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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 ! 

Når I modtager dette blad er bukkejagten overstået, og 
der er sikkert mange af jer som har fået nogle flotte 
bukke. 
Om den pludselige hedebølge har haft indflydelse på 
bukkenes adfærd skal jeg ikke kunne sige, men faktum er, 
at jeg ikke har set nær de bukke som jeg havde sat 
næsen op efter.  Jeg må så bare sætte lid til efterårets 
jagter. 
Inden vi ser os om, så er det 1. oktober, og ”den store jagt” går ind, og for nogle 
af os bliver temperaturen så også lidt mere til at holde ud. 

På dette års repræsentantskabsmøde havde hovedbestyrelsen forslået en 
lønindexreguleret kontingentforhøjelse 2,7%. Hedebølgen må også have ramt 
hårdt i jægerforbundets hovedbestyrelse, for med begrundelse i dårlige bundlinie 
tal og at alt for mange medlemmer i de kommende år bliver seniorer (65 år), 
havde HB foreslået en kontingentstigning for seniorerne (pensionisterne) på hele 
47%. Heldigvis blev dette forslag ikke vedtaget, men med jydernes solide 

opbakning blev det så vedtaget at seniorerne kun skulle stige 14%. Desuden blev det 
vedtaget at kontingentet skulle stige med yderligere 20,- kr. om året for alle ordinære 
medlemmer, og at de 20,- kr. så skulle tilflyde jægernes naturfond.  
Kreds 7- Nordsjælland og de delegerede fra HOOJ kunne dog ikke stemme for den 
ekstra kontingentstigning på 14% for seniorerne og ej heller for de 20,- kr. til 
naturfonden. Som en spøgefugl sagde - det er jo kommunalpolitik – når der mangler 
penge i kassen, lader man pensionisterne betale! 

Jeg må med tilfredshed konstatere at forårets arrangementer har kørt perfekt. 
Hundeafdelingen har stor succes, mark og apporteringsprøver har været afholdt og der 
har endog været overskud til at deltage ved udstillinger mv..  

Trofæaften, hvor de heldige stolt kunne fremvise det sidste år´s trofæer. Håber der 
kommer endnu flere til næste forår, som stolt vil fremvise deres trofæ fra årets jagt.  

Jeg er imponeret over den søgning der har været til pigeskydedagene på 
flugtskydebanen. Det er dejligt at se hvordan pigerne går til opgaven med stort gå på 
mod, og hvordan de bliver bedre og bedre for hver gang. Jeg håber vi kan holde 
pigerne fast på ideen med ”pigedage” på skydebanen. 
Når nu jeg omtaler flugtskydebanen, så er det også med lidt bekymring. Søgningen har 
ikke været så stor på de almindelige skydedage som i de foregående år. Jeg kan kun 
opfordre jer jægere til at komme ud og få lidt træning inden jagten går ind.  I bliver kun 
bedre og sikre skytter ved at træne.        Det skylder vi vildtet. 

Projektet med unge/børn, forældre og jagt er gået lidt i stå. Der har ikke været den 
opbakning fra medlemmer med børn som kunne ønskes. I dette blad vil der igen være 
indlæg om projektet, og jeg kan kun opfordre jer jægere med børn om at melde jer 
hertil, så I kan få mange gode jagt og naturoplevelser, sammen med jeres børn. 

I sidste blad efterlyste jeg en ildsjæl som har tiden og kunne tænke sig at være 
redaktør for HOOJ bladet. Dette tilbud står stadig åbent. Så er der en som vil kaste sig 
ud i opgaven, så kontakt formanden. 

Må Diana følge dig på de krogede stier 
                                                                             Max Elbæk - formand 
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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. 

 

Jagttegns-kursusgebyret er  2.000,00 kr..  

Kursusgebyret dækker teoriundervisning, våbenkursus samt kursistmedlemskab af 
Hørsholm & Omegns Jagtforening (1/1 – 31/12- 2011). 

Hertil skal lægges udgifter til: 

Skydning      400,- kr.   (4 gange skydning og afstandsbedømmelse) 

Våbenleje    150,- kr.    

Lærebøger  ca. 500,- kr. 

Div. materialer mm..   ca. 100,- kr. 

Frivillig jagtprøve    ca. 75,- kr. 

Jagtprøve   ca. 250,- kr.  (til Skov & Naturstyrelsen) 

Det må påregnes, at en samlet pris for erhvervelse af et jagttegn løber op i en  pris af 
ca. 3.500,00 kr.,  under forudsætning af, at man kun skal op til 1x jagtprøve. 
 

Henvendelse til: 

Max Elbæk ,  tlf.:  26 60 78 25 

mail:   jagttegn2960@gmail.com 

 

 

 

  

 

 

  

mailto:jagttegn2960@gmail.com
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10 Års Service Garanti 

ved køb af våben!

Medlem af 
jaguargruppen!
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Foreningsmesterskab  2010 
søndag  d.  29. 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 
flugtskydesæsonen. 
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 – Veteran-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 

Tilmelding hertil skal ske på flugtbanen. 
 

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, med en masse sjov skydning. 
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. 
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Lerdueskydning  2010 
Lerdueskydning, på flugtskydebanen ved Sjælsø 

August  
 
Onsdage og lørdage 
er almindelige  
træning / skydedage. 
Der gives ikke 
individuel instruktion. 
 
Lørdage i september 
er dog  med 
skydeinstruktion, men 
øvrige flugtskytter er 
dog også velkommen. 
 
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. 
 
Salg af skydekort  -
slutter 1 time før 
annonceret lukketid. 

 

Onsdag 4. 17.00-21.00 Åben skydning 

Lørdag 7. 9.00-13.00 Åben skydning 

Mandag 9. 17.00-21.00 Dameskydning m. instruktør 

Onsdag 11. 17.00-21.00 Åben skydning 

Lørdag 14. 9.00-13.00 Åben skydning 

Onsdag 18. 17.00-21.00 Åben skydning 

Lørdag 21. 9.00-13.00 Åben skydning 

Mandag 23. 17.00-21.00 Skydning med instruktion 

Onsdag 25.. 17.00-21.00 Åben skydning 

Lørdag 28. 9.00-16.00 Åben skydning / patrontest 

Søndag 29. 9.00-16.00 Foreningsmesterskab 

    

September 

Onsdag 1. 17.00-20.00 Åben skydning 

Lørdag 4. 9.00-13.00 Skydning med instruktion 

Onsdag 8. 17.00-20.00 Åben skydning 

Lørdag 11. 9.00-13.00 Skydning med instruktion 

Onsdag 15. 17.00-20.00 Åben skydning 

Lørdag 18. 9.00-13.00 Skydning med instruktion 

Onsdag 22. 17.00-20.00 Åben skydning 

Lørdag 25. 9.00-13.00 Skydning med instruktion 

Onsdag 29. 17.00-20.00 Åben skydning 

    

 
 

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. 
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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Før jagtradioens og mobilens tid, havde man på jagterne kun jagthornet som 
kommunikationsmiddel, når der skulle meldes over længere afstande. 
På trods af nutidens moderne bekvemmeligheder, så bruges jagthornet stadig i stor 
udstrækning 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 efteråret 2010 bliver onsdage, kl. 19.00 - 21.00, startende i september. 

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, se på løjerne. 

 

 

Bestandsregulering 
HOOJ har indgået en aftale med Hørsholm kommune om bestandsregulering på 
engene ved Kokkedal skoven. 

Reguleringen må kun foretages på hverdage og med maks. 9 deltagere i en 
begrænset periode. 

Reguleringsudvalget efterlyser derfor medlemmer som har interesse i at deltage i dette 
projekt (bestandsreguleringsjagt).  Samtidig efterlyses en som vil være tovholder 
(jagtleder) for denne bestandsregulering. 

 

Rævejagt (kunstgrave) 
Hørsholm Kommune er ligeledes interesseret i at der bliver etableret nogle kunstgrave 
(ræv).  Til dette projekt skal der også findes interesserede jægere, ligesom der skal 
findes en jagt/projektleder til at styre jagten og etableringen af kunstgravene. 

Har du interesse i at deltage i noget af ovenstående, så kontakt reguleringsudvalgets 
formand,-  
Christian Bærentsen 
tlf.:  22 18 80 02 
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JAGT 
 
dato:  Søndag. d. 17. oktober, kl. 9.00. 

sted:  Dingelbjerg jagtkonsortium, ved Klintholm Godt (Møns klint) 

Pris:  500,- kr. inkl. frokost 
 
 
Dagjagt på fritlevende og ikke udsat vildt, og dermed kan der ikke gives garanti for 
antal stykker nedlagt vildt.  Der er dog god bestand af fasaner, harer, ænder og gæs. 
  
Der drives på 2 såter ca. 70 ha., i blandet terræn, dog mest ager men med mange 
levende hegn og et mindre skovstykke. 
 
Der må skydes hvad jagtloven tillader. DOG IKKE RÅVILDT. 

 
Der må under jagten kun anvendes skovpatroner,- bismuth, tungsten ect.. Patroner 
kan evt. købes stk.vis.   På jagten gælder 3 skuds reglen! 
 
Frokost er inkluderet i prisen og indtages på nærliggende spisehus og består af stegt 
flæsk med persillesovs samt 1 øl/vand pr. person. 

 
Nedlagt vildt kan købes til dagspris. 
 
Der er begrænset deltagerantal (20) og der 
skal forudbetales for jagten.   
Ved afbud senere end 3. oktober, 
refunderes det indbetalte beløb ikke. 
 
 

Al henvendelse vedr. jagt, samt tilmelding 
skal ske til: 

Max Elbæk 

tlf.: 2660 7825 

mail:   m.c.elbk@gmail.com 
indbetaling til bankkonto, oplyses ved 
tilmelding. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

mailto:m.c.elbk@gmail.com
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Riffelskydning – sommer/efterår  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. 

August 

Mandag 2. kl. 17.00-20.00 Indskydn. / træning 

Mandag 9. kl. 17.00-20.00 Indskydn. / træning 

Mandag 16. kl. 17.00-20.00 Indskydn. / træning 

Mandag 23. kl. 17.00-20.00 Indskydn. / træning 

Mandag 30. kl. 17.00-20.00 Indskydn. / træning  +  Mærkeskydning 

     
 
September 

Søndag 5. kl. 17.00-20.00 Indskydn. / træning 

Mandag 6. kl. 17.00-20.00 Indskydn. / træning 

Mandag 13. kl. 17.00-20.00 Indskydn. / træning 

Mandag 20. kl. 17.00-20.00 Indskydn. / træning 

Mandag 27. kl. 17.00-20.00 Indskydn. / træning  +  Mærkeskydning 

     
 
Oktober 

Søndag 24. kl. 9.00-12.00 Indskydn. / træning 

     

     
 
November 

Søndag 14. kl. 9.00-12.00 Indskydn. / træning 

     

     
     

December 

Søndag 12. kl. 9.00-12.00 Indskydn. / træning  +  Gløgg 

     

     
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. 

August 

Torsdag 12. kl. 17.00-19.00 Indskydn. / træning  +  200 m. 

     
     

 
Oktober 

Torsdag 7. kl. 17.00-19.00 Indskydn. / træning  +  200 m. 

     

     
 

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

www.HHKriffel.dk 
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Foreningsjagterne: 
 
Så er det allerede igen blevet tid at overveje om du skal deltage 
i efterårets foreningsjagter. Jagterne vil ikke her blive nøjere 
beskrevet, men de vil fortrinsvis foregå som anstandsjagt. Det 
jagtbare vildt på disse jagter er skader, krager og ringduer. I 
nogle tilfælde ræv, og i sjældne tilfælde en enkelt fasan. 
Vægten lægges ikke på store parader men på overholdelse af 
de forskellige regler for samvær og sikkerhed, som gælder 
overalt hvor jægere mødes. Jagterne foregår som 
reguleringsjagter på udvalgte kommunale jorde samt hos 
private lodsejere. 

I princippet er det gratis at deltage i foreningsjagterne, men der bliver afholdt 
sweepstake før og uddelt bøder efter hver jagt. For at forenkle økonomien i dette en 
smule vil hver enkelt deltager ved den første jagt blive afkrævet et sweepstake-gebyr 
på kr. 200. Med dette gebyr er sweepstake betalt for alle 5 jagter. Eventuelt overskud 
fra sweepstake udgør sammen med bødekassen det økonomiske grundlag for den 
fælles frokost, som afholdes efter sæsonens sidste jagt. 
 
Et vist kontingent af ”gamle” jægere er nødvendigt for jagternes afvikling, men ellers 
har nye deltagere fortrinsret til de 30 pladser. 

Hunde er ikke blot velkomne, de er også nødvendige for at kunne gennemføre jagt på 
fuglevildt. Derfor ses hundefolk meget gerne blandt deltagerne. 

Som deltager i foreningsjagterne nyder man i øvrigt det privilegium at stå i forreste 
række, når jagter på garnisonen udbydes. 
 
Man tilmelder sig via foreningens hjemmeside -  

             www.hooj.dk/kontakt 

- og meddeler hvilke jagter man forventer at 
deltage i. (Medlemmer som tilmelder sig alle 
5 jagter vil blive prioriteret højest.) Ligeledes 
angives om man medbringer apporterende 
hund. 
 
Jagtdatoerne er: 

2. oktober,   6.november,   4.december,   
8.januar,   29. januar 
 

Tilmeldingsfrist:   8. august 
 
Omkring 1. september får du at vide om du er 
kommet med på holdet eller er sat på 
venteliste.  
 
Venlig hilsen  Jens Hansen 
 
 

http://www.hooj.dk/kontakt
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Aktiviteter i HOOJ   -   3.  kvartal  2010 
 

August: 
man. 2. Riffelskydning på Hanebjerg 

ons. 4. Flugt/lerdueskydning 

lør. 7. Flugt/lerdueskydning 

man. 9. Dameskydning  -  Riffelskydning på Hanebjerg  -  Hundetræning 

ons. 11. Flugt/lerdueskydning 

tors. 12. Riffelskydning på SJÆLSØ 

lør. 14. Flugt/lerdueskydning 

man. 16. Riffelskydning på Hanebjerg  -  Hundetræning 

ons. 18. Flugt/lerdueskydning 

tors. 19. HOOJ huset åbent 

lør. 21. Flugt/lerdueskydning 

man. 23. Flugtskydning m. instruktion  -  Riffelskydning på Hanebjerg  - 
                     Hundetræning 

ons. 25. Flugt/lerdueskydning 

lør. 28. Flugt/lerdueskydning + PATRONTEST 

søn. 29. Foreningsmesterskab i lerdueskydning 

man. 30. Riffelskydning på Hanebjerg  -  Hundetræning 
 

september: 

ons. 1. Flugt/lerdueskydning  -  Jagthornsgruppen 

tors. 2. HOOJ huset åbent / vinsmagning 

lør. 4. Flugt/lerdueskydning m. instruktion 

søn. 5. Riffelskydning på Hanebjerg 

man. 6. Gourmethold  -  Riffelskydning på Hanebjerg  -  Hundetræning 

ons. 8. Flugt/lerdueskydning  -  Jagthornsgruppen 

lør. 11. Flugt/lerdueskydning m. instruktion 

man. 13. Jagtspejderne på flugtskydebanen  -  Riffelskydning på Hanebjerg  - 
                     Hundetræning 

ons. 15. Flugt/lerdueskydning  -  Jagthornsgruppen 

tors. 16. HOOJ huset åbent 

lør. 18. Flugt/lerdueskydning m. instruktion 

man. 20. Riffelskydning på Hanebjerg  -  Hundetræning 

ons. 22. Flugt/lerdueskydning  -  Jagthornsgruppen 

lør. 25. Flugt/lerdueskydning m. instruktion 

man. 27. Riffelskydning på Hanebjerg  -  Hundetræning 

ons. 29. Flugt/lerdueskydning  -  Jagthornsgruppen 

tors. 30. HOOJ huset åbent 
 
 

Næste medlemsblad udkommer primo oktober.   Indlæg, annoncer mm., skal være 
redaktionen i hænde senest 1. september 2010.  
 
Forbehold for tryk & tastefejl, ændringer i tider mv.. 
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Hundesiden 
 
Hundesektionens første åbne apporteringsprøve 
Det var med stor spænding, at vi inviterede alle hundeførere fra HOOJ til 
apporteringsprøve den 6. juni i Grønlien Grusgrav ved Frederikssund. 

Vi har i de seneste 4 år haft apporteringsprøve for 
apporteringsholdet, og denne gang valgte vi så at åbne prøven. Hvorfor mon? 

Fordi træningsresultaterne for alvor viser sig, når man er i konkurrence med 
udefrakommende førere og hunde. Man ved, at de, der ikke kommer fra 
træningsholdene, men melder sig til prøve, kommer for at tage en førstepræmie, men 
det er så den pris, man må betale. 

Derfor blev træneren (samtidig prøveleder: Dorthe Skougaard) og jeg helt høj, da 3 ud 
5 hunde, der til sidst skulle matches, fordi alle havde maximumpoints, var ’vores’ 
hunde. Allerede det var en sejr.  Dommeren lavede en utrolig svær matchning, ’vores’ 
hunde blev nr. 2, nr. 3 og en delt 4. vinder. 
 
Prøvens endelige resultat blev 

1. Bent Bærenholdt med Bulder 

2. Jens Hilligsøe med Balou 

3. Henrik Nielsen med Mister 

4. Jakob Eisemann med Carlos 

4. Johan Svensson med Aico 

Øvrige hunde bestod generelt med meget fine resultater, og der var nogle helt 
ekseptionelle resultater, hvor vi nødvendigvis må nævne Christian Sørensen med 
Sally, en feminin lille labrador, der ikke er meget for koldt vand, men lige præcis den 
dag, pga førerens sikre dirigering af Sally, kombineret med hendes lydighed, hentede 
et 10-tal på vand. Mageløst! 

Tillykke til alle med de flotte resultater og tak for jeres deltagelse. 

Mølledag 20. juni 

Mølledag er noget helt andet. Her er det det kunstneriske udtryk, der tæller. 

Vi mødes til træning ved Hørsholm Kirke for at gennemgå dagens program, hvor efter 
vi er fast indslag på Mølledagen. Vi er den eneste samlende event, hvor publikum står 
omkring os – vi rydder de andre stande. Atter i år holdt vi publikum ved arenaen i 35 
min.,, ret flot at alle bliver stående.  
Vi havde hunde med fra alle træningsniveauer, så det var muligt at vise, hvornår man 
kan forvente, at en hund kan hvad. Vi gennemgik grunddressur og apportering – og 
sluttede naturligvis med pølseapportering. Det forventes efterhånden, og der er ikke et 
øje tørt (af grin), når hundene går i gang med at spise de pølser, de er sendt ud for at 
apportere. Ikke en eneste hund klarede skærene i år, men vores lille Jack Russel 
’Bastian’ nægtede dog at værdige pølsen et blik. Det var publikum lige så begejstret 
for! 
Igen tak til alle deltagerne, der mødte op. Det er en god reklame for vores forening og 
hundesektionen. 
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Hundesiden 
Forårets træning 

Igen er de 8 uger forløbet hurtigt. 4 hold, 4 trænere, der alle har arbejdet hårdt. 
Trænerne har et meget stort forberedelsesarbejde med træningen for på mest 
pædagogisk vis at videregive flest mulige værktøjer til træning. Vi er stolte af at have 
så mange førere og hunde til træning. Ud over at hundetræning bliver en livsstil, fordi 
man her igennem får den bedste jagthund, er det også et godt signal at sende 
omverdenen, at har man hund, går man også til træning med den.   

Ved afslutningen gennemførte trænerne prøver for hundene, en god måde at vurdere 
hvor langt den enkelte fører og hund er kommet. Uanset udfaldet af testen håber vi at 
se jer alle til træning efter sommer, både førere, hunde og trænere.  

Det har været dejligt at arbejde sammen med jer alle i foråret. 

Hundetræning sensommer/efterår 

Mandag den 9. august kl. 18.30 går det igen 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. 

Tak til alle for endnu en dejlig sæson. Personligt er det min 18. træningssæson i 
HOOJ, der starter efter sommer. Vi startede i 2002 med et enkelt hold, 8 hunde, alle 
aldre og racer, i dag har vi 4 hold hunde med 36 deltagere. Alt sammen pga dygtige, 
motiverende trænere og engagerede hundeførere, der også er gode til at anbefale 
vores træning til andre jægere. Tak for det alle sammen. 

Mange hilsner  
Anne 

Henvendelse og tilmelding til: 
Anne Schouenborg tlf. 4586 2668, hverdag kl. 18 – 19 
annesch@email.dk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palle’s Grill
Kongevejens  Smørrebrød

Usserød Kongevej  34-36

2970 Hørsholm

4586 8090 * 4586 0619
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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 
Ture i skoven. 
Videofilm omkring natur 
Besøg på hjortefarm 
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. 
 
OBS! 

Vi søger altid 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. 
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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 
 
 
 

OPSTARTSARRANGEMENT 
mandag  d.  13. september,  kl. 17.00 

sted:  Flugtskydebanen ved Sjælsø 
 
For at komme i gang med ”Jagtspejderne”, så inviteres børn og forældre til et let 
arrangement på flugtskydebanen.  
Denne første aften er mere en ”hyggeaften” så dels at I forældre kan se hvad det er for 
noget vi er i gang med, men også for at vi kan vurdere hvor stor interessen er. 

Vi bruger aftenen til at lave lidt skydning, for de mindre med luftgevær, og for de større 
børn og som kan magte det, med haglgevær (lerdueskydning). De voksne må da også 
gerne prøve! 

Vi tænder op i grillen, så det er op til jer forældre at medbringe lidt mad, så I ikke går 
sultne hjem. 

Vil I vide mere om arrangementet, så ring til én af kontaktpersonerne. 
 

Vi ses! 
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Gourmethold 2010/11 
 
Efter en hyggelig sæson i køkkenet 2009/10, og det med stor 
succes, er det besluttet at fortsætter gourmetholdet, også 
idenne sæson  -  2010/11. 

Gourmetholdet forvandler det nedlagte vidt til smagfulde lækre 
retter.  
I efteråret arbejder gourmetholdet med vildt, mens vi i 
vinter/forårs perioden har fisk på menuen, hvis vi da ikke kan 
skaffe vildt.   
I sæsonen 2009/10 stod Dianas lykke stod os bi. Vi havde rigeligt og forskelligt vildt til 
alle kursusaftenerne.  
I den forgangne kursusperiode producerede vi retter ud af vildsvin, råvildt, dåvildt, 
elsdyr, edderfugl, fasan, bjørn, krikand og canadagås.       

Vi mødes den første mandag i hver måned, bortset fra første mandag i januar. Det er 
kl. 18:00 - 22:00 i skolekøkkenet på Vallerød Skole, Stadion Alle, 2960 Rungsted.  

Efterårsprogrammet for 2010, forventer vi at arbejde med følgende vildt: 

6. september 2010   -   Råvildt 

4. oktober 2010   -   Elsdyr / Bjørn 

1. november 2010   -   Andefugl / Elgsdyr 

6. december 2010   -   Fasan / Vildsvin 

Herefter fortsætter vi i 2011 følgende dage:  7. februar – 7. marts – og 4. april. 

Ret til ændringer forbeholdes. 

Gourmetholdet afslutter med en grill-aften i HOOJ-huset lørdag, den 11.juni 2011. 
Denne aften er ikke indeholdt i kursusgebyret, så der bliver en hvis egenbetaling.  
 

Inden kursusdagen sendes opskrifterne pr. mail til deltagerne, så 
alle er klar over hvilke retter vi skal arbejde med.  

Ud fra vildtet/opskrifterne vælger man selv den vin/øl, der passer 
til ens smagsløg denne aften. 

Hver kursusaften arbejder vi med 3 retter  - forret, hovedret og 
dessert.  

De store forudsætninger behøver du 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/øl du vil nyde 
til maden. 
 
Hvis dette gourmetkursus har fanget din interesse, så skal du skynde dig at blive 
tilmeldt. Vi har endnu enkelte ledige pladser.  
Tilmeld dig selv og  evt. også din ægtefælle eller kæreste/partner med på holdet.  
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Gourmethold 2010/11 

Kursusgebyret, pr. person/deltager, betales af to omgange:  
Første gang  (6. september),  -   900,- kr.  som dækker efterårets kurser.  
Anden gang  (7. februar 2011),  -  350,- kr.,  som dækker vinter/forårs sæson 2011.  

Begge betalinger dækker kursus afgift, råvarer og materialer til de pågældende 
aftener.  

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. 130, til dækning af råvarer m.v. 

Tilmelding til kurset er bindende for hele sæsonen. 

Tilmelding til Max Elbæk,   mail: jagt@netbrev.dk 

 

 

 

 

 

 

 
Vinsmagning 
 

Torsdag d.  2. september 2010,  kl. 19.00 

sted:  HOOJ huset, Enghave 38, 2960 Rungsted Kyst 

Tilmelding til:  Max Elbæk, 2660 7825 eller på mail:  jagt@netbrev.dk 
 
Vi har alle forskellige smagsløg, ligesom vi opfatter smagen af vin forskelligt, men lige 
så vigtigt er det nok, at have viden om hvilken type vin som passer bedst til de 
forskellige lejligheder såsom vildt, fjerkræ, fisk. 

Vi har aftale med vinkonsulent Thomas Heunicke fra vinfirmaet Ferd.Pieroth A/S, som 
vil komme og fortælle om vine, hvad man skal være opmærksomme på når man køber 
vin, holdbarhed og opbevaringsforhold. 

Der vil være smagsprøver på de forskellige vine han medbringer. 

For de interesserede vil der blive mulighed for at kunne bestille/købe de vine som 
måske lige falder i ens egen smag. 

For at det hele ikke kun skal handle om vin, vil der også være forskellige udsøgte oste, 
præsenteret af Bjørn Samuelsson, som er matchet med de vine der præsenteres. 

Pris for hele arrangementet:  ca. 50,-/ 75,- kr. pr. person. 
HUSK TILMELDING! 

mailto:jagt@netbrev.dk


20 
www.HOOJ.dk 

 

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. 

Og hvad kan vi så bruge det til ! 

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

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

jagt@netbrev.dk  så ordner vi det, så at I ikke modtager bladet. 

Benytter man sig af denne model, så kan man naturligvis fortryde senere og så igen få 
bladet med posten.  

Denne model gælder kun foreningens eget medlemsblad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hooj.dk/
mailto:jagt@netbrev.dk
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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. 

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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Nu skal vi have malet i HOOJ huset. 
 
Der skal i første omgang males indvendigt (store sal), og det skal ske her i august. 
 
Der skal afdækkes, spartles huller, males mm., og til dette  er det ønskeligt om der var 
nogle ihærdige medlemmer som har lyst og tid til at give en håndsrækning. 
 
Hvis nogen har mulighed for at sponsere maling, spartel, malerværktøj, så er 
foreningen den taknemmelige modtager af diverse produkter. 
 
Al henvendelse vedrørende dette projekt, skal ske til: 

Max Elbæk,  tlf.: 2660 7825 

eller på mail:  max@netbrev.dk 
 

 

Åbningstider på torsdage i 2. halvår 2010  

 19. august 

   2. september 

 16. september 

 30. september 

Hvis der ikke er kommet nogen besøgende inden 
kl. 20.00, lukkes huset. 
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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 

 

 
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.  

 

DYREKLINIKKEN

RUNGSTEDVEJ 16

45 86 15 80
DYRLÆGE  CARSTEN  HOLM  PETERSEN

HUNDE  &  KATTESYGDOMME

KONSULTATION  DAGLIG  EFTER  AFTALE

TIDSBESTILING  KL.  8-17

http://www.hooj.dk/
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Riffelprøver, efteråret  2010    

 

Tilmelding til riffelprøven foregår elektronisk. Læs mere herom på jægerforbundets 
hjemmeside, eller kontakt jægerforbundet på tlf. 88 88 75 00  ell. 88 88 75 24 
 
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 (72 54 24 24), på Statsskov-
distrikterne eller ved henvendelse til Danmarks Jægerforbund  (88 88 75 00). 
 
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),   
                          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 

 

 

 

returneres ved varig adresseændring 

BÆVEREN  ApS
NORDSJÆLLANDS

GULVAFHØVLING

& BELÆGNING

Høgevej 4,   2970 Hørsholm

www.baeveren.dk

*  LINOLEUM - VINYL

*  KORK - TÆPPER

*  NYE GULVE

tlf.   45 86 77 27

fax  45 76 72 76

mail: baeveren@baeveren.dk

Medlem af Gulvbranchens Samarbejds- og Oplysningsråd (GSO)

Omfattet af ankenævns- og garantiordning


