget mere. 
Målet er også, at du efter kurset er fortrolig med formalia om riffelprøven, prøvens 
krav. Der vil være en prøvesagkyndig til stede som kan svare på de spørgsmål du 
måtte have angående riffelprøven. 

Teoridelen foregår i Lyngby-Gladsaxe jagtforenings klubhus på Bredevej i Virum.  

Der følges op med praktisk skydetræning, torsdag d. 16/4 kl. 17- 19 på Sjælsø 
skydebaner.  
 

Tilmelding til undertegnede senest   19. marts 2009  til:  
Peter Andersen,  tlf.:  45 80 68 85 

 
 

På vegne af,-   Hillerød,  Hørsholm,  Karlebo og Lyngby-Gladsaxe jagtforeninger. 
Peter Andersen 
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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

Knivkursus  
 
sted:   Vallerød Skole,  sløjdlokalerne   (ligger i skolens sydlige ende) 
 
Siden vi startede ”knivkursus”, har flere og flere deltaget i denne spændende aktivitet. 
Det er imponerende at se den kreativitet deltagerne udviser, og så flotte knive der 
bliver lavet. 

Alle er velkomne, nybegyndere som viderekomne, og hele ”kurset” kører på hjælp-til-
selvhjælp princippet, og fordelen ved at samle aktiviteterne et sted, er - dels at vi har 
de rigtige maskiner, værktøj, bøger mm., og sidst men ikke mindst, at mange af 
deltagerne er eminente knivmagere, som har gjort sig mange erfaringer, erfaringer de 
gerne deler med os andre. 

Du må meget gerne selv medbringe værktøjer og materialer, men foreningen råder 
over et mindre udvalg af knivklinger og skæftematerialer, som sælges til næsten rene 
nettopriser, men har du specielle ønsker om materialevalg, kan dette også lade sig 
gøre, men så er det ”bestillingsvarer”. 
 

 
                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kurset afholdes 
følgende mandage, 

kl.  19 .00 - 21.00 
 
   Januar:-                   -- 
 5. + 12. + 19.  

   Februar:--                 - 
 2. + 16. + 23. 

   Marts:                       - 

 2. + 9. + 16. + 23. + 30. 
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Bakkevej 18,   Hareskovby
3500 Værløse

Tlf.: 4444 0647   Bil: 4043 3536

KBS. Kvalitet - Bedre Service

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, og 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. 

Og hvad kan vi så bruge det til ! 

Vi har alt for mange oplevelser der går på, at post ikke når frem til modtageren, at post 
forputter sig i alle reklamerne, og sidst men ikke mindst, det faktum at portoudgiften til 
forsendelse inden for de sidste 7 år er gået fra at vi betalte 1,19 kr. pr. blad til i 2008 
hvor vi betalte 5,00 kr. pr. blad,  og så tør vi ikke gætte på hvor meget portoen stiger i 
2009. 

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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SKOVDUE  MED  ENEBÆR 
 

4 skovduer 
150 g spæk  (fersk eller røget) 
1 ½ dl hønsebouillon 

2 ts salt 
1 ts kværnet peber 

1 gulerod i skiver 
1  løg i skiver 

1 sp knust enebær 
 citronsaft efter smag 
 syrnet fløde efter smag 

 
 

1. De istandgjorte duer gnides med salt og peber.   Ombindes med spækskiver og 
steges i ovn ved 225 0 i ca. 30-40 min.. 
 

2. Gem stegeskyen.  Kødet løsnes fra benene.  
Læg det i en stegegryde med alle ingredienserne samt hønseboullion, undtaget 
citronsaft og syrnet fløde, 
 

3. Spækskiverne skæres i tern og tilsættes.  Småkoges i 5-10 min.. 
 

4. Smag til med krydderier og citronsaft.  Lad småkoge i yderligere 5 min. 
 

5. Til sidst tilsættes fløden, retten varmes op uden at koge. 
 

6. Serveres med kartofler. 
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ÆBLEDESSERT  MED  PORTVINSMAKRON - 
OG FLØDESKUM 
 

3-4 gode madæbler 
2-3 sp vand 

  
  

Makronmasse: 
75 g knuste makroner 
50 g blødt smør 

 lidt portvin 
  
  

Tilbehør: 
flødeskum af 2 dl. piskefløde 

  
 
 

1. Skræl æblerne og skær dem i tynde skiver. 
Læg dem i et smurt ildfast fad, og stænk let med vand. 
 

2. Stil fadet i en forvarmet ovn i 10 min ved 2000. 
 

3. Rør eller blend makroner og smør sammen med portvin. 
 

4. Tag æblerne ud af ovnen og fordel makronmassen på. 
 

5. Bag videre i ca. 15 min., til makronmassen karamelliserer og er sprød. 
 

6. Servér med iskold flødeskum. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”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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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 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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