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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 ! 
 
Denne vinter har været usædvanlig, idet vi i alle landsdelene har 
været hårdt ramt af store mængder sne og lange perioder med 
frost, med alt det besvær det har medført for os mennesker. Det 
er dog intet at regne mod de besværligheder vores dyreliv har 
haft denne vinter. Blot at finde en smule føde for at overleve har 
været en kamp for fugle og dyr.  
I skrivende stund sidder jeg på syd Als og kan se ud over 
Lillehavet som er dækket af is, ser på hvordan andefuglene 
kæmper for at få en plads i de få områder der er med blank vand.  På landjorden har 
f.eks. råvildtet haft besvær med at kunne skrabe sig vej til lidt frisk føde.   
Heldigvis har en stor del af landets jægere været aktive med fodring, til glæde for alle 
fugle og dyr. Der er lagt mange tons foder til fuglene, og på markerne er der skrabet 
mange striber fri for sne, så de klovbærende arter har haft mulighed for at skrabe sig 
frem til lidt føde. 
På trods af indsatsen med fodring og skrabning, så må vi alligevel forvente at der er 
mange dyr som er bukket under for vinteren. Det må vi have in mente, ikke mindst når 
bukkejagten starter. Giv bestanden en chance for atter at komme på fode! 

Vinteren har også bragt historier frem om nye arter, som har invaderet landet, til frygt 
for nogen men til glæde for andre. Jeg har hørt om en Elg i Nordsjælland, ulv i 
Sønderjylland og vildsvin i Grib Skov.  Historierne har skabt en masse debat, hvor 
skeptikere og fortalere næsten er røget i totterne på hinanden på diverse mediers 
sider. Jeg har den enkle betragtning, at hvis der kommer en ny art til landet og den 
ellers syntes her er rart at være, så bliver den. I modsat fald vil den som nok udvandre 
igen, og herregud skulle der komme en enkelt ulv og snuppe lidt vildt, så vil vi jægere 
nok overleve dette. 

Efter mange år som formand for flugtskydeudvalget har Jacob Lilje valgt at stoppe som 
udvalgsformand, for at koncentrere sig om sine studier. Der skal lyde en stor tak til 
Jacob for hans indsats for foreningen og for flugtskydebanen.  Søren Molbech har 
påtaget sig opgaven som formand for udvalget, og Ann Lund Nielsen er blevet 
udvalgets kasserer. Der skal lyde et stort og varmt velkommen til jer. 
Tidligere har jeg skrevet om nye aktiviteter på flugtskydebanen. Når I andetsteds i 
bladet ser på skydedagene, vil I kunne se den øgede aktivitet på flugtskydebanen. 
Øget aktivitet betyder også at der skal bruges flere hænder. Vi er pt. ved at uddanne 
nye flugtskydeinstruktører som kan indgå i det gode instruktørteam vi har i foreningen. 
Hvis der sidder nogen af foreningens medlemmer og tænker, ”jeg kunne da også 
bidrage med lidt frivilligt arbejde på flugtskydebanen”, så er jeg sikker på at man gerne 
tager imod et godt tilbud om hjælp. Især i huset vil man blive glade for lidt aflastning. 

Af nyheder kan i inde i dette blad læse om et projekt ”jagtspejder” som ihærdige 
medlemmer vil starte op. Formålet er at bibringe vores børn en større forståelse for 
naturen hvor jagten vil indgå som en del af naturforståelsen. Jeg håber meget at dette 
vil blive en rigtig succes og at rigtig mange ”jæger”forældre vil bakke op om projektet. 

Flugtskydeudvalget har besluttet at lave nogle særlige instruktionsdage for damer. I 
opstartsfasen er disse berammet til en enkelt mandag i hver måned, men hvis det viser  

 
fortsættes næste side 
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sig at blive en succes med ”damedage”, så er jeg sikker på at det sikkert kan blive til 
flere mandage.  Skulle der sidde nogen af vores kvindelige medlemmer og tænke, ”det 
lyder da som en god ide, det vil jeg gerne være en del af” så meld jer til teamet.  
Team Tøs er en stor succes i andre foreninger, så mon ikke det også kan blive det i 
HOOJ. 

Alle lørdage i marts er der blevet knoklet med jagttegnselever, som dels skulle skyde 
de obligatoriske 50 skud til våbenkurset men også har fået en god indlæring i kunsten 
at vurdere afstande til vildtfigurer.  Vi har haft ca. 60 elever igennem hver lørdag, så 
det har været nogle lange dage. Heldigvis er der mange hjælpere som tilbyder deres 
hjælp til at løse opgaven med at instruere jagttegnseleverne. Uden jeres hjælp ville det 
være ganske umuligt. Derfor skal der lyde en stor tak for jeres arbejde med de 
kommende nye jægere. 
Det betyder også, at der vil komme en masse nye jægere til, og her har vi alle en 
moralsk pligt til at tage godt imod dem og lære dem om jæger og foreningslivet, 
ligesom vi selv engang er blevet det. 

Alt tyder på at det bliver en aktiv fremtid, masser af aktiviteter og nye tiltag, så det er 
blot op til jer medlemmer at benytte jer af den store vifte af tilbud. Om man er til 
hundetræning, riffel, flugtskydning, kniv, eller andet, så burde det være muligt at finde 
noget som fanger ens interesseområde. Er der nogen som syntes der mangler et eller 
andet i tilbudsviften, så hører vi, bestyrelsen, gerne fra jer. 

Efter 20 år som redaktør af foreningens blad, er jeg ved at være udbrændt og løbet tør 
for ideer og inspiration.  Nu må det være ved den tid, hvor en anden tager over, en 
som har tid og lyst til at kaste ud i opgaven med at lave foreningens blad 4 gange 
årligt.  Er der én blandt vores medlemmer som har tid, lyst og ideer til at lave vores 
medlemsblad, så hører jeg meget gerne fra vedkommende. 
 
Må Diana følge dig på de krogede stier 
Max Elbæk - formand 
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10 Års Service Garanti 

ved køb af våben!

Medlem af 
jaguargruppen!
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Palle’s Grill
Kongevejens  Smørrebrød

Usserød Kongevej  34-36

2970 Hørsholm

4586 8090 * 4586 0619

 

Grillparty  2010 

Vanen og traditionerne tro, afholdes det årlige udendørs grillparty, 

Onsdag d. 30. juni,  fra kl. 18.00 

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

Husk nu at invitere familien med! 

Der er rigelig med plads på grillen, med mindre du 
har en halv ko med som skal grilles (er dette 
tilfældet, så lad høre fra dig, så sætter vi bare en 
grill mere op)  . 
 
Det årlige grillparty er en enestående chance til at 
invitere familien i byen, vise dem hvor det er du 
bruger din fritid, vise dem hvorfor du godt kan lide 
flugtskydning (det kan måske fremover gøre det 
lettere at komme hjemmefra) og så kan du/I jo 
samtidig benytte lejligheden til at tage en runde 
på banen. 

Salat er sundt –Grillmad er sjovere! 

Såfremt  tidligere aftaler ”med ham deroppe” 
stadig gælder, kan vi love at vejret bliver 
fantastisk, skulle det modsatte være tilfældet, finder vi husly indedørs. 

Hvor der er hjerterum –  
                                     findes også husrum! 

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

HUSK !  tallerken, bestik, rød/hvidvinsglas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

God mad – gør livet sjovt! 



7 
www.HOOJ.dk 

 

Trofæaften 
 
Sted: HOOJ Huset 
Dato: Torsdag den 6. maj 
Kl.: 19.00 
 
Optakt til årets jagt.  
 
HOOJ har indstiftet 7 kategorier. 
 
De traditionelle:  
 
Største danske buk 
Mindste danske buk 
Største udenlandske buk 
Bedste udenlandske trofæ 
 
De sjove: 
 
Bedste jagthistorie 
Sjoveste trofæ 
Jokeren (her kan alle deltage) 
 
Trofæer der kan komme i betragtning, skal være nedlagt af et medlem af HOOJ i 
perioden 16. maj 2009 -31. marts 2010. 
 
Dommerpanelet består af alle de fremmødte. 
 
Vinderne af hver kategori vil blive foreviget på den nye trofætavle som er opsat i HOOJ 
huset. 
 
Har du et trofæ du gerne vil vise frem, men ikke er nedlagt i ovennævnte periode, så 
tag det endeligt med. Det har jo stadig sin historie og pragt. 
 
En præmie i form af en dags efterårsjagt i statsskoven, i efteråret 2010. 
I hvilken kategori præmien skal udloddes i, afgøres af juryen. Denne kategori oplyses 
kl. 19.00. 
 
Må Diana følge dig på de krogede stiger 
Bestyrelsen 
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Hundesiderne 
 

Hvor er det dejligt: nu er der 6 måneders hundetræning og 
prøver foran os. 

Prøver! Nej, det er ikke mig! 
Jo, det bliver det fremover. 

Spørger man, om en hund bliver en bedre jagthund af at gå 
til prøver, vil den jæger, der ikke dyrker hundesport, sige 
nej, og den jæger, der dyrker hundesport, vil sige ’ 
Naturligvis’. 

Det er en næsten religiøs debat, men alle, der går på jagt, registrerer en stor forskel på 
hunde, der er trænede og prøvede, og hunde, der kun kommer ud, når der er jagt. Det 
er ikke alene hundens evner, der forbedres med træning, det er også samarbejdet 
mellem fører og hund. 

Derfor glæder vi os over at kunne invitere jer til hundetræning igen fra den 12. april kl. 
18.30. 

Siden sidst:  

Mange fra sidste års apporteringshold har siden 
januar trænet ’dressur’ i Hillerød Jagtforening. Det 
er dejligt, vi har fået det gode samarbejde med 
Hillerød, så vi kan dele trænere og henvise 
hundeførere til hinandens hold. Hermed kan 
begge foreninger tilbyde mange kurser årligt. 

Allerede i januar blev vi inviteret til Mølledag i 
Hørsholm søndag den 20. juni kl. 12. En stor del 

af  Mølledagens koncept er ændret, men intet rokker ved ’Hundene kl. 12’. Jeg bliver 
faktisk altid så stolt, når nogen spørger, om jeg kan komme med ’mine’ hunde. Det har 
altid været nogle fornøjelige arrangementer, så I er meldt til igen i år.  

Hundetræning i foråret 

Mandag den 12. april kl. 18.30 går det løs på Høveltevej. 

Der oprettes 4 hold: 

- hvalpemotivation 

- grundtræning 1 (uøvede hunde) 

- grundtræning 2 (øvede hunde) 

- apporteringstræning  

Tilmeldingen stopper ved 12 deltagere pr. hold.  
Uændret pris pr. hund pr. sæson: kr. 400. Der betales første aften, og hundens 
vaccinationsattest vises. 

Grundtræning 1 og 2 er næsten besat, der er 2 pladser tilbage pr. hold. Vi skal 
imidlertid nok finde en løsning, så alle kan deltage på det rigtige hold. 
NB: Alle hunde vil blive placeret på hold efter første aften, så vi er sikre på, at alle 
kommer på rette hold. Som noget  nyt skal man i år gøre sig fortjent til at være på 
apporteringsholdet. I kan let selv teste jeres niveau med 2 simple øvelser: 
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Hundesiderne 
 

1. Aftal med en anden, at vedkommende kommer hen for at hilse på dig, mens 
du går omkring med hunden fri ved fod. Hunden skal under denne øvelse ikke 
gøre ansasts til at fjerne sig fra pladsen ved siden af dit knæ. 

2. Kast 3 dummies, mens hunden sidder ro på post. De første to dummies 
henter du selv, hunden sidder stadig musestille på plads, indtil du sender den 
efter dummy nummer 3. Den har på intet tidspunkt flyttet halen en cm. 

Går disse små øvelser helt af sig selv, skulle man have en chance for at klare sig på 
apporteringsholdet. Det er under træningen, man skal lære, det er her, man skal 
dumme sig, så man kan blive rettet. Formålet med udvælgelse af hunde til 
apporteringstræning er, at det ikke må være de samme hunde, der knaldapporterer 
hver gang. Hvis man føler, at ens hund er for løs på tråden, starter man på 
grundtræning 2, og når det basale er på plads, går man op på næste hold. 

Vi glæder os til at se alle hundeførere og hunde igen samt modtage nye hunde og 
førere til træningen. 

Dette kvartals motto er: Hundetræning gør en forskel. 
  
Mange hilsner  
Anne 
 
Henvendelse og tilmelding til: 

Anne Schouenborg,   tlf. 4586 2668, 
hverdag kl. 18 – 19 

annesch@email.dk 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FÅ EN GOD JAGTDAG MED EN GOD HUND – RENT A DOG! 

HOOJ´s  Hundesektion tilbyder hundehjælp til alle jagtformer 

(ikke schweiss) 
 
Racer -  Labrador Retriever, Formel 1, Chesapeake, FT Cocker, langhåret 

hønsehund, Jack Russell, Kleiner Münsterländer m.fl. 

Specialer -  Apporterende, stødende, stående hunde til alt fra 

førskudsarbejdet til søg og apportering. 

Hundeførerne -  kan deltage som jægere med hund eller som hundeførere 

uden gevær. 
 

Henvendelse:  Anne Schouenborg, tlf. 45 86 26 68 
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Riffelskydning – forår/sommer  2010 
 

 

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

 
Husk jagttegn & våbentilladelse.  Medlemsbevis (DJ) skal fremvises ved indskrivning. 

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

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

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

April 

Mandag 12. kl. 17.00-20.00 Indskydn. / træning 

Mandag 19. kl. 17.00-20.00 Indskydn. / træning 

Mandag 26. kl. 17.00-20.00 Indskydn. / træning / mærkeskydning 

     

     
 
Maj 

Søndag 2. kl. 9.00-12.00 Indskydn. / træning 

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 31. kl. 17.00-20.00 Indskydn. / træning 

     

     
 
Juni 

Mandag 7. kl. 17.00-20.00 Indskydn. / træning 

Mandag 14. kl. 17.00-20.00 Indskydn. / træning 

Mandag 21. kl. 17.00-20.00 Indskydn. / træning 

     

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

www.HHKriffel.dk 
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Riffelskydning – forår/sommer  2010 
 

 

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 22. kl. 17.00-19.00 Indskydn. / træning 

Torsdag 29. kl. 17.00-19.00 Indskydn. / træning 

     

     
 
Maj 

Torsdag 6. kl. 17.00-19.00 Indskydn. / træning 

     

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

www.HHKriffel.dk 

 

 

 

http://www.hhkriffel.dk/
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Foreningsjagterne: 
 
”Deltag i foreningsjagt på de kommunale jorde” var begyndt at lyde lidt 
hult, og faktisk var det et problem at netop de kommunale jorde 
efterhånden var så magert repræsenteret at jeg måtte give betingede 
tilsagn om jagtdeltagelse inden sæsonstart. 

Takket være Jan Schou og hans jobskifte lysnede det imidlertid, da 
Jan op af hatten kunne trække Chr. Kjærs mark på Sandbjergvej og 
senere også Hjortefarmen i Kollerød. Markerne på Damsholtevej, som 
vi havde fået fat i på anden vis, var også et godt aktiv, og pludselig var 
sorg vendt til glæde.  
Foreningsjagterne har i afvigte sæson derfor fundet sted på altså dels 
kommunale men i særdeleshed også private jorde. 

D. 9.jan var vi inviteret til rævejagt på garnisonen. 16 ud af 30 pladser 
blev tildelt foreningsjagtdeltagere – de resterende 14 pladser gik til 
andre foreningsmedlemmer. 

Nyhedsbrevet viste sig at være en effektiv (måske lidt for effektiv) måde at komme i 
kontakt med medlemmerne. Puh ha. Jeg synes ikke jeg lavede meget andet end at 
beklage til de mange som ikke fik plads. Som sædvanlig var det en fantastisk dag på 
de militære områder med indlagt suppe v. bestyrelsen. 2 kammerater fik på jagtdagen 
ildebefindende, men bortset fra herfra havde alle røde kinder, da frokosten senere på 
eftermiddagen blev indtaget i flugtskyde-huset. 

På foreningsjagternes egne revirer har vi gennemført 4 jagter i denne sæson med en 
samlet parade på 22 stk. nedlagt fuglevildt. 

Deltagerantallet har været 26, 29, 28, 22. 

Mængden af nedlagt vildt har været beskeden, men dette er af mindre betydning, da 
foreningsjagterne primært fungerer som træning i overholdelse af jagtens skrevne 
såvel som uskrevne regler.  

D. 30. januar afsluttede vi sæsonen i HOOJs foreningsjagter. Grundet dyster vejrudsigt 
så vi os desværre fredag aften nødsaget til at ringe rundt og aflyse den sidste jagt- dog 
ikke den sidste (og sikre) såt, som foregik i HOOJ-huset.  
Her var der dækket fint bord, ild i pejsen, forloren skildpadde i gryden og ikke et øje 
tørt. 
Steen Jensen blæste til samling, og en gemytlig eftermiddag kunne tage sin 
begyndelse. 

Jagtlederen (undertegnede) takkede Gud og hver mand og sluttelig Guds Gave men 
nævnede også i sin tale at han var gået sukkerkold og derfor overvejede sin stilling. 
Dette fik straks adskillige til at stryge ham over den vigende hårpragt, komme med 
gode råd og tilbud om assistance.  
Jeg siger så mange tak – også for sæsonen der gik - og ser foreløbig tiden an. 

Venlig hilsen  
Jens Hansen 
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Aktiviteter i HOOJ   -   2.  kvartal  2010 
 

April: 
ons. 7. Flugtskydning 
lør. 10. Flugtskydning 
man. 12. Riffelskydning – Hanebjerg  /  Hundetræning opstart 
tirs. 13. Jagthorn - begyndere 
ons. 14. Flugtskydning 
tors. 15. Åbent i HOOJ huset 
lør. 17. Flugtskydning 
man. 19. Riffelskydning – Hanebjerg  /  Dameskydning  /  Hundetræning 
ons. 21. Flugtskydning 
tors. 22. Riffelskydning – Sjælsø 
lør. 24. Flugtskydning 
man. 26. Riffelskydning – Hanebjerg  /  Hundetræning 
ons. 21. Flugtskydning 
tirs. 27. Jagthorn - begyndere 
tors. 29. Riffelskydning – Sjælsø 

Maj: 
søn. 2. Riffelskydning – Hanebjerg 
man.          3.   Instruktionsskydning, flugtskydebanen  /  Hundetræning 
ons. 5. Flugtskydning 
tors. 6. Riffelskydning – Sjælsø  /  Trofæaften i HOOJ huset 
lør. 8. Flugtskydning 
man. 10. Riffelskydning – Hanebjerg   /  Hundetræning 
tirs. 11. Jagthorn - begyndere 
ons. 12. Flugtskydning 
man. 13. Riffelskydning – Hanebjerg 
man. 17. Riffelskydning – Hanebjerg  /  Dameskydning  /  Hundetræning 
ons. 19. Flugtskydning 
tirs. 25. Jagthorn - begyndere 
ons. 26. Flugtskydning 
man. 31. Riffelskydning – Hanebjerg  /  instruktion på flugtskydebanen 
man. 31. Hundetræning 

Juni: 
ons. 2. Flugtskydning 
man. 7. Riffelskydning – Hanebjerg   /  Hundetræning 
tirs. 8. Jagthorn - begyndere 
ons. 9. Flugtskydning 
tors. 10. Åbent i HOOJ huset 
lør. 12. Venneskydning med Hørsholm Skytteforening 
man. 14. Riffelskydning – Hanebjerg  /  Dameskydning  /  Hundetræning 
ons. 16. Flugtskydning 
lør. 19. Flugtskydning 
man. 21. Riffelskydning – Hanebjerg  /  Hundetræning 
tirs. 22. Jagthorn - begyndere 
ons. 23. Flugtskydning 
tors. 24. Åbent i HOOJ huset 
lør. 26. Flugtskydning 
man. 28. Riffelskydning – Hanebjerg  /  instruktion flugt.  /  Hundetræning 
ons. 30. Flugtskydning  -  Grillparty på flugtskydebanen 

 
Næste medlemsblad udkommer juli.    

Indlæg, annoncer mm., skal være redaktionen i hænde senest 1. juni 2010. 
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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 og billedlegitimation skal fremvises ved indskrivning, samt ved køb af ammunition 
(dette jf. den nye bekendtgørelse om våben og ammunition). 

Børn:  er velkommen ifølge med en voksen. De skal være under konstant opsyn og bære 
høreværn samt sikkerhedsbriller. Børn kan under en instruktørs vejledning få lov at skyde, hvis 
dette kan indpasses i driften. 

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. 

 
Du har kun det ene sæt øjne, og der skal så umådelig lidt til, lidt krudtslam fra 
riffelpatronen, en flig fra lerduen eller et enkelt hagl.  
Brug derfor  sikkerhedsbriller når du færdes på en skydebane eller er på jagt.  
F.o.m. 2010 bliver det desuden et krav at bruge sikkerhedsbriller hvis man deltager i 
skydestævner arrangeret af jægerforbundet. 
 
 
 
 
 
 
 

Venneskydning 
 

Lørdag  d.  12. juni,  kl. 9.00 

sted:  Flugtskydebanen ved Sjælsø 
 
Så er det jagtforeningens tur til at arrangere en rigtig 
hyggelig skydedag med vores venner fra Hørsholm 
Skytteforening. 
 
Dagen starter vanen tro med at vi bliver ”parret” jæger/skytte, for herefter at gå i gang 
med det det drejer sig om, sjov, god, lærerig og fornøjelig flugtskydning sammen med 
vores skytte venner. 
 
Efter skydningen, slutter vi arrangementet i klubhuset på flugtskydebanen. Vi skal 
naturligvis lige afrunde med at kommentere de sjove skydninger, gode historier, noget 
godt at spise og hvad hertil hører og sidst men ikke mindst Præmieoverrækkelse. 
 
HAR DU ALDRIG været med til disse venneskydninger, så kan det varmt anbefales 

at prøve, vær ikke genert, tilmeld dig på flugtskydebanen. 
Pris for mad,  patroner mv. er til dagspris.  

 
Tilmelding på flugtskydebanen 
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Lerdueskydning  2010 
Lerdueskydning, på flugtskydebanen ved Sjælsø 

 

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

Mandage  
er forbeholdt til udvalgte 
grupper:- 
nyjægere, damer og 
andre tiltag.  

Husk  - der er altid 
erfarne skytter på 
banen, og du kan trygt 
henvende dig til dem og 
få gode råd. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Beskyt øjnene 
brug 

sikkerhedsbriller 
når du skyder 
eller færdes i 
skydeområdet 

Onsdag 7. 17.00-21.00 Åben Skydning 

Lørdag 10. 9.00-13.00 Åben Skydning 

Mandag 12.  Reserveret særarr. 

Onsdag 14. 17.00-21.00 Åben Skydning 

Mandag 19. 17.00-21.00 Dameskydning m. instruktør 

Onsdag 21. 17.00-21.00 Åben Skydning 

Lørdag 24. 9.00-13.00 Åben Skydning 

Mandag 26.  Reserveret særarr. 

Onsdag 28. 17.00-21.00 Åben Skydn. / mærkeskydning 

Maj 

Mandag 3. 17.00-21.00 Instruktions skydning 

Onsdag 5. 17.00-21.00 Åben Skydning 

Lørdag 8. 9.00-13.00 Åben Skydning 

Mandag 10.  Reserveret særarr. 

Onsdag 12. 17.00-21.00 Åben Skydning 

Mandag 17. 17.00-21.00 Dameskydning m. instruktør  

Onsdag 19. 17.00-21.00 Åben Skydning 

Onsdag 26. 17.00-21.00 Åben Skydning 

Mandag 31. 17.00-21.00 Instruktions skydning 

Juni 

Onsdag 2. 17.00-21.00 Åben Skydning 

Mandag 7.  Reserveret særarr. 

Onsdag 9. 17.00-21.00 Åben Skydning 

Mandag 14. 17.00-21.00 Dameskydning m. instruktør 

Onsdag 16. 17.00-21.00 Åben Skydning 

Lørdag 19. 9.00-13.00 Åben Skydning 

Mandag 21.  Reserveret særarr. 

Onsdag 23. 17.00-21.00 Åben Skydning 

Lørdag 26. 9.00-13.00 Åben Skydning 

Mandag 28. 17.00-21.00 Instruktions skydning 

Onsdag 30. 17.00-21.00 Åben Skydning 

 

Der tages forbehold for evt. aflysninger i forbindelse med Militær aktivitet.  Evt. ændringer i 
skydedage vil blive annonceret ved opslag på skydebanen samt om muligt på  www.hooj.dk 

 

http://www.hooj.dk/
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”JAGTSPEJDERNE”  
  
 
I HOOJ er vi nogle stykker der gerne vil 
sikrer at vores børn og unge får mulighed 
for at lære naturen bedre at kende og sætte 
dem i den verden, vi som jægere, finder så 
interessant. Naturen er der hvor vi bruger 
meget af vores fritid og hvor vi har nogle 
helt fantastiske oplevelser. Specielt når vi 
har fundet ud af hvad vi skal kigge efter og 
hvordan vi skal gebærde os i skoven. 
Naturen er et af de få steder, vi mennesker 
stadig er underlegende, basalt set.   

Formål 

At give børn og unge et indblik i jagtens 
verden og formidle viden omkring de 
vildtarter der findes i vores natur. Jagten er en del af vores kultur og en kilde til 
oplevelser og læring i naturen.  

Samtidig vil en dag ”på jagt” i skoven give hver spejder mulighed for at udforske nye 
sider af verden og livet - og blive klogere som menneske.  

Aldersgruppe: ca. 10-15 år  
Og gerne deres forældre som har lyst til at give en hånd med og få nogle gode 
oplevelser med deres børn.  

Indhold:  

Vildtkendskab 
Jagtredskaber og metoder 
Skov og strand 
Ture i skoven. 
Videofilm omkring natur 
Besøg på hjortefarm 

Foredrag med erfarne 
Og andet 
 
Alle er meget velkommen til at komme med input til aktiviteter. 

Arrangementerne: 

Der vil forsøges afholdt et antal lørdag / søndags eller hverdags arrangementer af ca. 
et par timers varighed, med varierende indhold således at næste arrangement er en 
naturlig fortsættelse af de forrige, lærte færdigheder / oplevelser. Det nøjagtige indhold 
er under udarbejdelse, men vi er meget glade for forslag til ture etc., fra forældre, 
jægere mv.. 

Hvor: 

Vi vil forsøge at veksle mellem indendørs og udendørs arrangementer. HOOJs 
klubhus på Enghave 38 samt flugtskydehuset vil danne ramme og udgangspunkt for 
aktiviteterne. 
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OBS! 

Vi søger frivillige til at deltage i dette arbejde. Så hvis du har lyst til at være del i dette 
tiltag og give lidt af dig selv for dine egne og andres børn, så tag fat i en af 
kontaktpersonerne. Der er brug for nogle solide kræfter for at dette bliver en stor 
succes. 
 
Kontaktpersoner: 

Anders Bærentsen,  Jæger og far til 2. 
Opnæsgård 25, st., tv, 2970 Hørsholm Tlf. 2293 6463 
E-mail: andersbaerentsen@hotmail.com 

Mahmoud Nemer, Jæger, uddannet Naturformidler 
Langelunden  5 st.th 2990 Nivå. (E-mail: mahmoudvt@yahoo.dk   )Tele.nr.61999222 

Christian Bærentsen, Jæger, medlem af bestyrelsen i HOOJ 
Solbakkevej 3, 2960 Rungsted Kyst 

Ressourcer: 

Steen Jensen, forhenværende Formand for HOOJ 
E mail: 5jen@post.tele.dk 

Niels Andersen, Jagttegnsunderviser  
Lundegårdsvej 23, 3450 Allerød 
Tlf. 4817 1326 
Mobil:  2823 0970 
E: nian@dbmail.dk 

 
 

mailto:nian@dbmail.dk
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Før jagtradioens tid brugte man jagthornet som kommunikationsmiddel ved jagterne, 
men på trods af nutidens moderne bekvemmeligheder, så bruges jagthornet stadig 
som kommunikationsmiddel mellem jægere, hundefolk og drivere. 
Jagthornet er også en vigtig detalje når vi står ved paraden for at se jagtudbyttet og 
vise vildtet den sidste ære med tonerne fra jagthornet. 

Får dette dig til at tænke- ”nu vil jeg lære at spille på jagthorn”, så kontakt Jens 
Kronmann, få en snak med ham, kom ned i HOOJ huset og få en prøvelektion. 
Har du i forvejen et horn som bare hænger på væggen og samler støv eller overvejer 
du at anskaffe dig et, så er der jo slet ikke noget at være i tvivl om,- så må du bare 
lære at spille. Tro det eller ej, det er slet ikke så svært at lære at spille bare 
nogenlunde tilfredsstillende.   
Alle kan lære at spille, kvinder, børn og mænd, så bare kom og bliv en del af 
trutteholdet. 

Øvedage i 2010 bliver tirsdage i ulige uger. 
 
Alle spørgsmål om jagthorn kan 
rettes til- 

Jens Kronmann   

 tlf.:  29 47 14 25 

 
Du er også velkommen til lige at 
slå et smut forbi HOOJ huset, 
Enghave 38 i Rungsted, og lytte til 
og se på løjerne. 
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HOOJ husets åbningstider 
 
HOOJ-huset,  Enghave 38,  2960 Rungsted Kyst 

 
Åbent for alle medlemmer og gæster hver anden torsdag i ulige uger,  kl. 19.00 - ?? 

Dog ikke i juli og december måneder samt på helligdage. 

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 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. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Åbningstider på torsdage i 1. halvår 2010  
 

15. april 

6. maj 

10. juni,  24. juni 
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Elektronisk medlemsblad 
 

På hjemmesiden,   www.hooj.dk   har vi lagt foreningens 

medlemsblad ind som PDF fil. 
Ideen med at lægge vores medlemsblad på hjemmesiden er,- 
at medlemmerne til enhver tid kan hente det nyeste 
medlemsblad ned,- at de kan hente tidligere numre af bladet,- 
at andre kan hente og læse vores medlemsblad.  

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

Hvis di/I er blandt de medlemmer som foretrækker selv at hente hele bladet, eller blot 
dele af det, via hjemmesiden, så kan I bare sende en mail til redaktionen  

jagt@netbrev.dk  så ordner vi det. 

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. 

 

 

Nye bekendtgørelser 
 
Der er kommet 2 nye bekendtgørelse (reviderede) som har stor betydning for jægere 
og de som har våben og ammunition. 
1.  Bekendtgørelse om våben og ammunition  (19-10-09) 
2.  Bekendtgørelse  om vildtskader  (01-01-10) 
 
M.h.t. bekendtgørelsen om våben og ammunition skal man være opmærksom på de 
ændrede regler for opbevaringen af ammunition.  F.o.m. 1. marts 2010 skal 
ammunition opbevares i et sikringsskab med et sikringsniveau svarende til 1143-1 
grade 0  (skafor blå).  
Dog må ammunitionen godt opbevares i det godkendte våbenskab hvor man også 
opbevarer sine våben. 
En anden vigtig ting er, at fremover skal der forevises gyldigt jagttegn, påtegning eller 
våbentilladelse hvis man vil på skydebanerne.  Køber man ammunition på en 
skydebane, f.eks. flugtskydepatroner, skal man ydermere fremvise billedlegitimation. 
 
M.h.t. bekendtgørelsen om vildtskader, så skal grundejeren der hvor man vil regulere 
først ansøge den stedlige vildtkonsulent om tilladelse hertil.  Det er altså slut med at 
regulere visse arter efter bekendtgørelsen herom, uden på forhånd at have indhentet 
tilladelse.  Skal der reguleres, så husk endelig at medbringe en kopi af tilladelsen. 
M.h.t. rævefælder er der også kommet nye regler, bl.a. skal de nu tydeligt afmærkes 
med navn, adresse og telefon på indehaveren (der hvor fælden er opsat). 
Der er i øvrigt også ændringer omkring regler for øvrige fældetyper og deres 
anvendelse. 
Læs bekendtgørelserne grundigt, så I ikke risikerer at komme i klemme med 
lovgivningen . Bekendtgørelserne kan findes på vores hjemmeside eller på Danmarks 
Jægerforbunds hjemmeside. 
 

http://www.hooj.dk/
mailto:jagt@netbrev.dk
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Af skade bliver man klog,- men sjældent rig ! 
 
Et gammelt ordsprog siger,- af skade bliver man klog,- men sjældent rig!  - derfor vil 
jeg gerne komme med nogle gode råd. 

Til nyjægeren, eller til dig som overvejer et medlemskab i et jagtkonsortium, vil jeg her 
give mit bud på hvad man skal passe på, når eller hvis man søger optagelse i et 
jagtkonsortium.  Da papir og hjemmesider er taknemmelige, kan nogle gange være 
svært at gennemskue hvad teksten i en annonce dækker over. 

Inden du kontraktmæssigt binder dig, er det en god ide at møde alle i jagtkonsortiet for 
at se om kemien passer mellem jer, men også om der er tale om et velorganiseret 
konsortium. Tal eventuelt med tidligere medlemmer om deres erfaring med konsortiet. 
Forlang at se et regnskab og et detaljeret budget, hvilket i de fleste konsortier er en 
naturlig ting at fremlægge, så der ikke er nogle skjulte dagsordener. 
Gennemlæs kontrakten grundigt, se især efter om hvordan eventuelle tvistigheder 
afgøres, og ikke mindst af hvem, dette også med hensyn til eksklusioner. 
Find også ud af hvad dit indskud reelt dækker, og om hvorvidt der kan komme 
yderligere opkrævninger til f.eks. fodring, vedligeholdelse af jagtområde og udstyr. 
Få også oplyst m.h.t. arbejds-weekender, og hvad forskellen er på A, B og C 
medlemmer, også prismæssigt. 
Vær også sikker på at afskydnings og evt. straf-afgifter er nøje beskrevet i et forståeligt 
sprog. Det er også en god ide at sikre sig, at konsortiet tager referat ved 
konsortiemøderne og at de omdeles til medlemmerne. Måske kan du få lov at se nogle 
af de sidste referater. Det vil kunne hjælpe dig til at vurdere helhedsindtrykket om 
konsortiet. 
Forlanges der et depositum inden 
besigtigelse, så skal du sikre dig at dit 
depositum bliver refunderet, såfremt du 
beslutter dig for ikke at blive medlem i 
konsortiet. 

Skulle du overveje at blive medlem af et 
Dansk jagtkonsortium i Sverige, så skal du 
være opmærksom på at der er en del 
forskel på Dansk og Svensk jagtlovgivning. 
Det er bl.a. jagtlederen der har det fulde og 
absolutte ansvar for jagten – uanset hvad 
der sker -, så skal du sikre dig at 
jagtlederen har taget et Svensk 
jagtledercertifikat. Dette er dog ikke et 
lovkrav.  Det er jo rart at vide, at det er en 
autoriseret jagtleder som tager sit hverv 
seriøst, værdsætter jagten og en høj etik, 
respekterer både vildtet og naturen, og i det 
hele taget støtter og vejleder dig. 
Rådfør dig altid med en erfaren jæger som 
du har tillid til og stoler på, eller her til 
undertegnede via foreningens hjemmeside. 

Knæk og bræk 
Claus Eklund 
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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 udvidet apporteringsprøve, 08, 09) 

Henvendelse: Dorthe Skougaard,  4495 7528 – 2262 7064 

  
FT Springer Spaniel   (ex.-han,   unghund til UG+) 

speciale: Stød & søg 

Henvendelse: Jakob Edelfeldt,   2292 4455 

 

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/
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Riffelprøver 2010   der afholdes i DJ´s Kreds 7 

Dato Sted Prøvesagkyndig 

Lørdag  d. 1. maj 

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.  6. juni 

kl.  9.00  

Hanebjerg skydebaner 
Hanebjergvej 6,   Nr. Herlev 
3400 Hillerød 

Erik Larsen 
Tlf. 47 74 98 38 
Hverdage  18.00 – 20.00 

Lørdag  d.  22.august 

kl.  9.00 

Hanebjerg skydebaner 
Hanebjergvej 6,   Nr. Herlev 
3400 Hillerød 

Niels Jacobsen 
Tlf. 48 26 75 02 
Hverdage  16.30 – 18.00 

 
Tilmeldning til prøve: - Begynder 3 uger før prøvens afholdelse. 

Tilmelding til riffelprøven foregår elektronisk. Læs mere herom på jægerforbundets hjemmeside, 
eller kontakt jægerforbundet på tlf. 88 88 75 00 

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 (7254 2424), 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. 

 

På Danmarks Jægerforbunds hjemmeside, 
www.jaegerforbundet.dk/?id=1094   kan man 
læse mere om riffelprøverne, bl.a. instruks til 
aspirant, hjælpemidler, nye tiltag og 
tilmeldingsmuligheder.  

Alle datoer for riffelprøver på Sjælland og i den 
øvrige del af Danmark kan også ses på  DJ´s 
hjemmeside. 

 

http://www.jaegerforbundet.dk/?id=1094
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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 


