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Brave jægere – kære medlemmer ! 
 

Når I læser dette blad så er efterårsjagten for alvor begyndt. 
Mange af jer er sikkert allerede booket op med invitationer til 
nogle skønne jagtoplevelser, og mange af jer er sikkert i 
gang med at finde ud af!  – hvem skal jeg nu invitere med på 
min jagt. 
Min bøn til alle jer som har nogle jagtarealer. Hvis I står og 
mangler en enkelt eller flere deltagere til en enkelt jagtdag, så tænk på alle dem, 
vores medjægere, som ikke har den glæde at råde over et jagtareal. Send en 
invitation til en af de omtalte medjægere og vær med til at give en ny, ung, 
gammel jæger en oplevelsesrig dag i Dianas fodspor. Benyt foreningens 
hjemmeside, klik ind på opslagstavlen og herefter jagtformidling. Her står en 
masse medjægere og medlemmer af foreningen som gerne tager imod en 
jagtinvitation. I kan også kontakte formanden for foreningsjagtudvalget, Jens 
Hansen. Jeg er sikker på at han også har et par navne på nogen som meget 
gerne tager imod en jagtinvitation. 

Når I nu er i gang med planlægningen af jagterne, så husk også hundene. Brug 
hundesiderne og formanden for hundeudvalget, så I kan få nogle gode og dygtige 
hunde med på jagt. 

Når nu vi er i gang med efterårets jagter, så hav i tankerne, tidens debat om 
knivforbuddet. Tænk jer grundigt om når I transporterer jer selv og andre rundt i det 
Danske landskab. Lad være med at gå ind på tanken, bageren, købmanden ect., med 
kniven dinglende i bæltet eller liggende i lommen. Gem/pak våben, knive ect. 
omhyggeligt væk, undgå dermed at blive en avisoverskrift eller i værste fald en 
fængselsoplevelse rigere med alle de frygtelige konsekvenser til følge som en 
konfrontation med systemet kan give. Studér våbenloven grundigt, det kan spare én 
for mange ubehageligheder. 
Vi kan blot håbe på, at vores politikere snart vågner op og får lavet de nødvendige 
ændringer i loven, så alle os, ellers lovlydige borgere, ikke bliver fanget i den tåbelige 
”hovsa” lovgivningsfælde der blev lavet. 

Nye jagttider er kommet på plads, og de gælder f.o.m. jagtåret 2010.  
På enkelte områder har de givet os lidt mere jagt, men på mange områder er der 
desværre også sket indskrænkninger. Der skal lyde en opfordring til alle jer jægere 
om, at studere de nye jagttider nøje, når vi når til jagtåret 2010. 

HOOJ huset. Her er der ikke sket ret meget nyt m.h.t. en permanent lejeaftale mellem 
foreningen og Hørsholm Kommune. Kommunen så meget gerne at foreningen påtager 
sig den fulde vedligeholdelsespligt, ude som inde, med de økonomiske problemer det 
så vil medføre for foreningen. Bestyrelsen er dog i en forhandling med kommunen om 
at finde en fornuftig løsning på problemerne, men det bliver nok nogle seje 
forhandlinger. Vi håber på, at vi finder en løsning som alle kan leve med og så få en 
lejeaftale i stand så vi kan begynde den indvendige renovering. 
Der sker dog lidt løbende forbedringer. Senest har et medlem, Troels Poul fra  
TJ-Transmission, lavet forbedringer af lyset i det store rum, og hold da helt op – nu er 
der kommet lys i hytten.  Tak for det!  

 
fortsættes næste side: 
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Flugtskydebanen har fået fornyelsen af miljøgodkendelsen i hus. Det betyder at vi kan 
øge aktiviteten på flugtskydebanen med indførelse af en ekstra skydedag. 
En udvidelse af aktiviteterne på flugtskydebanen betyder også at der bliver brug for 
flere frivillige hænder, og jeg tror at flugtskydeudvalget med tak vil tage imod endnu 
flere frivillige hjælpere som vil være med til at drive banen. Kontakt endelig en af 
flugtskydeudvalgets medlemmer, og tilbyd din assistance. 

Aktiviteterne i udvalgene, hunde, riffel, flugt, kniv, foreningsjagt, regulering, for blot at 
nævne nogle få, melder alle om øgning i deltagerantal og aktiviteter. Som formand kan 
jeg kun glæde mig over denne udvikling, og endnu engang – tak til alle jer frivillige som 
er drivkraften i foreningen. 

Med ønske om at I alle vil få en rigtig god og oplevelsesrig jagtsæson. 
 

Må Diana følge dig på de krogede stier 
Max Elbæk - formand 
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Årsmøde,  JKF  Hørsholm 
(jagtforeningernes kommunale 

fællesråd) 

Torsdag  d. 4. februar 2010,  kl. 19.00 

sted:  HOOJ huset, Enghave 38, 2960 
Rungsted Kyst 

 
Dagsorden i flg. DJ´s vedtægter 

 



10 Års Service Garanti 

ved køb af våben!

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

Nu går du måske og tænker –    ”det kunne jeg godt tænke mig at lære” ,-  

Har du et jagthorn liggende et eller andet sted derhjemme, eller har du overvejet at 
anskaffe dig et jagthorn fordi du vil lære denne, ikke så svære disciplin, så startede 
jagthornsgruppen deres træningsaftener i september. 

Vil du i gang med at spille, så er det absolut ikke for sent ! 

Mød op på en af vores onsdage i HOOJ huset, Enghave 38, Rungsted, se hvem vi er 
og se hvad spillet går ud på, tag så en rask beslutning og kom i gang med 
jagthornsspillet.  
Vi øver alle onsdage hele vinteren. 

Alle kan lære at spille, kvinder, mænd og børn, så bar kom! 

Alle nye og uøvede truttere møder onsdage kl. 19.00, får løsnet læberne og ro på 
åndedrættet. 

De lidt mere øvede dukker så op kl. 19.30-20.00 (de har løsnet læberne hjemmefra). 

 

Vil du vide mere, eller har du nogle spørgsmål du vil have svar på, så kontakt: 

 

Jens Kronmann,   tlf.:  29 47 14 25 

 
Du er også velkommen til at kigge forbi HOOJ 
huset, Enghave 38 i Rungsted og lytte se på 
løjerne. 
 

www.hooj.dk 
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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. 

 

 

 

 

 

SPISNING 
 
For at deltagerne ved generalforsamlingen ikke skal gå til på grund af sult under de 
lange og seje forhandlinger, så starter vi med spisning inden generalforsamlingen. 

Spisning starter  kl.  18.15. 

Menuen bliver med overvejende sandsynlighed, -  skipperlabskovs. 

pris:  kr.  75,-  incl. 1 øl/vand + 1 snaps 

 
Tilmelding til spisning nødvendig,  senest 15. oktober til: 

Max Elbæk,  26 60 78 25 

eller på - max@netbrev.dk 
 
 

P.S.  for de medlemmer, som ikke ønsker at deltage ved spisningen, starter 
generalforsamlingen   kl. 19.30 
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Hundesiderne 
 

Tak til trænere og hundeførere for udvist tålmodighed på 
efterårets træningshold, der har været alt for store. I alt 40 
hunde på 3 hold. 

Vi havde oprettet 3 hold: hvalpe, grundtræning og 
apporteringstræning, vi havde 3 trænere, og vi valgte at 
modtage alle tilmeldinger for at give hundeførerne mulighed for at komme i gang med 
træning. 

Træning er jo netop et sted, hvor man henter værktøj til brug i egen træning. Det er 
ikke individuel træning, selv om vi gør meget for at vejlede den enkelte hundefører. 

Alligevel ser vi nødvendigheden af at oprette 4 hold til foråret: hvalpemotivation, 
grundtræning 1 (uøvede hunde), grundtræning 2 (øvede hunde), apporteringstræning. 
Vi vil stoppe tilmeldingen ved 10 deltagere pr. hold, da alle får mest ud af det. 

Samtidig vil vi i højere grad vurdere, hvilke hunde der er parate til at komme på 
apporteringsholdet. Grundtræningen skal være helt på plads, hundene skal vise deres 
flair for vildt, før de kommer på apporteringsholdet. Vi har i efteråret haft flere 
hundeførere, der selv har meldt sig til apporteringsholdet, uden at hunden er parat 
hertil, og det er en ringe løsning for hunden, for hundeføreren, for træneren og for hele 
holdet. 

Det burde være et luksusproblem at have så mange tilmeldinger, men det hele skal 
hænge sammen med det antal trænere, vi har til rådighed. Det håber vi på jeres 
forståelse for.  

Hundeopvisninger  

21. juni deltog 11 hunde i opvisningen på National Dansk 
Mølledag ved Hørsholm Mølle, den flotteste opvisning vi 
nogen sinde har haft, modtaget af publikums kæmpe bifald 
og klapsalver.  
Over hunderede tilskuere og duften af grillmad generede 
ikke hundene, der arbejdede selvsikkert og elegant. Vi var 
så stolte af hundeførere og hunde. 

Det lykkedes 2 hvalpe og en unghund at apportere en pølse HEL hjem, jubelen ville 
ingen ende tage – heller ikke hos hundeførerne. De lidt mere garvede hunde viste jo 
nok, hvad en rød pølse kunne bruges til. Det vakte desværre næsten lige så stort 
bifald! 

Også opvisningen på Værkstedsdagene i Hørsholm 6. september 
var en succes. Igen 11 hundeførere med hunde fra 4 mdr. til 5 år, 
så vi havde mulighed for at vise alle trin i træningen. To hvalpe på 
4 mdr. apporterede helt suverænt en lille bitte dummy, det var en 
fornøjelse. Der var en enkelt vinderklassehund med på holdet, og 
da den, efter en perfekt dummy-apportering, havde prøvet at 
apportere den berømte røde pølse, kunne vi opleve denne dygtige 
hund knaldapportere for også at snuppe næste pølse, som en 
anden hund skulle apportere!   

www.hooj.dk 
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Hundesiderne 
 

Drive-in træning 

Vi vil som sædvanlig holde vedligeholdstræning oktober til 
marts, nemlig første søndag hver måned. Ønsker nogen 
hyppigere træning, kan vi arrangere det, I skal blot skrive 
til mig om ønsker. 

Vedligeholdstræning bruges til at hjælpe jer videre med egen træning samt til at 
udrydde unoder, indlært under sæsonens jagter. Især hundeførere, der bruger deres 
hunde til at drive, vil opleve, at hunden glemmer alt om lydighed, fordi det at drive kan 
opfattes af hunden som en fri hundeluftning, hvis ikke føreren er særdeles konsekvent. 

Skal man absolut have sin hund med på jagt, før den er færdig hertil, så stå på post og 
brug det til at lære hunden at observere og markere, hvorefter hunden kan apportere, 
når vildtet er skudt. 
Alt for mange uøvede hunde sendes ud at drive til stor gene for jægerne. 
Træf aftale med en jæger, om at din hund må apportere alt, hvad jægeren skyder, 
også selv om vildtet falder 2 m fra jægeren. De fleste jægere vil gerne give jer den 
mulighed. Og send ikke hunden ud, når en anden hund allerede er på vildtet. Vi ved jo, 
der er hundeførere og jægere, der sender egen hund lige uden ud foran ens egen 
hund. Den slags er desværre ikke til at komme til livs, men giv ikke din egen hund en 
dårlig oplevelse ved at sende den ud samtidig. 

Det var bare et lille råd, baseret på egne jagterfaringer, desværre. 
 

Tak for endnu en dejlig sæson 

Vi har set stor aktivitet og siger desuden tak til alle, der stiller op til vores 
hundeopvisninger. Det betyder meget i disse hundeproblemtider at vise, at jægere og 
apportører træner deres hunde fra helt små og fortsat op gennem livet. Det er et godt 
signal at sende. 

Nuværende deltagere er velkomne til allerede nu at melde sig til vedligeholdstræning 
samt sikre sig en plads på forårets træningshold, der starter første mandag i april.  

Alle vores hunde er på vej til at blive rigtig dygtige jagthunde. Vores succeskriterie er, 
at alle hunde når dette mål. Vores trænere er højt kvalificerede, men i sidste ende 
ligger udbyttet af træningen hos hundeføreren.  

Citat: MAN HAR DEN HUND, MAN FORTJENER. 

Mange hilsner  
Anne 

Henvendelse og tilmelding til: 

Anne Schouenborg,  tlf. 45 86 26 68,   

hverdag kl. 18 – 19. 

 

www.hooj.dk 
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Knivkursus 
sted:   Vallerød Skole,  sløjdlokalerne    

(ligger i skolens sydlige ende) 
 
Nu er tiden atter inde hvor du kan lave præcis den kniv som du vil have med på din 
jagttur. 

Hooj tilbyder dig mulighed for at komme drømmen nærmere. 
Hver mandag mødes vi på Vallerød skole i sløjdlokalerne.  Vi mødes med instruktør og 
højt humør, sætter skæfter på knivblade og laver tilhørende skeder. 
Er du kvik på hænderne, så kan det endda blive til flere, eller du kan reparere de 
gamle knive eller gøre lillemors køkkenkniv til et kunstværk.  Mulighederne er mange. 

Alle er velkomne, nybegyndere som viderkomne, 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. 

I løbet af ”kursusperioden” vil der blive holdt nogle temaaftener med, bl.a. design og 
formgivning, finish, skedesyning m.v. samt andre emner som popper op undervejs. 

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”. 
 
 

www.hooj.dk 
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Kurset afholdes 

 følgende mandage, 

kl.  19 .00 - 21.00 
 
November: 

2.,   9.,   16.,   23.,   30. 

December: 

7.,   14.,   21.    (21.m.f.b.) 

Januar: 

4.,   11.,   18.,   25. 

Februar: 

1.,   8.,   22. 

Marts: 

1.,   8.,   15.,   22.,   29 

 



JULEGLØGG  aften 
Torsdag  d.  26. november,  kl. 19.00 

i HOOJ huset,  Enghave 38,   2960 Rungsted Kyst 
 

UPS !  så er det – igen – snart jul 

ÅH – er julen ikke skøn, alle traditionerne, hyggen, stemningen og hvad der nu 
hører sig til for at få en dejlig jul  --- 

 
Jagtforeningen vil gerne markere denne årets sidste 
foreningsaften og inviterer medlemmer med deres familie 
til en julehyggeaften hvor foreningen vil være vært med en 
tår julegløgg og en gang æbleskiver (sodavand til de 
mindste). 

 

Sæt et stort x  i kalenderen, invitér familien, nyd årets 

sidste afslappende og afstressende foreningsaften i blandt 
gode jagtkammerater og medjægere, og få ladet batterierne 
op inden den travle julemåned for alvor sætter ind. 
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Foreningsjagter  
 
Nu er årets jagter begyndt.  Nogle har været heldige og indgået aftale om optagelse på 
et jagtrevir eller i et konsortium, men og for os andre i foreningen er det nu tid til at 
overveje sin eventuelle deltagen i efterårets foreningsjagter såfremt der er ledige 
pladser..  

På hjemmesiden finder du en grundig beskrivelse af tankerne bag disse jagter, og 
muligheden for at deltage. 

Jagterne foregår typisk som anstandsjagt, hvor der må skydes ræv, krage, skade og 
ringdue.  
Deltagelse i jagterne er gratis, dog skal en mindre udgift 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 som får bøder.  

Man tilmelder sig ved at kontakte formanden for foreningsjagt udvalget. Han kan straks 
fortælle om der skulle være ledige pladser. 

 
Forenigsjagterne afholdes på følgende dage: 

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

 (forbehold for ændringer/aflysninger) 
 
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  
 

www.hooj.dk 
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Aktiviteter i HOOJ   -   4.  kvartal  2009 
 
 

Oktober: 
Søn. 4. Drive-in hundetræning 

Man.        5.  Gourmetholdet kokkererer på Vallerød Skole 

Ons. 7. Jagthorn – øve i HOOJ huset    

Ons. 14. Jagthorn – øve i HOOJ huset    

Tors. 8. HOOJ huset åbent  /  Riffelskydning på Sjælsø 

Man. 16. Riffelskydning på Hanebjerg 

Ons. 21. Jagthorn – øve i HOOJ huset 

Tor. 22. Generalforsamling i HOOJ huset    

Ons. 28. Jagthorn – øve i HOOJ huset    

   

November: 
Søn. 1. Drive-in hundetræning 

Man. 2. Knivkursus, Vallerød skole  /  Gourmetholdet på Vallerød Skole 

Ons. 4. Jagthorn – øve i HOOJ huset    

Tor. 5. HOOJ huset åbent 

Lør.          7.  Foreningsjagt 

Man. 9. Knivkursus, Vallerød skole 

Ons. 11. Jagthorn – øve i HOOJ huset    

Tors. 19. HOOJ huset åbent 

Man. 16. Knivkursus, Vallerød skole 

Ons. 18. Jagthorn – øve i HOOJ huset    

Man. 23. Knivkursus, Vallerød skole 

Ons. 25. Jagthorn – øve i HOOJ huset    

Tor. 26. Julehyggeaften m.  gløg & æbleskiver i HOOJ huset 

Man. 30. Knivkursus, Vallerød skole 
 

December: 
Lør. 5. Foreningsjagt 

Søn. 8. Drive-in hundetræning 

Man. 7. Knivkursus, Vallerød skole  /  Gourmetholdet på Vallerød skole 

Ons. 9. Jagthorn – øve i HOOJ huset   (m. forbehold) 

Lør. 12. Juleskydning på flugtskydebanen 

Søn.      13.   Riffelskydning på Hanebjerg 

Man. 14. Knivkursus, Vallerød skole  

Ons. 16. Jagthorn – øve i HOOJ huset   (m. forbehold) 

Man. 21. Knivkursus, Vallerød skole (med forbehold) 

Tors.     24.   GLÆDELIG JUL TIL ALLE 

 

 

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

På  Hanebjerg  skydebaner. 
Hanebjergvej 6,  Nr. Herlev,  3400 Hillerød 

 
Ved alle skydninger, HUSK jagttegn & våbentilladelse.  Medlemsbevis (DJ) skal 
fremvises ved indskrivning. 

Husk dine hjælpemidler - skydestok, jagtstol ect., og brug disse når du træner. 

OBS !  indskrivning til skydning, slutter én time før skydetid´s slut. 

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

Oktober 

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. 

 

 

 

 
 

 

 

Riffelskydning – efterår  2009 

På  Sjælsø  skydebaner. 
Ellebækvej,  3460 Birkerød 

 
 

Oktober 

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

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

 

www.hooj.dk 
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Ubetinget årets sidste skydedag, 
 på flugtskydebanen 

 
 

Lørdag d.  12. december,  kl. 9.00-15.00 
 
Kom ud og hyg dig i vores dejlige hus på flugtskydebanen, og vær med til en omgang 
jule-flugtskydning . 
 

Masser af lerduer skal der naturligvis skydes til. 
Normalt skyder vi til de orange lerduer, men ved denne jule-
skydning vil I kunne opleve, at der i pludselig kommer en due ud fra 
huset med en anden farve.  Rammer man den due, pointsættes 
den anderledes, og man vil så deltage i en lodtrækningspulje, hvor 
der kan vindes ænder, vin, søde sager m.v..  

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

Da der sagtens kan være både sne og frost i luften, kan de fremmødte medlemmer til 
gengæld forvente at få serveret lidt rygende varm julegløgg og æbleskiver så 

kropstemperaturen kan holdes på et fornuftigt overlevelsesniveau. 
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Røveren – Minken 
af:  Chris Thigaard 

 
Minken er blevet e plage i næsten hele landet og kan reguleres, dels ved beskydning 
og dels ved fældefangst, men husk, fælder skal tilses morgen og aften, ifølge jagtloven 
må regulering finde sted hele året. 

Mink optræder mest ved vandløb, søer og i rørskove samt ved mange af vore havne, 
store som små. Den levet i høj grad af fisk og i fangeskab fodres den i væsentlig grad 
med fiskeaffald og affaldsprodukter fra fjerkræslagterier. erfaringer viser at mink 
undslipper fra en del farme, og bestanden øges voldsomt i den fri natur. Minken 
kommer naturligvis på rov i hønsehuset ligesom sine artsfæller, Ilderen og Husmåren, 
efterfølgende kan det være svært at se hvilken af disse som har været på rov, men 
behovet for regulering det er til stede. 

Jeg havde selv i mange år jagten på Fruerlund plantage ved Tirstrup i det jydske, her 
var vi ikke i tvivl om at det var minken som havde været på færde, men dette lille snu 
væsen var ikke sådan at komme i lag med. Der var en dag en ung mand med ude for 
at tilse andehusene, 36 styk i alt. På den tilhørende ”Øje sø” havde jeg kort tid inden 
set at de 26 var besøgt og at der var en del ællinger på vej. Da vi kom og vendte en af 
bådene om, som lå med kølen i vejret, stod der en sky af fjer ud, da bundbrædderne 
faldt på plads, naturligvis var vi forbavsede og fik dernæst øje på nogle hår som 
bevægede sig under bundbrædderne. Vi talte om hvad det mon kunne være og kom 
begge frem til at disse bevægende hår måtte være en mink. 

Under vor kombinerede samtale og beskuelse skete der intet, minken forholdte sig i ro 
og én af os hentede en cal. 0.22 i bilen. Denne blev ladt med 3 granater, vi fjernede to 
af bundbrædderne og ud sprang minken, resultatet blev følgende, et knald, en kugle i 
hovedet og at skinnet nu hænger hjemme på min væg. Efterfølgende skød vi fire mere 
og skovfogeden kunne vist også tegne sig for fire, fordelt på fælder, sat op ved to 
vandløb. 

Minken er uønsket i Dansk natur, ligesom i vore nabolande, og den udøver et stort 
pres på de naturligt forekommende bestande af fisk og vildt, til orientering var 
afskydningen i 1975/1976 på 800 stk. i 1990/1991 var den på 2.800 stk. og i sæsonen 
2006/2007 var den oppe på 5.600 stk. så der må være en markant stigning af Mink i 
naturen. 
Til dem som har muligheden for regulering af mink, prøv, det er spændende, og 
skindet er særdeles smukt. 
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Palle’s Grill
Kongevejens  Smørrebrød

Usserød Kongevej  34-36

2970 Hørsholm

4586 8090 * 4586 0619

Huske liste for at undgå bøder på selskabsjagter. 
 
Bødernes formål er at påtale overtrædelser af sikkerheden, overtrædelser at de jagte 
tiske regler, påpege god tone og jagtkultur, det kan også være for at dække nogle 
fælles omkostninger  
Bøderne ledsages ofte af et par humoristiske ord og et smil på læben. 
 
Før jagten: 

 Få så meget i vide om jagten som muligt før du kommer. 

 Find ud af om det koster noget og om du skal have noget med. 

 Find ud af hvordan du kommer til jagten.  

 Hav penge med til bøder. 
 
Ved ankomst: 

 Kom i god tid. 

 Tak din vært for invitationen, hvis du er gæst. 

 Hvis du efterlader dit våben i bilen, så medtag den vitale del. 

 Kik gennem løbet på geværet. (det skal være rent). 

 Geværet skal være åbent / bundstykker tilbage eller ude. 

 Giv hånd til alle. 

 Tage hatten af når der gives hånd. 
 
Parole: 

 Tag hatten af. 

 Tal ikke, når jagtlederen taler. Tal kun hvis du bliver spurt. 

 Husk jagttegnet,(du risikere at blive bortvist uden) 

 Er der sweepsteak så kan du være sikker på at den mest pessimistiske jæger 
bøder. 

 
Udstyr: 

 Hav rent fodtøj på. 

 Hav rene gevær løb. 

 Medbring en egnet, skarp og ren kniv. 

 Medbring egnede galger. 

 Bær orange sikkerhedsbånd synligt. 
 

 
www.hooj.dk 
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På jagten: 

 Jagtlederen går altid forrest. 

 Let på hatten og sig tak for posten når du stilles på post eller får den anvist. 
(uanset hvor dårlig posten er) 

 Hilse på side posterne, ved at få øjenkontakt og let på hatten. 

 Forlad ikke din post i utide. 

 Skyd kun sikkerhedsmæssige forsvarlige skud. 

 Skyd kun mod vildt der er inden for de korrekte afstande. 

 Er det lykkedes et stykke vildt at undslippe 5 skud skal det have sin frihed. 

 Skyd kun jagtbart vildt som er nævnt på parolen. 

 Transporter nedlagt vildt med respekt. 

 Hils ved at løfte på hatten, når din nabo post laver et godt skud. 

 Hils på den eller de jægere som har nedlagt særlig vildt når i samles. 

 Patronhylstre opsamles også selv om det ikke er dine egne. 
 
Ved paraden: 

 Vis altid det nedlagte vildt respekt. 

 Træd aldrig ind over vildtet i paraden. 

 Vildt skal lægge på vildtets højreside. 

 Lær dig række følgen på vildt i en parade. 

 Tag hatten af ved paraden. 

 Sig højt klart og tydeligt tak for de bøder du modtager.  
 

I jagthytterne kan der være et utal af forskellige regler, her er et par eksempler: 

 Ingen støvler i hytten. (hav skifte sko med, typisk ved jagt på pløjemarker) 

 Ingen hat på i hytten. 

 Ingen våben i hytten. 

 Ingen hunde i hytten. 

 Ingen rygning i hytten. 

 Fjern dig eget affald, opvask eller ligene. 

 Der kan være faste pladser. 
 
Hvis du så også husker at give hånd og sige farvel til alle deltagerne når du forlader 
jagten, er der en mulighed for at du vil blive husket som en god jagtkammerat og 
måske blive inviterede en anden gang. 
 
Må Ull styrke din jagtlykke. 
Claus Eklund 

 

www.hooj.dk 
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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. 

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. 

www.hooj.dk 
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FASAN  I  NOILLY  PRAT 
 

2 fasaner 
½ ts stødt timian 

100 g flødeost 
50 g smør 
2 dl vildtfond 

2 ½  dl piskefløde 
4 tynde skiver fersk spæk 

1 dl Noily Prat 
 salt 
 peber 
  

 
 

1. Gnid de istandgjorte fasaner indvendig med salt, peber og timian. 
 

2. Mos flødeosten med en gaffel, fordel den i fasanerne og bardér dem med 
spækskiverne. 
 

3. Brun fasanerne i smør, tag dem op og læg dem i et ovnfast fad. 
 

4. Kog stegepanden/stegegryden af med vildtfond, vermouth og halvdelen af 
piskefløden. 
Hæld det over fasanerne. Dæk fadet med alufolie og sæt det i en 200

0
 varm 

ovn. 
 

5. Dryp fasanerne under stegningen og lad dem stege ca. 30-40 min., til de er 
møre. 
De sidste 10 min af stegetiden fjernes alufolien. 
 

6. Hæld stegeskyen i en gryde, tilsæt resten af piskefløden og lad saucen blive 
jævn. 
Smag til. 

 

www.hooj.dk 
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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/


SPRØD  KAGE  MED  INGEFÆRCREME   
OG  RABARBER 
 

2 plader frossen optøet butterdej 
½ sammenpisket æg 

2-3 sp rørsukker 
  

 Ingefærcreme med rom: 

2 æggeblommer 
50-75 g sukker 
1 knsp salt 

10 g maizenamel 
1 ¼ dl fløde 13 

½ - ¾ dl piskefløde, pisket til skum 
2 sp finthakket, syltet ingefær 
2 sp rom 

250 g  rabarberstilke 
1 glas ribsgelé 

 sigtet flormelis 
 

1. Skær hver plade butterdej i tre stykker, rids dem let i et rudemønster med en 
skarp kniv. 
Pensl dejen let med æg, drys et jævnt lag sukker på og bag kagerne gyldne 
og sprøde ved 200

0
 ca. 15. min..   

Lad dem afkøle på en bagerist mens du laver cremen. 
 

2. Pisk æggeblommer, sukker, salt maizena med lidt af fløden. 
Varm resten af fløden til kogepunktet, pisk den i æggemassen og hæld 
derefter det hele tilbage i gryden. 
 

3. Pisk cremen tyk over jævn varme, lad den afkøle helt, før flødeskummet 
vendes i, og smag til med ingefær og rom. 
 

4. Skær rabarber i ca 10 cm. lange styker, læg dem i et letsmurt fad.  
Fordel geléen over og dæk fadet med mikrofilm. 
Damp rabarberne i mikroovn 2-4 min., til stykkerne netop er møre, og lad dem 
køle af.   
Rabarberne kan også dampes i ovnen eller i en gryde med geléen. 
 

5. Ved serveringen flækkes kagerne igennem, lægges sammen med creme og 
rabarber og drysses med sigtet flormelis. 
 

 

 

REDAKTIONEN er ved at løbe tør for opskrifter. 

Har du en god opskrift som du gerne vil dele med andre, så send den til 
redaktionen på mail:  max@netbrev.dk 

www.hooj.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 

 

www.hooj.dk 

 
22 

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.  
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Riffelprøver 2009   der afholdes i DJ´s Kreds 7 

Dato Sted Prøvesagkyndig 

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. 

Hjemmefra og i god tid, bør man kontrollere at det nummer der 
er på våbenet matcher med det skrevne nummer på 
våbentilladelsen. 

www.hooj.dk 

 
23 

http://www.hooj.dk/


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 


