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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 ! 
 

Nu kan jeg sidde og se tilbage på året der gik og gruble 
over om det gik som jeg kunne have ønsket mig. Man er 
jo blevet et år ældre, men det ses jo ikke , og hvad jagt 
angår, så kunne man jo altid ønske sig noget mere, også 
hvad vildt på tasken angår. Man skal dog være 
taknemmelig for den jagt man kan få, men også over det 
vildt som naturen har tildelt en. Så må man bare nyde det tildelte så meget 
mere. 
Det nye jagttidsforlig kommer nok til at betyde at vi må se små indskrænkninger 
på nogle vildtarter, men til gengæld øget jagttid nogle andre. Måske kan der 
oven i købet tildeles jagttid på nye arter.  

Der tales for tiden om, at der er en grundig revision jagttegnsuddannelsen på 
vej. Dette skulle i følge rygter medføre, at vi nu skal aflægge en prøve med 
haglbøssen inden vi må gå på jagt, lidt á la riffelprøven. Det lyder i manges ører 
som et fornuftigt tiltag, men her som med så mange andre regler og lovgivning, 
så glemmer man at spørge os praktikere til råds. Jeg sidder pt. i en gruppe som 
skal kortlægge skydebaner og skydekapacitet i kreds 7 – Nordsjælland. Vi ser 

allerede nu et stort problem m.h.t. skydebanekapacitet. I kreds 7 alene, er der lidt 
mere end 33.000 som hvert år indløser jagttegn, og skal alle disse på en skydebane 
for at træne til en haglbøsseprøve, så viser beregninger, at den skydetid som vil være 
til rådighed pr. jagttegnsløser, bliver under 7 minutter -  OM ÅRET ! 
Hvad man har tænkt sig at gøre ved dette problem, bliver spændende at følge. Vi kan 
håbe på at det vil give mere plads til at mere skydetid på eksisterende baner og at nye 
vil skydebaner vil komme til. 

Endelig har foreningen fået en brugsaftale/kontrakt med Hørsholm kommune for 
HOOJ huset på Enghave 38. Aftalen løber i 10 år, og herefter må vi så i gang med at 
forhandle igen.  Nu kan vi endelig begynde at sætte den indvendige del af huset i 
stand. Et udvalg laver nu en prioriteringsliste m.h.t. istandsættelsen. Der skal males, 
pudses, slibes og meget andet. Det skal selvfølgelig gøres af medlemmerne, og hvis 
DU vil være med til at give en hånd, så ring eller send en mail til formanden.  
Det kommer til at koste nogle penge til materialer, men da kommunen betaler alle 
faste og forbrugsudgifter, så kan man vel sig at vi får en lav husleje. 
Huslejen kan dog blive lavere hvis nogle af jer medlemmer sponserer forskellige 
materialer, eks. maling, el, vvs, byggematerialer o.s.v., så fat røret eller tastaturet og 
kontakt også her formanden. Hvad modydelsen skal være (reklameskilt) det må vi tale 
om. 

Som jeg omtalte på generalforsamlingen, så har bestyrelsen og 
udvalgene mange planer for fremtiden. I vil allerede i dette blad kunne 
læse om nye tiltag på flugtskydebanen, eks. dame og 
nyjægerskydninger, specielle instruktionsdage o.m.a.. 
Desuden arbejdes der på højtryk med at finde et koncept, hvor 

forældre og børn i fællesskab kan deltage i jagt- naturoplevelser, skydning, jagtsti 
mm..  Vil man høre mere herom, evt. være en del af konceptet, så kontakt Jan Schou 
Nielsen fra nyjægerudvalget. 

 
fortsættes næste side 
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Selv om der kommer nye tiltag, så holdes der stadig fast i de gode gamle og sikre 
aktiviteter såsom hundetræning, foreningsjagt, knivkursus, madhold, jagthorn, riffel, 
klubhus mm., så nye tiltag bliver ikke på bekostning af eksisterende. 
Skal vi udvikle og fastholde aktivitetsniveauet og medlemmer, så skal der bruges en 
masse frivillige hænder. Derfor har jeg en bøn til alle jer ! 
Har du lyst til at vil yde lidt eller meget for foreningen og jagtsagen, så meld dig under 
fanen. Ring til en af os fra bestyrelsen eller en udvalgsformand, få en god snak, kom 
med nogle gode ideer eller tilbyd din hjælp til et eller andet. Jeg vil især rette fokus 
mod jer yngre, thi- det er jer som en dag skal overtage styringen af foreningen. I er den 
nye generation af igangsættere og initiativtagere som skal videreføre arvesølvet. 

Det varer ikke ret længe, så står bukkejagten for døren. Så nu vil jeg begynde at 
klargøre mit udstyr, undersøge om riflen og haglgeværet trænger til et eftersyn af en 
våbenmekaniker, mere for at det ikke går som det plejer, at blive gjort i sidste øjeblik, 
og ellers drømme om endnu en rigtig god sommer hvor skydebanerne skal besøges 
flittigt, så jeg er sikker på at jeg har gjort hvad gøres kan for at få, først og fremmest en 
positiv bukkejagt, og ellers være en god skytte til efterårets jagter med haglbøsse og 
riffel. 

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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Fastelavn´s- skydning 
 
Lørdag  d.  6. februar, kl. 9.00-15.00,  på flugtskydebanen. 

 
Som det nu engang foregår, hvor ordentlige mennesker mødes, ja – så 
skal vi også  i jagtforeningen mødes/samles for at ”slå katten af tønden”. 
Forskellen er blot, at når vi brave jægersmænd mødes for at ”slå katten af tønden”, så 
udskifter vi køllen eller slagstokken med vores haglgevær. 

NEJ NEJ – rolig nu!    For at få has på tønden, så kan vi allerede nu berolige 

bekymrede sjæle, vi slår altså ikke løs på tønden med geværerne, men 
derimod bruges de vante flugtskydepatroner, som købes på banen, til at 
få has på fastelavnstønden. 

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

Da vi skal have en sjov dag, er det undervejs tilladt at komme 
med alle godhjertede kommentarer til den aktuelle skytte, 

bemærkninger og des lige, som kan være medvirkende til evt. at 
”hyle” hende/ham lidt ud af den, så vedkommendes præstationer 

måske ikke lige bliver som forventet. 

 

 

 

 

 

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, 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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Venneskydning 
m. Hørsholm Skytteforening 

Torsdag d. 28. januar,  kl.  18.00 

sted:  skydebanen,  Hørsholm Idrætspark 
(under skøjtehallerne, indgang bagfra) 
 

Vi har fået en udfordring !   Vi skal ud og skyde. 
 
Venneskydningen eller jægerskydningen med Hørsholm Skytteforenig, er efterhånden 
blevet en af de rigtig gode og tilbagevendende traditioner vi har i foreningerne. 

I år har "skytterne" lovet, at det godt nok bliver en noget anderledes skydning end vi er 
vant til, og hvad det så er,- må vi jo vente med at få at vide. 

I al enkelthed går det ud på, at man mixer nogle hold (jægere & skytter), og holdene 
skal så hver især score så mange point som muligt.   
For at stimulere iveren og koncentrationsevnen, skulle der være et par præmier til dem 
som gør sig ekstra umage. Dem vinder jægerne nok, for vi er jo de bedste ”ikk”1 

Skytterne glæder sig allerede til "dysten" . 

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

HAR DU ALDRIG oplevet denne venneaften/jægerskydning, så kan det varmt 

anbefales at prøve, vær ikke genert, tilmeld dig nu ! 

Vi skyder med skytteforeningens våben. 

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

ØL og vand kan købes til sædvanlige lave priser. 

 
HUSK !! tilmelding til: 

Max Elbæk,   tlf.: 26 60 78 25  eller på mail:   
max@netbrev.dk 

senest d. 20. januar 

 
Der er en deltagerbegrænsning på 20 jægere, så 
skynd dig med tilmeldingen. 
Pladserne fordeles efter først til mølle princippet. 
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Hundesiderne 

 

Hundene har nu i nogle måneder vist, hvad de har lært 
under årets hundetræning, nemlig når de har været 
med på jagt. Det er først noget ved at gå på jagt, når 
man har hund med! 

Under jagten er der nogle elementer, vi ikke kan træne realistisk. Der er råvildt, ræv, 
forskellig fært, fasanerne larmer, når de flyver op, så pladskommando og hjemkald 
kommer for alvor på prøve. 

Jeg ønsker altid at stå på post med min hund, fordi det giver os ro og mulighed for at 
udnytte erfaringer fra hundetræningen. Det er hamrende spændende for hunden, der 
ryster af iver for at komme af sted, og har man sørget for en placering mellem 2 
jægere uden hund, bliver der for alvor noget at lave. Det er et vidunderligt sus, når 
hunden skal sendes for første gang. Den har markeret og eksploderer, når den får 
kommandoen.  Nu skal apporteringen bare være effektiv – og gerne smuk, så er 
dagen reddet.  

En dag havde jeg på en jagt en helt eventyrlig oplevelse. Vi var apportør i et 
konsortium, hvor vi stod nærmest en meget erfaren jæger.  Da vi kunne høre driverne 
nærme sig, kom fasanerne også. Jægerne skød første fasan, af sted med hunden, og 
da hun var på vej tilbage, falder næste fasan foran hende. Hunden registrerer kort 
stedet, ind for at aflevere, på plads, af sted igen. På 15 minutter fik de omkringstående 
jægere 8 fasaner, min hund troede ikke sine egne øjne, men lavede 8 perfekte 
apporteringer. Alle var glade – fidusen er, når jægerne også opdager, at man 
medbringer en hund, der arbejder, til marken er ryddet! 

Jeg håber, I alle har haft tilsvarende dejlige jagtoplevelser. 

Drive-in træning 

Drive-in træning  er afviklet oktober – november – december. Vi har haft mange nye 
hunde, hvilket er sjovt  og inspirerende.  Dem skal vi for alvor have i gang til forårets 
træning. 

Træning januar – marts 

Jeg er ved at undersøge mulighederne for, at vi kan deltage i træningen  hos vores 
venner i Hillerød Jagtforening. De har et meget effektivt dressurkursus med start 2. 
tirsdag i januar. Der er kurser for alle hundealdersklasser, så nye kan deltage, og 
hærdede jagthunde kan sættes på plads på et videregående forløb. 
Jeg vil skrive til tidligere deltagere, så vi alle kan tilmelde os. 

Tillykke 

Vi har tradition for at omtale nye stjerner i hundeverdenen. 
Denne gang vil vi nævne Dorthe Therkildsen med sin lille, nye F1, Dixie.  
Dorthes anden hund, Tippie, er en rolig, adstadig apportør, der har succes på 
catwalk’en, og Dixie satser på hundesporten, bestod brugsprøve, kun 8 mdr. gammel, 
og er allerede nu præmieret i begynderklasse. Fantastisk flot – tillykke med Dixie. 
På Dorthe trøje står ’ Min hundetræner hedder Ivan’,  og der er ingen tvivl om, at 
kommer en hund straks og rigtigt i gang, og undgår at stifte bekendskab med det en 
hund ikke skal gøre, så er det en langt lettere vej til at blive en suveræn jagthund.  
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Hundesiderne 

Hundetræning i foråret 

Vi starter mandag den 12. april kl. 18.30 på Høveltevej. 

Der oprettes 4 hold til foråret:  

- 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 2 og apporteringstræning er allerede godt besat, så I er velkomne til at 
melde jer til, allerede når I har læst dette. Hvalpe kan jo af gode grunde ikke tilmeldes 
før i sidste øjeblik, og der skal nok være plads til alle. 
NB: Alle hunde vil blive placeret på hold efter første aften, så vi er sikre på, at alle 
kommer på rette hold. Man bliver ikke placeret på f.eks. apporteringsholdet, hvis 
grundtræningen og apportering med dummies ikke er på plads. Der er masser af tid til 
selv at træne, inden hundetræningen starter, så alle kan komme på det hold, de 
ønsker.  

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

Mit yndlingshundecitat er stadig: MAN HAR DEN HUND, MAN FORTJENER. 
og her er det jo, at træningen gør en forskel! 

Mange hilsner  
Anne 
Henvendelse og tilmelding til 
Anne Schouenborg,  tlf. 4586 2668,  hverdag kl. 18 – 19. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

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 

 

Marts 

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

     
 
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 

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

 
 
 
 

På  Sjælsø  skydebaner. 
Ellebækvej,  3460 Birkerød 

 

April 

Torsdag 22. kl. 17.00-19.00 Indskydn. / træning 

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

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

 

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

 

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

Mandag d. 22. februar  2009, kl. 21.00 
sted:  HOOJ huset,  Enghave 38,  2960 Rungsted Kyst 

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

 

Onsdag 7. 17.00-21.00 Træning 

Lørdag 10. 9.00-13.00 Træning 

Onsdag 14. 17.00-21.00 Træning 

Lørdag 17. 9.00-13.00 Træning 

Mandag 19. 17.00-21.00 Dameskydning 

Onsdag 21. 17.00-21.00 Træning 

Lørdag 24. 9.00-13.00 Træning 

Onsdag 28. 17.00-21.00 Træning 

    

    

    

 
Husk altid !   at medbringe medlemsbevis til jagtforening 

(navn/adresse bag på Jæger),  dette gælder også som adgangskort til 
området på skydedage, og skal på forlangende fremvises til Militært vagtpersonel. 

JAGTTEGN   skal  fremvises ved indskrivning, samt ved køb af ammunition. 

Børn:  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 til 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, på  www.hooj.dk  samt om muligt under foreningsmeddelelser i 
JÆGER. 

 

 

http://www.hooj.dk/
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Aktiviteter i HOOJ   -   1.  kvartal  2010 
 
 

Januar: 
man. 4. Knivkursus – Vallerød Skole 

tors. 7. HOOJ huset åbent 

lør. 9. Stor åbningsfest i Naturgalleriet 

man. 11. Knivkursus – Vallerød Skole 

tirs. 12. Hundetræning starter i Hillerød 

man. 18. Knivkursus – Vallerød Skole 

tors. 21. HOOJ huset åbent 

man. 25. Knivkursus – Vallerød Skole 

tors. 28. Venneskydning m. Hørsholm Skytteforening 
 
 

Februar: 
man. 1. Knivkursus – Vallerød Skole 

tors. 4. Årsmøde JKF Hørsholm / Ekstra ordinær generalforsamling  

lør. 6. Fastelavnsskydning på flugtskydebanen 

man. 8. Knivkursus – Vallerød Skole 

tors. 18. HOOJ huset åbent  

man. 22. Generalforsamling i HHK Sjælsø / knivkursus Vallerød Skole 
 
 

Marts: 

man. 1. Knivkursus – Vallerød Skole 

tors. 4. HOOJ huset åbent  

man. 8. Knivkursus – Vallerød Skole 

søn. 14. Riffelskydning, Hanebjerg  

man. 15. Knivkursus – Vallerød Skole 

tors. 18. HOOJ huset åbent  

man. 22. Knivkursus – Vallerød Skole 

man. 29. Knivkursus – Vallerød Skole 

 
 

 

 

 

 

Næste medlemsblad udkommer primo april.    
Indlæg, annoncer mm., skal være redaktionen i hænde senest 1. marts 2010. 
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Tilbud:   til nye riffelskytter, forår 2010 
Torsdag  d.  8. april 2009,   kl. 19.00 – 22.00 

sted:  Lyngby-Gladsaxe jagtforening,  Bredevej 120,  2830 Virum 

 
Er du medlem af Danmarks jægerforbund og er du nybegynder udi riffelskydning, 
tilbydes du et grundkursus i, hvordan man opfører sig på en skydebane og hvordan 
man håndterer en riffel, så du allerede fra starten har en god teoretisk forståelse som 
er grundlaget for god skydning. 
 
Målet er også, at du efter kurset er fortrolig med formalia om riffelprøven, prøvens krav 
og afvikling. Der vil være en prøvesagkyndig til stede som kan svare på de spørgsmål 
du måtte have angående riffelprøven. 
 
Du skal medbringe riffel inkl. bundstykke og hjælpemidler til fast anlæg f.eks. rygsæk 
eller lignende. 
 
På vegne af Hillerød, Hørsholm, Karlebo og Lyngby-Gladsaxe jagtforeninger. 
Peter Andersen tlf. 45 80 68 85.   
 

Teoridelen foregår i Lyngby-Gladsaxe jagtforenings klubhus i Virum. 

Der følges op med praktisk skydetræning, torsdag d. 22/4 kl. 17- 19 på Sjælsø 
skydebaner.  
 
Tilmelding til undertegnede senest   26. marts 2010  til:  

Peter Andersen,  tlf.:  45 80 68 85 

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

7. januar,  21. januar 

4. februar,  18. februar   

4. marts,  18. marts 

15. april,  29. april 

27. maj 

10. juni,  24. juni 

 



16 
www.HOOJ.dk 

 

Årsmøde,  JKF  Hørsholm 
(jagtforeningernes kommunale fællesråd) 

Torsdag  d. 4. februar 2010,  kl. 19.30 

sted:  HOOJ huset, Enghave 38, 2960 Rungsted Kyst 
 
 Dagsorden: 

 1.   Valg af dirigent 

 2.  Aflægning af beretning for JKF´s virke 

 3.  Valg af formand 

 4.  Valg af bestyrelse 

 5.  Valg af eventuelle suppleanter 

 6.  Indstilling af indtil 2 kandidater til hovedbestyrelse 
      og suppleanter for disse 

 7.  Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet 

 8.  Indkomne forslag 

 9.  Eventuelt 

 

 

 

Alle som vil indstilles til valgbarhed til DJ´s repræsentantskab skal jf. DJ´s vedtægter 
indstilles af JKF årsmødet. 

Derfor, - hvis DU vil have mulighed for at blive valgt på repræsentskabsmødet 7. 
marts, til repræsentskabet, så skal DU være til stede ved dette årsmøde. 

Desuden kan Hørsholm & Omegns Jagtforening med et stort antal delegerede ved 
kredsmødet. Vil du med til dette, så er der endnu en grund til at møde op ved dette 
JKF årsmøde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palle’s Grill
Kongevejens  Smørrebrød

Usserød Kongevej  34-36

2970 Hørsholm

4586 8090 * 4586 0619



17 
www.HOOJ.dk 

 

 

Hørsholm & Omegns Jagtforening 
Ekstra ordinær generalforsamling 

Torsdag  d. 4. februar 2010,  kl. 19.00 

sted:  HOOJ huset, Enghave 38, 2960 Rungsted Kyst 

 

 

Dagsorden: 

1.  Valg af dirigent. 

2.  Anden fremsættelse af vedtægtsændringer (se herunder). 

3.  Eventuelt. 

 

På foreningens ordinære generalforsamling d. 22. okt. 2009 fremsatte bestyrelsen 
forslag til ændring af vedtægterne § 4 afsnit 2  samt til  § 6 afsnit 5 . 

Forslaget blev vedtaget med en enkelt rettelse i forslag 1.  (rettelsen fremgår 
herunder) 
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal. (rettet til 1. kvartal) 
 
 
 
 
Forslag  1   (anden fremsætning jf. vedtægternes §4  ”vedtægtsændringer” ) 

Forslag til ændring af vedtægternes § 4   afs. 2. 

som lyder - 
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i september eller oktober måned. 

Foreslås ændret til - 
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal. 

Såfremt forslaget bliver vedtaget, for anden gang jf. vedtægterne, bliver næste 
ordinære generalforsamling afholdt i  1. kvartal 2011. 
 
 
 
Forslag  2  (anden fremsætning jf. vedtægternes §4  ”vedtægtsændringer” ) 

Såfremt forslag 1 ikke vedtages, bortfalder forslag 2. 
 
forslag til ændring af vedtægterne § 6   afs. 5 

som lyder –  
Regnskaber for forening og udvalg, skal være afsluttet og revideret inden afholdelse af 
generalforsamlingen.  Regnskabsåret løber fra 1/7 – 30/6. 

Regnskabsperioden foreslås ændret til - 
Regnskabsåret løber fra 1/1 – 31/12 

Såfremt forslaget bliver vedtaget, for anden gang jf. vedtægterne, bliver 
regnskabsperioden første gang efter vedtægtsændringen,  1/7-09 – 31/12-10 
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Godt nytår!  - 
fra flugtskydeudvalget 
 
Jagtsæsonen er ved at være ovre og vi ser nu med længsel frem til flugtsky-
desæsonen. 
Sidste år fik vi en ny miljøgodkendelse som gav os mulighed for at udvide skyde 
aktiviteterne. Det gjorde, at vi forsøgte os med at holde åben på onsdage i september, 
hvilket blev en overvældende succes. 
 
2010 vil byde på nogle ændringer og nye tiltag. 

 I flugtskydeudvalget siger vi velkommen til Ann Lun Nielsen, der har tilbudt 
sig som kasser på flugtskydebanen. 

 Der indføres rygeforbud inde i huset. 

 Der kommer prisstigniner på patroner, pølser og sodavand. 

 Der indføres skydning for udvalgte grupper om mandagen. 

 Det kan ikke forventes, at der er instruktører på banen om lørdagen. 

 Åben onsdag og lørdag i september. 

 Muligvis åben om lørdagen i oktober og november. 

 Det forventes at de erfarne skytter på banen hjælper nye skytter til rette på 
banen. 

Første skydedag bliver fastelavnsskydningen den 6. februar, hvor alle kan være med. 
Det er en sjov og fornøjelig tradition, og vi håber at se mange af vores medlemmer. 

Lørdagene i marts måned er forbeholdt jagttegnseleverne. 

Onsdag den 7. april er første onsdagsskydning. 

Onsdags skydningerne er for alle.  Det forventes at du kan klare dig selv på banen, og 
det kan ikke forventes at der er instruktører til stede på banen. Skyde tiden er udvidet 

med en time så vi i fremtiden skyder 17.00-21.00. 

Lørdag den 10. april starter lørdagsskydningerne. Der vil ikke længere være 

grundinstruktion om lørdagen, men ser du en gå rundt med en skydevest hvor der står 
instruktør er du velkommen til at bede om gode råd og vejledning. Der er mange gode 
og erfarne skytter som velvilligt plejer at dele ud af deres kunnen og viden om 
flugtskydning, hvis du spørger om hjælp eller et godt råd.  
Sig til personalet i huset hvis du er ny skytte på banen, så prøver vi at finde nogle 
passende skytter at sætte dig på skydehold med. 
Om lørdagen skyder vi fra 9.00-13.00. 

Mandag den 19. april bliver den første af 4 aftener   kun for damer. 

Erfaringerne fra andre jagtforeninger viser at der er et behov for skydedage, jagter og 
andre arrangementer, som er målrettet og tilpasset kvindelige medlemmer. Der vil 
være instruktører til rådighed på disse aftener. Vi har pt. ingen kvindelige instruktører, 
endnu,-  men vi vil gerne støtte op om en Q som vil tage instruktøruddannelsen.  
Skulle der være en ildsjæl som gerne vil samle og stå i spidsen for dette fællesskab så 
høre vi meget gerne fra dig. 
De øvrige datoer er: 17. maj, 14, juni og 9. august om mandagen skyder vi fra 17.00-
21.00 
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Mandag den 3. maj starter vi på en række mandage som er forbeholdt personer som 

ønsker grundinstruktion. Er du nyjæger, ny haglbøssejæger eller trænger du bare til en 
grundig instruktion, så er det primært disse mandage du skal starte med at komme på 
flugtskydebanen.  Der vil være dygtige instruktører, og god tid, til at instruere dig. 
Instruktion alene gør det ikke.  Det kræver faktisk lidt hjemmearbejde og du kan gøre 
meget før du kommer på banen. 

Øv dig i at kaste bøssen op til kinden, se ud over løbet og 
peg mod et udvalgt mål på væggen, gør det 5-10 minutter 

om dagen, et par uger, og du vil være godt forberedt, i at skuldre 
haglbøssen.  

Når du så har fået en grundig instruktion på banen, så er det hjem og 
træne og øve i det du har lært.  
Kom så på skydebanen igen, start gerne om lørdagen, og når du så er 
blevet lidt mere rutineret kommer du både lørdag og onsdag, men regn 
med at der skal nogle 1000 skud til, før man bliver en rigtig god flugtskytte. 

Til at starte med anbefaler vi, at du køber et 24-duers skydekort og kun skyder til 
enkelt duer. Når du så rammer ca. halvdelen af duerne eller derover, så bør du gå i 
gang med  40-duers skydekort, hvor der også skydes doubleer. 
 
Hvis du følger denne opskrift og tør-træner hjemme, vil du opleve hvor hurtigt du 
gradvist bliver bedre og bedre. Begynder du når sæsonen starter, vil du faktisk kunne 
gøre dig gældende ved vores foreningsmesterskab i slutningen af august. 
De øvrige datoer er: 31. maj, 28. juni og 22. august. 

Lørdag den 28. august vil der være muligheder for at teste sine patroner på pap 

skiver, så man kender sit skudbillede med forskellig ammunition. 

I september vil vi holde åben både onsdag og lørdag. 

Om lørdagen vil der være instruktører på banen som kan give grundinstruktion og 
hjælpe dem som gerne vil have pudset formen lidt af inden de skal ud og skyde mod 
levende vildt.  Om lørdagen vil vi også opstille nogle af de kendte dyre figurer op på 
forskellige afstande, så man kan øve sig i afstands bedømmelse.  Dette som værktøj 
til at begrænse og helst undgå anskydninger.  Man kan jo så lave et par raske 
væddemål med os jagtkammerater om hvem der er bedst til denne disciplin.  

I oktober og november vil der muligvis blive lavet nogle lørdage hvor der ud over 

skydning også vil blive lavet noget træning i det at gå på jagt. 

2010 bliver et år med  ca. 60 skydedage fordelt på forskellige tiltag. Hvis vi ser på alle 
våres aktiviteter inklusive  våbenkurser for jagttegns aspiranterne, kommer det til at 
kræve et behov for mere hjælp på banen, i huset men også at der er nogen som vil 

fungere som skydeinstruktører. 
Når man melder sig som hjælper vil du indgå i et af 2 teams hvor du vil få den 

nødvendige instruktion i dine opgaver og du vil få et antal vagter. 

Vil du gerne hjælpe, være en del at teamet på skydebanen, så skriv en mail til Claus 
Eklund:  eklund@tdcadsl.dk  skriv dit navn telefon nummer og hvad du gerne vil 
hjælpe med, så kontakter jeg dig. 

 

 

 

mailto:eklund@tdcadsl.dk


20 
www.HOOJ.dk 

 

Stegt Edderfuglebryst med grapefrugtsauce 

 

4 
bryster af unge edderfugle – andre bryster  
af større fugle kan anvendes 

1 stilk citrongræs    
1 sp. knust, tørret koriander   Garniture: 

 olivenolie  1 blomkålshoved 

 salt - peber  1 bk. 
bakke fedtegrever, uden 
fedtet 

   150 g markchampignon 
   150 g østershatte 

 Sauce:  2 skalotteløg 
4 grapefrugter (helst lyserøde)  1 bdt. persille 
1 appelsin  2 gulerødder 

150 g smør  2 persillerødder 
1 sp. madagascarpeber  1 tsk safran, ikke pulver 

 kørvel   olivenolie 
 salt - peber   smør 

 

 
1. Brysterne krydres med finthakket citrongræs, knust koriander. 

Hæld olivenolie over så det dækker.  Stilles koldt til marinering natten over. 

2. Tag brysterne op og tør dem let.  Krydre derefter med salt og peber og steg i 
olivenolie og smør i 3-4 min. på hver side og derefter i 10-12 min. i ovnen ved 
275

0
. 

Brysterne skal hvile 5-10 min. inden de skæres ud på skrå i skiver af ca. 1 cm. 
tykkelse. 

3. 3 grapefrugter og appelsin presses og saucen reduceres i en sauterpande til 
næsten ingen ting. 
Monter herefter med kold smør, skåret i små tern. 
Saucen må ikke koge, Saucen gnides gennem en sigte og der drysses 
madagascarpeber og grofthakket kørvel i.  
Den sidste grapefrugt fileteres, og fileterne tilsættes.  
Smag til med salt og peber. 

4. Blomkålshovedet koges i letsaltet vand og plukkes passende buketter, som 
vendes i brunet smør og fedtegrever. 

5. Svampene rensen og skæres i passende skiver.  Sauteres i smør sammen med 
finthakket skalotteløg og persille der er groftklippet. 

6. Gulerødder og persillerødder skæres i små tern og koges i letsaltet vand mad 
safran. De skal koge næsten helt ud. 

7. Ved aneretningen hældes saucen i bunden af en tallerken, svampene placeres 
i midten, blomkålsbuketter, gulerødder og persillerod placeres hver for sig i små 
klynger.   
Skiver af brysterne anrettes på svampene. 
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Risrand á la Prins Henrik med nektarin og banan 
 

 Rismasse:   Frugt i sukkerlage: 

½ stang vanille  4 nektariner 
40 g  sukker  2 bananer 
½  l fløde  13%  1 dl hvid rom 

65 g grødris  75 g sukker 
     

4 blade husblas    
4 æggeblommer   Solbærkompot: 

2 dl piskefløde  250 g solbær 
   150 g sukker 
   ½ dl solbærvin  (Casis) 
   1 knsp maizena 

 
 

1. Solbærkompot:   Skyl solbærrene og pil dem fra stilken.  Kog dem op med 

sukker og solbærvin.  Lad kompotten trække i 15 min., kog dem op igen, og 
jævn den med maizena udrørt i vand. Lad den køle af og stil den til side, til 
den skal bruges. 

2. Rismasse:   Flæk vanillestangen, skrab kornene ud, og bland dem med 

sukkeret.   Kog fløden op med vanillesukkeret, tilsæt risene, læg låg på, og 
stil gryden i en 130

0
  varm ovn i en halv time.  Lad risen køle af. 

3. Frugt i sukkerlage:   Skær nektariner og bananer i små tern.  Kog rommen 

op med sukker.  Tilsæt frugterne, rør forsigtigt i gryden, og lad frugterne simre 
i 1 minuts tid.  Afkøl frugterne i lagen. 

4. Udblød husblassen i koldt vand i 10 min.. Sigt rommen fra frugten over i en 
gryde og tilsæt æggeblommerne. 

5. Pisk fløden til let skum. Rør rismassen løs, tilsæt æggeblandingen og 
frugterne.  Vend forsigtigt flødeskum i, kom massen i en randform, og stil den 
på køl i mindst 5 timer. 

6. Tag randen ud af køleskabet og dyp forman i varmt vand, så randen er lige til 
at vende ud på et fad. 

7. Anret solbærkompotten i randens midte, pynt evt. med lidt bananskiver og lidt 
terninger af nektarin og dryp med solbærlage. 
Man kan også pynte randen med kandiserede violer, men pynt med måde, da 
smagen er meget parfumeret. 

 
 

 

 

”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/
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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. 

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. 

 

 

På Danmarks Jægerforbunds hjemmeside, 
www.jaegerforbundet.dk  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/
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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 
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