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Hørsholm & Omegns Jagtforening udsender medlemsbladet 4 gange årligt.  Optagelse af annoncer sker ved 
henvendelse til redaktion. 
Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere, forkorte samt afvise, til optagelse i medlemsbladet, indsendte indlæg 
og artikler. 
Redaktionen fraskriver sig ansvaret for rigtigheden samt evt. ophavsmæssige rettigheder af det fra medlemmer og 
andre, til medlemsbladet indleverede materiale. 
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Brave jægere – kære medlemmer ! 
 
Hørsholm & Omegns Jagtforening (HOOJ) er blandt de 
3 bedste jagtforeninger i Danmark.  På DJ´s 
repræsentantskabsmøde 13. juni, blev årets 
Jagtforening kåret, og desværre blev det ikke HOOJ 
som vandt den ærefulde titel, men vi kan dog trøste os 
med, at vi trods alt blev nr. 2    i et tæt finaleopløb.  
At HOOJ, trods alt nu kan kalde sig Danmarks ”næst”-
bedste jagtforening skyldes alle de ihærdige ildsjæle 
som bruger en stor del af deres fritid på at få den brede vifte af tilbud, som vi 
har i HOOJ, til at fungere til fælles glæde for alle os medlemmer.  Der skal 
lyde en stor ros og tak for deres indsats for foreningen. 
Foreningens medlemmer har også en stor del af æren til titlen, dels ved at 
bakke op om ildsjælene og aktiviteterne, men også ved at omtale 
jagtforeningen i positive vendinger. Det sidste kan jeg høre når jeg færdes 
rundt i landet, og hvorfra ved man ”derude” at VORES forening er speciel, det 

kan jo kun være fra jer medlemmer, I som er så gode ambassadører for HOOJ. 

Repræsentantskabsmødet var det andet efter den nye struktur blev indført. Nu har de 
8 kredse efterhånden fundet en rytme som kan bruges, og det var derfor tid til at der 
skulle foretages en del justeringer i DJ´s vedtægter. 
Desværre må man også konstatere at DJ er blevet så politiseret at man har fjernet 
fokus fra de lokale foreninger og i stedet mere fokuserer på Jægernes Kommunale 
Fællesråd (JKF).  For at man har mulighed for at blive valgt til DJ´s repræsentantskab, 

skal man nu være indstillet ved et JKF årsmøde.  Det er et tilbageskridt for den lokale 
forening som hidtil på det årlige kredsmøde har haft denne mulighed for at få 
kandidater valgt til repræsentantskabet og derved repræsentere lokalforeningerne. 

HOOJ huset i Rungsted bliver benyttet flittigt. Hver anden torsdag holdes åbent og 
mange medlemmer har lagt vejen forbi for at se huset.  Hornblæserne bruger huset 
flittigt hver onsdag, og der er en del mødeaktivitet. Fra og med efteråret skal 
jagttegnsundervisningen også foregå  i HOOJ huset. 
Bestyrelsen har over for kommunen anmodet om at få en varig brugsaftale i stand. 
Ved samme lejlighed har bestyrelsen lavet en plan for renoveringen af huset som kort 
betyder at jagtforeningen skal stå for den indvendige renovering og Kommunen for 
vedligeholdelse af klimaskærm samt forbrugsudgifter. Det forslag bestyrelsen har 
fremsendt, har lighed med andre foreningers vilkår.  Kultur og fritidsudvalgsmødet skal 
på deres møde i august tage stilling til vores fremtid i HOOJ huset.  
Vi må så blot håbe, at deres beslutning bliver et positivt resultat for jagtforeningen. 

Hundeudvalget har fået 2 nye superinstruktører som er i fuld gang med hundearbejdet. 
Der har været flere arrangementer som har noget med hunde at gøre. Narkohunde har 
været på besøg, Hørsholms borgere har været inviteret til foredrag om træning af 
deres hunde med efterfølgende tilbud. 
Flugtskydebanen har fået en ny miljøgodkendelse som betyder mere skydetid, og 
melder samtidig om en markant øget skytteaktivitet. Den øgede skydetid skal så 
resultere i endnu flere aktiviteter på flugtskydebanen fra og med næste år. Vi får en 
lille forsmag på den udvidede skydetid, idet der i år er skydning på alle onsdage i 
september. 

fortsættes næste side: 
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Riffelludvalget melder også om øget skytteaktivitet på både Sjælsø og Hanebjerg 
skydebaner. 
For ikke at remse alle udvalgene op, så er tilbagemeldingerne fra alle udvalgene stort set 
enslydende, nemlig -  at der er øget aktivitet. 
Som foreningens formand kan jeg kun glæde mig over alle de positive tilbagemeldinger 
jeg får. 
Det overbeviser mig om, at Hørsholm & Omegns Jagtforening er Danmarks bedste 

jagtforening. 

I maj lanceredes et nyt tiltag – Trofæaften.  Der var ca. 20 medlemmer som alle havde 
nogle interessante trofæer at vise frem. Ud over de spændende trofæer, så fulgte der 
også en historie med til hvert udstillede trofæ, historien som både kunne være en 
spændende jagt, men også den sjove oplevelse. Jeg kan kun opfordre alle til at møde 
frem til næste års trofæaften. 

Vil man have en særlig oplevelse, så skal jeg komme med en opfordring til at deltage ved 
vandringen i Dyrehaven til september. Her er chancen for at komme helt tæt på de store 
kronhjorte i deres mest aktive periode ”brunsten”  Mød op med jeres familier og få del i 
denne specielle oplevelse som. Læs mere herom andetsteds i dette blad. 
 
Må Diana følge dig på de krogede stier 
Max Elbæk - formand 
 
 

 

GENERALFORSAMLING 
Torsdag  d. 22. oktober, 2009  -  kl- 19.30 
sted:   HOOJ huset,  Enghave 38,  2960 Rungsted Kyst 
 
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. 
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10 Års Service Garanti 

ved køb af våben!

Medlem af 
jaguargruppen!
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”Brunstens”  Dyrehave 

Tirsdag  d.  22. september  kl. 18.00 

 
 
Indbydelse til guidet tur i Dyrehaven 

mødested:  Trepilevej v. Trepilelågen 

(lidt nord for Taarbæk) 

 

 
Sidst vi var i Dyrehaven for at opleve 
Kronhjorten i dens brunst var i 2005. Dengang 
deltog ca. 100 medlemmer med familie, og 
alle fik en uforglemmelig oplevelse med hjem 
efter denne lille aftentur.  

Carsten Crillesen fra Dyrehaven vil føre os til 
de rigtig spændende steder. Sidst i september kommer mørkningen tidligt, så det er en 
meget stemningsfuld oplevelse. Vi vil høre de rungende brunstbrøl, der på én gang er 
en udfordring og en advarsel til rivaler. 
 

Krondyrets meget beundrede sociale organisation bygger på moderstyre, matriarkat. 
Hinder, kalve og unge hjorte lever sammen i flokke – rudler – suverænt anført af 
førerhinden. 
Afsondret fra de store rudler, lever de stærke hjorte deres eget liv, bestemt af 
gevirbygningens og brunstens store biologiske krav. Efter basten er fejet i juli, er det tid 
at samle kræfter og fedtlag til brunstens styrkeprøve. Fra midten af septemeber 

forjages de unge hjorte fra rudlerne, og 
’pladshjortene’ samler deres harem af 
hinder om sig. Brunsttiden er enormt 
krævende 
for de stærke hjorte. Udmattes de før tid, 
er det chancen for bihjortene, der hele 
tiden længselsfuldt brølende har opholdt 
sig i nærheden af brunstpladsen. 

Det er dette sceneri, vi skal opleve den 22. 
september. 

Ingen tilmelding.  Mød bare op med familie 
og venner. 
 
Husk – læskedrik, fornuftig beklædning og 
ikke mindst gode travesko. 
 

www.hooj.dk 
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Værkstedsdage-  

                på Jagt & Skovbrugsmuseet 

Lørdag/Søndag   5. + 6.  september 

 
Den årligt tilbagevendende begivenhed med arbejdende værksteder, udstillinger, 
demonstrationer af forskellige håndværk, aktiviteter med knivmagere, svampe-
bestemmelse, kryddersnapse, skovmaskiner, bueskydning, laserskydning, kokkerier 
for børn, smagsprøver for voksne o.m.a..  
 
Der er bare så mange spændende ting at se på, røre ved, smage på, denne weekend, 
men der er også rig mulighed for at lave nogle spændende indkøb. 
Snyd ikke dig selv, din familie, venner og bekendte, forretningsforbindelser m.m. for 
denne enestående oplevelse,  inviter dem med en tur på Jagt & Skovbrugsmuseet.   
  

Mulighed for at købe frokost og forfriskninger i caf’e sneppen 
 

Hørsholm & Omegns Jagtforening er 
som din lokale jagtforening også med 
vores egen stand at finde ved dette 
arrangement som museet hvert år 
stabler på benene. 

Vi ses 

www.hooj.dk 
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Hundesiderne 
 

Når jeg i filosofiske stunder tænker på, hvad jeg helst vil 
beskæftige mig med i mit liv, er der ingen tvivl i mit hjerte og 
sind: arbejde med hunde.  
Det er livsbekræftende og fascinerende at se en hund vokse i 
arbejdet, samtidig med den fortsætter sit viltre, glade liv i 
’fritiden’. Vi ser i vores træning, at arbejdet med at forstærke 
hundens drifter og udnytte dem, uden at komme i konflikt med hunden, er det, der 
bærer frugt. 

Forårstræningen er slut, vi har haft det største deltagerantal nogen sinde, nemlig 40 
hunde. 

Til instruktørerne 

Vores 3 trænere har været spændt hårdt for med så mange hunde til hvalpemotivation, 
grunddressur og videregående apporteringstræning. Det er af stor betydnng for 
foreningen, at vi har så motiverende, engagere og dygtige trænere. Det er jer, der som 
ildsjæle, står for fremdriften i hundetræningen. Tusind tak for det. 

 Afslutning og prøver 

Sidst i maj havde vi en festlig afslutning i Flugtskydningshuset, og på sidste aften var 
der afslutningsprøver for hvalpe og grunddressur. 
Efterfølgende blev der 30. maj holdt DJ’s lokale apporteringsprøve ved Femsølyng, 
med ekstern dommer. Alle hundeførere var særdeles velforberedte og har gennem 
sæsonen arbejdet bravt for at forbedre hundens færdigheder. Men som dommeren 
sagde i afslutningstalen, skal man på prøver have Lucky Luke med i baglommen, man 
kan ikke vide hjemme fra, at i dag går det godt.  
Hunden er heldigvis et levende væsen, der også viser selvstændighed, selv om vi ikke 
som førere er begejstrede for alt for mange nye tiltag fra hundens side netop på 
prøvedagen. 
Vi havde en sjov, varm og udfordrende dag, hvor ingen bagefter var i tvivl om, at 
afleveringer er man aldrig for erfaren til at træne. En dommer med humor, dejligt. 

Tillykke til alle deltagerne med de flotte resultater og tak fordi I deltog. Næste år er det 
vores ambition at lave en åben apporteringsprøve for deltagere fra alle jagtforeninger. 
Vi har et år til at træne i at blive blandt de bedste – og det kan vi. 

Besøg af narkohundeførere 

13. maj havde vi en meget inspirerende aften med 
2 narkohundeførere. Personligt nyder jeg altid, når 
rigtig dygtige hundefolk kan formidle deres budskab 
med stor humor. Vi lærte meget den aften, så bl.a. 
en helt vidunderlig narkohund arbejde dybt 
koncentreret, og lidt efter så vi hunden i fri dressur 
blandt deltagerne som en livlig, fræk og dejlig hund. Det er lige netop en hund, der er 
trænet med konsekvens og kærlighed.  

Da jeg efterfølgende skrev tak for sidst til foredragsholderne, stod der til sidst. Ja – det 
er fantastisk, hvor lidt man behøver blive sur i forbindelse med at arbejde med en 
hund. 
Tænk lige over det! 

www.hooj.dk 
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Hundesiderne 
 
Sommeraktiviteter 

21. juni skal vi igen deltage i National Dansk Mølledag, vi skal give opvisning ved 
Hørsholm Mølle. Min ambition er, at deltagerne vil træne deres hunde til at negligere 
duften af grillpølser – det bragte lidt kaos i opvisningen sidste år, at alle hundene skulle 
over omkring grillen for at apportere en dummy, der var kastet i modsat retning – men da 
det ikke hører til træningsprogrammet, kan jeg vel ikke kræve det. 

Træning efter sommer 

Husk, at en hårdt arbejdende hund skal restituere en måned om året, men det betyder 
ikke, at den skal forfalde. Små daglige, sjove øvelser er guld værd. 
 
 

Træningen starter igen 

Mandag den 10. august kl 18.30 i Høvelte 

Alle nuværende deltagere vil få en reminder, men meld jer gerne til i god tid. Træningen 
foregår igen mandag aften kl. 18.30 – 19.30, i alt 8 gange. 

Der bliver hold med - 

1. hvalpemotivation 

2. grunddressur  

3. apportering 
 
Tak for en dejlig sæson, trods alt vi har oplevet. Vi mistede desværre i begyndelsen af 
sæsonen en dejlig 4-årig hund på hold 3. Han døde af en mavedrejning, stod ikke til at 
redde, hvilket vi selvføgelig alle har været dybt berørt af. Kort tid efter valgte en hund at 
stikke af fra træningen, men blev fundet igen, ved træningsbanen, efterfølgende morgen 
kl. 5 – efter en frygtelig nat for føreren.  

På den positive side er det godt at se og høre, at hunde på alle niveauer, takket være 
deres føreres entusiasme, viser markant fremgang og dygtighed på vej mod at blive 
trofaste, dygtige jagthunde.  

Mange hilsner  
Anne 

Henvendelse og tilmelding til: 

Anne Schouenborg,  tlf. 45 86 26 68,  hverdag kl. 18 – 19. 

 

www.hooj.dk 

 
9 



Sælges  -  Haglgeværer 
 
1 stk. AYA Jaguar Special,  s/s,   cal.12/70   
m. Engelsk skæfte og ægte sidelåse. 

Kun brugt få gange og fremstår som nyt.  pris:  8.800,00 kr. 
 
1 stk. Miroku mod. 3700   o/u 12/70 m. singleaftrækker. 
Pænt gevær.     pris: 4.000,00 kr. 

Henvendelse til: 
Kai Post    

 tlf.: 4825 2766  -  mob.: 2380 7262 
 
 

Foreningsmesterskab  2009 

søndag  d.  30. august,  kl.  9.00 – 16.00 

 
Så er tiden kommet til afholdelse af det årlige 
foreningsmesterskab i lerdueskydning.  
Dette er dagen som vi har gået og ventet på gennem hele flugtskydningssæsonen. 
Dagen hvor vi alle skal vise, at sommerens træning på flugtskydebanen har båret frugt 
og at vi er klar til den kommende jagtsæson. 

Inden kl. 10.30 skal, det vi kalder hovedskydninger være afviklet. Hovedskydninger er 
skydninger hvor man kun kan købe ét skydekort – og kun har én mulighed for at 
bevise sine skydefærdigheder. 

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

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

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

 
 

Vi holder frokostpause ca. kl. 12.00 til kl. 12.30  

Grillmenu kan købes på dagen 

 
Dagen afsluttes kl. 15.30 til 16.00 med  

MONTE CARLO skydning – sponsoreret af æresmedlem Helmuth Bastiansen 

Masser af  FLOTTE  PRÆMIER  i alle klasser. 

 
At deltage ved foreningens mesterskab er ikke en ophøjet kunstart skabt for de få, 
men en gammel foreningstradition hvor vi på en festlig og sjov måde markerer, at 
flugtskydesæsonen nærmer sig sin afslutning. 
Erfaringen viser også at det ikke altid er de ”skrappe” skytter som løber med alle 
præmierne, tværtimod. 
Nu er der ingen 
undskyldning for at 
DU ikke kan 

deltage, så tag og 
kom frem fra dit 
skjul, oplev en helt 
speciel dag som 
adskiller sig fra 
hverdagens stress 
og jag, sure pligter 
som at slå 
græsplænen o.m.a., 
og tag gerne 
familien med i det 
grønne. 
 www.hooj.dk 
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Lerdueskydning  2009 

Lerdueskydning, på flugtskydebanen ved Sjælsø 

 

August 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. 

 

Lørdag 1. 9.00-13.00 Træning/instruktion 

Onsdag 5. 17.00-20.00 Træning  

Lørdag 8. 9.00-13.00 Træning/instruktion 

Onsdag 12. 17.00-20.00 Træning  

Lørdag 15. 9.00-13.00 Træning/instruktion 

Onsdag 19. 17.00-20.00 Træning 

Lørdag 22. 9.00-13.00 Træning/instruktion 

Onsdag 26. 17.00-20.00 Træning 

Lørdag 29. 9.00-16.00 Patrontest / træning / instruktion 

Søndag 30. 9.0-16.00 Foreningsmesterskab 

    

September 

Onsdag 2. 17.00-20.00 Træning 

Onsdag 9. 17.00-20.00 Træning 

Onsdag 16. 17.00-20.00 Træning 

Onsdag 23. 17.00-20.00 Træning 

Onsdag 30. 17.00-20.00 Træning 

    

December 

Lørdag 12. 9.00-13.00 Juleskydning 

    

 
 
 

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. 

www.hooj.dk 
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Jagttegnskursus 
 
HOOJ jagttegnsskole tilbyder jagttegnsundervisning. 
 
Jagttegnskursuset er målrettet til nye jagttegnsløsere, men også nuværende 
jagttegnsløsere kan deltage på kursusset for at få opdateret sin viden på jagt og 
våbenlovsområdet. 

Jagtlovgivning, bekendtgørelser, vildtkendskab, vildtpleje, vildtbiologi jagtens 
udøvelse, jagtredskaber, jagtmåder, jagt-etiske regler, jagthunde, våbenkendskab, 
våbenlov, skydeteknik, forsigtighedsregler, afstandsbedømmelse, våbenkursus, er 
hvad den vordende jæger skal igennem. 

Jagttegnskursus starter til september, med undervisning (tirsdag) hver anden uge, 

og løber frem til  april. 

Kurset omfatter i alt 60 lektioner, heraf 25 lektioners´ lovpligtigt våbenkursus. 
 
Jagttegnskurset koster ca. 2.200,- kr.  
Hertil skal lægges udgifter til skydning, våbenleje, lærebøger, div. materialer mm.. 

Der må påregnes en samlet pris på ca. 3.000,00 - 3.500,00 kr. inden man er klar til 
aflæggelse af jagtprøve. 
 

Henvendelse til: 

Max Elbæk ,  tlf.:  26 60 78 25 

mail-   max@netbrev.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hjælp søges! 
 
Der skal laves nogle el-installationer i HOOJ huset´s køkken. 
Installationerne skal naturligvis laves efter gældende retningslinjer og lovgivning. 
Hvis der er et medlem som kan være behjælpelig med dette, så kontakt formanden på 
tlf. 26 60 78 25 
 
Vi står også og mangler nogle lamper til salen (i dag hænger der nogle gamle 
rislamper). 
Hvis der er nogen som kan skaffe nogle lamper etc., så vil foreningen være den 
taknemmelige modtager. 
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Aktiviteter i HOOJ   -   3.  kvartal  2009 
 
 

Juli: 
FERIE  

 
 

August: 
Lør. 1. Flugtskydning - instruktion 

Man. 3. Riffelskydning på Hanebjerg 

Ons. 5. Flugtskydning 

Lør. 8. Flugtskydning - instruktion 

Man. 10. Hundetræning – start   /  Riffelskydnig på Hanebjerg 

Ons. 12. Flugtskydning 

Tors. 13. Riffelskydning på Sjælsø 

Lør. 15. Flugtskydning - instruktion 

Man. 17. Hundetræning   /   Riffelskydning på Hanebjerg 

Ons. 19. Flugtskydning 

Tors. 20. HOOJ huset åbent 

Lør. 22. Flugtskydning - instruktion 

Man. 24. Hundetræning   /   Riffelskydning på Hanebjerg 

Ons. 26. Flugtskydning 

Lør. 29. Flugtskydning - instruktion 

Søn. 30. Foreningsmesterskab i flugtskydning 

Man. 31. Hundetræning   /   Riffelskydning på Hanebjerg 
 
 

September: 
Ons. 2. Jagthorn – øve i HOOJ huset   /   Flugtskydning 

Tors. 3. HOOJ huset åbent 

Lør. 5. Værkstedsdage på Jagt & Skovbrugsmuseet 

Søn. 6. Værkstedsdage på Jagt & Skovbrugsmuseet 

Man. 7. Hundetræning / Riffelskydning, Hanebjerg / Opstart Gourmet kursus 

Ons. 9. Jagthorn – øve i HOOJ huset   /   Flugtskydning 

Tors. 10. Riffelskydning/træning på Sjælsø 

Man. 14. Hundetræning   /   Riffelskydning på Hanebjerg 

Ons. 16. Jagthorn – øve i HOOJ huset   /   Flugtskydning 

Tors. 17. HOOJ huset åbent 

Man. 21. Hundetræning   /   Riffelskydning på Hanebjerg 

Tirs. 22. Tur til ”Brunstens” Dyrehave 

Ons. 23. Jagthorn – øve i HOOJ huset   /   Flugtskydning 

Man. 28. Hundetræning   /   Riffelskydning på Hanebjerg 

Ons. 30. Jagthorn – øve i HOOJ huset   /   Flugtskydning 
 

Næste medlemsblad udkommer primo oktober.    
Indlæg, annoncer mm., skal være redaktionen i hænde senest 1. sept. 2009. 
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Riffelskydning – sommer/efterår  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. 

August 

Mandag 3. kl. 17.00-20.00 Indskydn. / træning 

Mandag 10. kl. 17.00-20.00 Indskydn. / træning 

Mandag 17. kl. 17.00-20.00 Indskydn. / træning 

Mandag 24. kl. 17.00-20.00 Indskydn. / træning 

Mandag 31. kl. 17.00-20.00 Indskydn. / træning 

     
 

September 

Mandag 7. kl. 17.00-solned. Indskydn. / træning 

Mandag 14. kl. 17.00-solned. Indskydn. / træning 

Mandag 21. kl. 17.00-solned. Indskydn. / træning 

Mandag 28. kl. 17.00-solned. Indskydn. / træning  

     
 

Oktober 

Søndag 18. kl. 10.00-14.00 Indskydn. / træning 

     
 

December 

Søndag 13. kl. 10.00-14.00 Indskydn. / træning 

     
m. forbehold for ændringer i skydedage/tider, samt evt. aflysninger. 
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Riffelskydning – sommer/efterår  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. 

August 

Torsdag 13. kl. 17.00-19.00 Indskydn. / træning 

     
 

September 

Torsdag 10. kl. 17.00-19.00 Indskydn. / træning 

     
 

Oktober 

Torsdag 8. kl. 17.00-18.27 Indskydn. / træning 

     
m. forbehold for ændringer i skydedage/tider, samt evt. aflysninger. 
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Hornsignaler og fanfarer kunne høres i de naturskønne omgivelser ved Rugaard Gods 
på Nordfyn, da Danmarks jægerforbund lørdag den 6. Juni afholdt 
forbundsmesterskaberne i jagthornsblæsning.  
Blandt de mere end 300 deltagere var Hørsholm Jagthornsgruppe.  

Mange vinteraftener er blevet brugt til at øve de traditionsrige jagtsignaler og nye 
kompositioner.  
Vores placering bliver nok ikke den bedste men vi var med, og vi havde en rigtig god 
dag. 

Der er i Danmark en gammel tradition for brug af jagthorn, og jagthornet bruges stadig 
til kommunikation mellem jæger og hundefolk/drivere.  Ligeledes anvendes 
jagthornsblæsning ved jagtens forskellige ceremonier og andre arrangementer. Så der 
er ingen undskyldning for at jagthornet kun hænger som pyntegenstand på din væg. 

Vi fortsætter med øve-aftenerne da der er flere konkurrencer som venter, her kan 
nævnes De Nordtyske Mesterskaber og Bosjö Kloster.   
 
Når du læser dette og måske tænker – ”det kunne jeg godt tænke mig at lære” ,- eller 
hvis du har et jagthorn liggende et eller andet sted derhjemme og længe har tænkt på 
at anskaffe et jagthorn og komme i gang med at trutte, så starter jagthornskolen op 
igen til september og øver alle onsdage hele vinteren. 

Alle kan lære at spille, kvinder, mænd og børn, så tag en rask beslutning og kom i 
gang med jagthornstræningen. 

Kontakt-    Svend E. Vinther,  tlf. 45 86 47 16 

Her kan du tilmelde dig eller høre lidt mere om 
hvordan du kommer i gang. 
Man er også velkommen til at kigge forbi HOOJ 
huset på øveaftenerne som er onsdage f.o.m. 2. 
september. 
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MADUDVALGET præsenterer- 
Gourmethold 2009/10 

På foreningens gourmethold forvandler vi det nedlagte vidt til smagfulde lækre retter.  

På gourmetholdet arbejder vi i efteråret vildt fra den skandinaviske fauna, mens vi i 
vinter/forårs perioden har fisk på menuen, hvis vi ikke kan skaffe vildt.  

Vi mødes den første mandag i hver måned, bortset fra første mandag i januar. Det er 
kl. 18:00 i skolekøkkenet på Vallerød Skolen, Stadion Alle, 2960 Rungsted.   

Der er planlagt  7 kursusaftener i 2009/10, og programmet ser ud som følger:  

7. september 2009  -  5. oktober 2009  -  2. november 2009  -  7. december 2009 

1. februar 2010  -  1. marts 2010  -  5. april 2010. 

Inden kursusdagen sendes opskrifterne pr. mail til deltagerne, så alle er klar over 
hvilke retter/opskrifter vi skal arbejde med.  
 
Hver kursusaften arbejder vi med 3 retter  - forret, hovedret og dessert.  

Menuen for den første aften, 7. september 2009 ser således ud: 

 Forret: Laksetatar med urtecreme og flutes 

 Hovedret: Marineret vildsvinekølle med årstidens tilbehør 

 Kødet er godkendt  -  købt i forretning her i Danmark 

 Dessert: Æblekage 

Forslag til vine kommer ugen før kursusaften. 

De helt store forudsætninger behøves ikke til dette kursus. Hvis du kan nedlægge og 
flå vildt og kender lidt til et køkken, har du alle kvalifikationer.  
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 stadig ledige pladser. Tilmeld dig selv og  gerne din ægtefælle eller 
kæreste/partner med på holdet.  

Kursus gebyret pr. person/deltager betales i to omgange: første gang 7 september 
2009 med  900,- kr., der dækker efteråret og anden gang den 1. februar 2010 med kr. 
350,- der dækker vinter/forårs sæson. Begge betalinger dækker kursus afgift, råvarer 
til de pågældende aftener og materialer gennem sæsonen. 

Instruktørerne er Peter Finlander og Sven Hoe-Hansen, begge erfarne jæger og 
gourmander.  

Hvis du i løbet af sæsonen ønsker at medbringe en gæst til vores gourmet aften er 
prisen for din gæst denne aften kr. 125, til dækning af råvarer m.v. 
Tilmelding til kurset er bindende for hele sæsonen. 
Tilmelding sker på HOOJ’s  hjemmeside. Se link. 
Peter og Sven glæder sig til en ny udfordrende sæson i køkkenet. 

Vel mødt.  
Peter & Sven 
 

www.hooj.dk 
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Palle’s Grill
Kongevejens  Smørrebrød

Usserød Kongevej  34-36

2970 Hørsholm

4586 8090 * 4586 0619

Foreningsjagter  
 
Der er endnu lang tid til at efterårets jagtaktiviteter kan tage deres begyndelse, men 
mange som ønsker en konsortieplads har allerede for længst indgået aftaler om dette, 
og for os andre i foreningen er det nu tid til at overveje sin eventuelle deltagen i 
efterårets foreningsjagter.  
På hjemmesiden finder du en grundig beskrivelse af tankerne bag disse jagter, og 
muligheden for at tilmelde sig er der nu. Så er du interesseret i at deltage, er det bare 

med at slå til. Erfaringsmæssigt er der nemlig rift om pladserne.  

Jagterne foregår typisk som anstandsjagt, hvor der må skydes ræv, krage, skade og 
ringdue. Deltagelse i jagterne er gratis, men en mindre udgift må påregnes til 
sweepstakes og bøder. Ingen af de nævnte udgiftsposter vil dog tvinge nogen ud over 
den økonomiske afgrund, og selvfølgelig er det mest de andre der får bøder.  

Man tilmelder sig via foreningens hjemmeside og får i god tid at vide om man er 
kommet med på holdet eller er på venteliste. Du bedes på din tilmelding angive om du 
har apporterende hund. Det er klart at hundeførere som ønsker at deltage uden våben 
også er velkomne. 

Forenigsjagterne afholdes på følgende dage: 

3. oktober  -  7. november  -  5. december  -  2. januar  og  30. januar 

Tilmeldingsfrist er 10. august 

(forbehold for ændringer/aflysninger) 

Tilmelding via foreningens hjemmeside (kontakter – foreningsjagter) 
 
Et vist kontingent af gamle foreningsjagtdeltagere er nødvendigt for at kunne afvikle 
jagterne, men som hovedregel vil det gælde at nye navne vil have fortrinsret. 

Venlig hilsen  
Jens Hansen  
 

PS. I skrivende stund er det noget uklart i hvilket omfang Hørsholm kommunes 
salg af ejendomme medfører begrænsninger i vores foreningsjagter. Derfor 
planlægges ovennævnte jagter med det forbehold at vi faktisk har jagtarealer til 
rådighed. 
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HOOJ husets åbningstider 
 
HOOJ-huset,  Enghave 38,  2960 Rungsted Kyst 

 
Åbent for alle medlemmer og gæster 

hver torsdag i lige uger,  kl. 19.00 - ?? 

Dog ikke i juli og december måneder 

Vi skal især have højnet det sociale samvær, ligesom det er stedet hvor vi kan slutte 
kontakter til andre jagtkollegaer. 
Desuden vil der løbende blive holdt foredrag, temaer om jagt, film 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 skal 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. 

20. august er første åbningsdag efter sommerferien. 

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  

max@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.  

Dette gælder kun foreningens eget medlemsblad. 
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DUEGRYDE – med oliven 
 

2 skovduebryster 
100 g bacon i skiver 

10 små skalotteløg, pillede 
20 udstenede, sorte oliven 

175 g blandede svampe 
1 ½ dl hvidvin 

3 dl hønsebouillon eller fond kogt af dueskroget 
1 dl piskefløde 

  
 Krydderurtebuket: 

 purløg, persille, timian, bladselleri, lauerbærblad og gulerod 
  
 Pynt: 

 
100 g. bacon i skiver, skåret eller klippet i strimler 
100 g. smørstegte kantareller 
Groftklippet persille 

 
 

1. De istandgjorte duebryster gnides med salt og peber.   
Brunes på begge sider i en dyb stegegryde. 
 

2. Tilsæt letstegte og klippede baconstrimler, halvkogte skalotteløg, de 
udstenede oliven der er kogt et øjeblik og endelig de istandgjorte svampe. 
 

3. Tilsæt vin, bouilon og evt. lidt smør. 
 

4. Krydderurtebuketten tilsættes.  Det hele småkoges i ca. ½ time under låg. 
 

5. Kryddebuketten tages op. Tilsæt piskefløde og smag til. 
 

6. Drys lige inden med sprødstegte bacon og klippet purløg. 
Servér med kartoffelmos Provance. 
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FASTERS budding 
 

2 kopper mel 
½ kop sukker 
1 kop mælk 

75 g Smør  evt. margarine 
2 ts vaniliesukker 
2 ts bagepulver 

2 æg 
 
 

1. Ingredienserne røres sammen og hældes i en form. 
 

2. Kagen skal koge i ca. 2 timer. 
 

3. Serveres med varm kirsebærsovs. 
 
Efter et par dage kan man med succes skære resterne i skiver og stege disse 
på en pande.  Her skal der bruges kold kirsebærsovs. 
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”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   

http://www.jagtmarked.dk/


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

 
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.  

 

http://www.hooj.dk/


Riffelprøver 2009   der afholdes i DJ´s Kreds 7 

Dato Sted Prøvesagkyndig 

Lørdag  d.  8. august 

kl.  9.00 

Nykøbing Sjælland Skytteforening 
Egebjergvej 83 
4500 Nykøbing Sjælland 

Jørgen Andersen 
Tlf. 26 57 54 88 
Hverdage  18.00 – 20.00 

Søndag  d.  13. september 

kl.  9.00  

Sjælsø Skydebaner 
Ellebækvej 
3460 Birkerød 

Max Elbæk 
Tlf. 26 60 78 25 
Hverdage  18.00 – 20.00 

Lørdag  d.  19. september 

kl.  9.00 

Ryegård Skydebane 
o.f.  Munkholmvej 115 
4060 Kirke Såby 

Kjeld Vindberg 
Tlf. 20 96 95 36 
Hverdage  16.30 – 18.00 

Søndag  d.  20. september 

kl.  10.00 

Ballerup Skytteforening 
Råmosevej 40 
2750 Ballerup 

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

Søndag  d.  8. november 

kl.  9.00 

Hanebjerg Skydebaner 
Hanebjergvej 6,  Nr. Herlev 
3400 Hillerød 

Erik Larsen 
Tlf. 47 74 98 38 
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 

 

 

 

 

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

returneres ved varig adresseændring 


