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Brave jægere – kære medlemmer ! 
 
Så kom efteråret med al sin pragt og dermed også efterårets jagter.  Hvad det 
kommer til at indebære af jagtinvitationer og jagtudbytte vil kun tiden vise. 
Hvilken indflydelse årets vejrlig har haft på vildtet kan vi heller ikke vide, men vi 
bør nok vurdere om vildtet har haft ideelle ynglebetingelser og derfor afskyde 
med omtanke samt hvad den lokale bestand kan bære. 

Der har været nogle meldinger om, at den frygtede ”råvildtsyge” har bredt sig til 
Sjælland. Vi skal være lidt opmærksomme på, om der på ”vores” område går 
råvildt rundt og er syge eller underernærede. Skulle man nedlæge et stykke som 
bærer præg af voldsom diarré, så send det endelig til undersøgelse eller meld 
tilfældet til rette myndighed. 

På foreningens hjemmeside www.hooj.dk er der en bjælke med ”opslagstavlen” 
. Klik på denne og derefter i venstre side ”jagtformidling”. Her står navn og 
telefon mm. på forskellige medlemmer, som meget gerne vil modtage en 
jagtinvitation.  Overvej om der ikke kunne være plads til en jæger mere, når du 
nu skal holde en jagt på dit revir. Jeg er sikker på, at DU kan glæde et af disse 

medlemmer med en jagtinvitation.  Prøv det! 

Efterårets jagter betyder også at vi kører rundt med vores våben og udstyr. Om det 
kun er rygter skal være usagt, men det forlyder at der i år vil være øget fokus på om 
jægerne overholder gældende lovgivning, herunder ikke mindst om der er nogen som 
medbringer blyhagl eller bruger bly på jagten.    
Vær OBS på, at lovens forskrifter mht. opbevaring under transport overholdes. 
Forlades bilen for at proviantere, så opbevar bundstykke/forskæfte på dig, skjul 
våbenet i etui eller i lukket bagagerum, ligesom kniven efterlades i bilen. Så er 
chancen for at komme i ”klammeri” med myndighederne, nærmest ikke til stede. 

Kører man til Sverige, så vær OBS på de 
regler der gælder der mht. opbevaring 
under transport og opbevaring af våben i 
jagthytten. 

Aktiviteten på flugtskydebanen har ikke 
været så høj som det kunne forventes. 
Om det er finanskrisen eller den 
erkendelse at man ikke behøves at 
træne med haglbøssen for at gå på jagt 
skal være usagt. Det er dog et faktum, at 

den der træner meget også har en bedre skudstatistik når han/hun er på jagt, ikke 
mindst til glæde for vildtet i form af færre anskydninger, men også til ens egen glæde 
da der jo så kommer mere vildt på tasken. 
Forsøget med specielle ”pigedage” på flugtskydebanen har vist sig at være en rigtig 
god ide, så god at der til næste år vil komme endnu flere ”pige” skydedage.   
De har udvist et stort engagement og virkelig taget til sig af den instruktion der er givet, 
og de bliver bare bedre og bedre. Jag vil vove den påstand, at hvis de bliver ved, så 
overhaler de snart os mænd med flere haglbøsselængder. 

 

Fortsættes næste side: 
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Riffelskydning på Hanebjerg og Sjælsø, er modsat flugtskydning, i hastig fremgang. 
2010 har været et rekordår hvad skytter angår.  
Til næste skydesæson vil man prøve at afvikle 1-2 bjørneprøver på enten Hanebjerg 
eller Sjælsø. Det fordrer at vi kan få lov til at skyde på afstanden – 80,  40 & 20 meter.  
Mange riffeljægere begiver sig i disse år til især Norge, Sverige og Tyskland på jagt. 
Man skal nok regne med, at der på et tidspunkt vil blive sat nogle krav til en eller 
anden form for skydeprøver. Jægerforbundets skydeudvalg er i tæt dialog med 
jagtorganisationer og myndigheder i disse lande, for at få lavet en form for fælles 
standard til skydeprøver, men også finde en løsning så vores egen ”tvungne” 
riffelprøve eller evt. DJ´s riffelmærkeprøve kan indgå som en del af eller måske 
erstatte nogle af de andre landes prøver.  PT. er det dog ret sikkert at der i lighed med 
den Svenske bjørneprøve også kommer et krav til en særlig prøve for at måtte skyde 
vildsvin.   
Der er dog ingen grund til at gå i panik lige nu. Når vi får konkret viden, så vil vi 
naturligvis informere medlemmerne herom. 

Hundeudvalget har enorm fremgang. Flere ekvipager end nogensinde bliver trænet, 
prøver afholdes, og flere bliver højt præmieret ved de forskellige prøver. 
Hvordan kan det så være at hundesporten har så stor fremgang ! – ved det ikke, men 
mon ikke det er fordi, at glæden ved at have en velopdraget, glad hund er større end 
en sur og frustreret hund som trækker og i øvrigt ikke gør som ”man” ønsker. Det 
sidste års TV udsendelser om hundetræning/indlæring har sikkert også haft en effekt. 
Vi ved jo godt, inderst inde, at vi kun får en god hund hvis vi selv yder en indsats. 

2. september havde vi vin og oste smagning i HOOJ huset. Hvilken oplevelse af 
forskellige smagsnuancer, fra de forskellige vine og oste. Der kunne skrives meget om 
de forskellige vine og oste fra forskellige oprindelseslande, men jeg vil gøre det 
ganske enkelt ved at sige -  jer der ikke var der – I missede virkelig en oplevelse af de 
rigtig gode. 

 

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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Hundesiderne 

Hundetræning – en succeshistorie 

Det er dejligt også i Jæger at læse, at hundetræning er blevet en 
deltagersucces i mange jagtforeninger. I HOOJ startede vi i 2002 
med 8 hunde til træning og har i dag 50 hundeførere/hunde til 
træning på 4 hold. Det er hundeførernes store fortjeneste, de er 
blevet optaget af, hvad det betyder at have en dygtig hund med på jagt, for det er den, 
der giver de gode jagtinvitationer. Man bliver ganske enkelt ikke inviteret igen, hvis 
man stiller op med en hund, der forstyrrer andre – og hele jagten. På mange jagter er 
der udtalt mange helt utrænede hunde, der ødelægger alt for de dygtige hunde. Når 
man selv oplever det, skal man holde sin egen hund tilbage og undlade at lade den 
deltage i uroen. Det giver pote i sidste ende. 

Efterårets træning 

Aldrig har jeg set så mange hundeførere og hunde rykke sig så meget. Første aften 
giver altid et indtryk af niveau, derfor er det en stor fornøjelse at deltage på et hold og 
se udviklingen. Jeg har haft fornøjelsen at være hos hvalpene, der i sig selv er helt 
fantastiske, og det er en dejlig oplevelse at se første aftens hvalpe pludselig sidde 
stille på række, mens førerne er på lang afstand fra dem. Desuden har jeg fulgt 
grundtræning 2, hvor der også var mindre kaos første aften, men i dag arbejder 
hundene altid uden snor, går flot ved føreren, apporterer og holder ro på post.  
Grundtræning 1 har stor niveauforskel, men alle er på rette vej, og 
apporteringstræningen har haft mange nye hundeførere sammen med de mere 
erfarne, det giver selvfølgelig udfordringer, men træneren nuancerer uddannelsen, så 
der er noget for alle.  

Tusind tak til trænerne: hvalpe: Mikael Worm, grundtræning 1: Mikael Hougaard, 

grundtræning 2: Ejnar Jacobsen, apporteringstræning: Dorthe Skougaard for jeres 
meget dedikerede træning, jeres engagement og jeres resultater. Det er jer, der løfter 
træningen, uddanner førerne og inspirerer deltagerne til fortsat træning. Det er hele 
jagtforeningen og jagtsagen taknemmelig for.  

Tillykke til Dorthe Skougaard 

Dorthe og Balin opnåede igen i år at blive udtaget til Forbundsmesterskaberne, og det 
meget fornemme resultat blev en 5. plads. Det er imponerende at blive nummer 5 
blandt nogle af Danmarks bedste jagthunde.  
Dorthe er træner for apporteringsholdet, og det er dejligt, det lader sig forene at være 
en dygtig træner, samtidig med at man fører sin hund til tops på prøver. I foråret tog 
Dorthe jagttegn for at kunne blive certificeret jagthundeinstruktør, nu mangler vi bare 

lige, at Dorthe også begynder at bruge et jagtgevær!  
Hjertelig tillykke til Dorthe og Balin. 

Værstedsdage i Hørsholm, 5. september 

12 førere med hunde deltog i opvisningen, og igen havde vi et meget 
stort publikum. Vi deltog med hvalpe, hunde fra 
grundtræningesholdene og fra apporteringsholdet. Dermed kunne vi 
demonstrere udviklingen i hundens faser, hvad kan en hvalp, hvad er  

grundtræning, hvad er apportering?  
Der ligger en udførlig billedreportage fra træning til Værkstedsdagen på HOOJ’s 
hjemmeside. 
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Hundesiderne 

Alle racer, alle aldre var helt på samme niveau, når det handlede om at apportere 
pølser. Det klarede hvalpene helt lige så fint som de erfarne apporteringshunde!  
Dette var igen underholdende for publikum. 

Rolf Andersen-seminar 14. august 

25 hundeførere deltog, dels med hunde, dels uden hunde. Alle fik stort udbytte af Rolfs 
enthusiastiske show, hvor vi i rigt mål fik demonstreret kropssprog, det nødvendige i at 
være Gud for sin hund, at tale hundsk, at være leder.  
Rolf udtalte efter seminaret sin store begejstring for alle deltagerne som   ’engagerede, 
udfordrende, vidende’. Rolfs øvelser giver næsten øjeblikkeligt resultat, kan jeg sige af 
egen erfaring.  
Tak til alle deltagerne for jeres fremmøde.  

Kommende træning  

Der har ikke vist sig behov for vintertræning, fordi vi alle har så mange jagtaktiviteter 
vinteren igennem, men alle hundeførere skal vide, at de altid er velkomne til at 
henvende sig  med spørgsmål, eller hvis man ønsker hjælp til en ’hundeløsning’. 
Kontakt mig, og vi finder en tid. 

Tak til alle for endnu en dejlig sæson. Vi starter igen første mandag i april 2011. Vi 
sætter stor pris på jeres engagement i hundetræning og jeres deltagelse i vores 
arrangementer. 

Alle nye hundeejere er ligeledes velkommen til at kontakte os, når de får hvalpen eller 
den ny hund hjem, så vi kan hjælpe med til at få hunden på sporet. 

Mange hilsner  
Anne 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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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Præmiesponsor til Damerækken 

TOMATO - 
Skandinavisk Bijouteri ApS 

Nybrovej 83  kld. 
2820 Gentofte 
www.tomato.eu 

 

KLUBMESTERSKABER… 
 
Så blev det tid til de årlige klubmesterskaber i 
HOOJ. Jeg er helt ny jæger og har haft stor 
glæde af at deltage i de arrangerede 
Dameskydningsaftener, så jeg forventede at 
se en masse piger/damer i den specielt 
oprettede række… Igennem sæsonen har der 
været 5-15 damer/piger de mandage, hvor 
diverse instruktører velvilligt har stillet sig til rådighed med deres tid og ekspertise, så 
jeg havde forestillet mig et solidt fremmøde.  
Jeg har absolut ikke skydeevnerne endnu – eller den helt store lyst til at udstille 
manglen på samme ifm et Klubmesterskab, men nogle gange må man bare være 
modig og så gøre ting udenfor ens tryghedszone, så dét var min største sejr dén dag: 
overhovedet at stille op!  – om ikke andet, så som en (kæmpe) tak for det store 
arbejde der er blevet gjort for, at jeg skulle føle mig velkommen i HOOJ og ikke mindst: 
for at gøre mig til en nogenlunde skytte med tiden… 

Min ærgrelse var derfor til at tage og føle på da jeg, uden konkurrence, måtte skyde 
som den eneste pige i Damerækken og dermed blev udråbt til Klubmester. Jeg må 
med skam erkende, at jeg selvfølgelig er glad for min medalje og de mange flotte 
præmier, meeeen grundlaget er nok lige tyndt nok… Jeg glæder mig allerede til at 
afstå titlen til næste år til én, der helt sikkert fortjener den mere end jeg   

Derudover var det en helt fantastisk dag med hygge, godt selskab, flotte præmier og 
imponerende skydning (selvsagt IKKE fra undertegnede!) Der var en god solid 
konkurrenceånd, en rå men kærlig tone og gode bøffer på grillen. For mig personligt 
var det desuden en super måde at møde en masse nye mennesker på – man kommer 
pludselig i kontakt med hele Foreningen bare ved at tilbringe en hyggelig dag 
sammen, og jeg bemærkede da også, der var flere, der kom og hilste på selvom de 
ikke havde mulighed for at blive hele dagen… nogle skød ikke engang, men kom 
alligevel og sagde hej.  

Jeg glæder mig til næste år 
med en fuld damerække og 
håber, at alle pigerne i 
øvrigt har tid og lyst til at 
bakke op om de tiltag, der 
bliver gjort for os i HOOJ af 
nogle ildsjæle, der (rettelig) 
mener, det er ok at piger 

også går på jagt   
 
Knæk og bræk 
Pernille 
  
 
 
 
 
 
 

http://www.tomato.eu/
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Årets sidste skydedag, 
på flugtskydebanen 

 
 

Lørdag d.  11. december,  kl. 9.00-15.00 
 

Kom ud og hyg dig i vores dejlige hus på flugtskydebanen, og vær med til en 
omgang jule-flugtskydning . 

 

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

vin, søde sager m.v..   
Lodtrækningen til alle de fine præmier sker ca. kl. 13.00. 
 
Flugtskydeudvalget håber at der vil være rigtig mange af vores medlemmer, som vil 
støtte op om denne juleskydning  på flugtskydebanen. 
Da der sagtens kan være både sne og frost i luften, kan de fremmødte medlemmer til 
gengæld forvente at få serveret lidt rygende varm julegløgg og æbleskiver så 

kropstemperaturen kan holdes på et fornuftigt overlevelsesniveau. 
 

PS.  Da vi ikke på forhånd kender til Kong Vinters luner, så kan vi jo rent faktisk 

risikere at skydebanen er begravet i sne, og at vi derfor bliver nød til at aflyse. 
Det er vigtigt at I holder øje med vores 
hjemmeside www.hooj.dk for at se om der er 
en aflysning af juleskydningen eller andre 
interessante oplysninger som kommer på 
hjemmesiden.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

(ligger i skolens sydlige ende) 
 
Siden vi startede ”knivkursus”, har flere og flere deltaget i denne spændende aktivitet. 
Det er imponerende at se den kreativitet deltagerne udviser, og så flotte knive der 
bliver lavet. 

Alle er velkomne, nybegyndere som viderekomne, og hele ”kurset” kører på hjælp-til-
selvhjælp princippet, og fordelen ved at samle aktiviteterne et sted, er - dels at vi har 
de rigtige maskiner, værktøj, bøger mm., og sidst men ikke mindst, at mange af 
deltagerne er dygtige knivmagere, som har gjort sig mange erfaringer, erfaringer de 
gerne deler med os andre. 

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

Du må meget gerne selv medbringe værktøjer og materialer, men foreningen råder 
over et mindre udvalg af knivklinger og skæftematerialer, som sælges til næsten rene 
nettopriser, men har du specielle ønsker om materialevalg, kan dette også lade sig 
gøre, men så er det ”bestillingsvarer”. 
 

Kurset afholdes 

 følgende mandage, 

kl.  19 .00 - 21.00 
 
 

November: 

1. – 8. – 15. – 22. – 29. 

December: 

6. – 13. 

Januar: 

3. – 10. – 17. – 24. 

Februar: 

7. – 21. – 28. 

Marts:   : 

7. – 14. – 21. – 28. 
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Aktiviteter i HOOJ   -   4.  kvartal  2010 
 
 

Oktober: 
Man. 4. Gourmethold 

Tors. 7. HOOJ huset åbent 

Tors. 21. HOOJ huset åbent 

Søn. 24. Riffelskydning, Hanebjerg 
 
 

November: 

Man. 1. Knivkursus,  -  Gourmethold 

Tors. 4. HOOJ huset åbent 

Tors. 7. Riffelskydning, Sjælsø 

Man. 8. Knivkursus 

Man. 15. Knivkursus 

Man. 22. Knivkursus 

Søn. 14. Riffelskydning, Hanebjerg 

Tors. 18. HOOJ huset åbent 

Man. 29. Knivkursus 
 
 

December: 

Man. 6. Knivkursus, -  Gourmethold 

Lør. 11. Juleskydning på flugtskydebanen 

Søn. 12. Riffelskydning, Hanebjerg m. julegløgg 

 

 

 

 

Fredag  24. december 

Redaktionen ønsker alle medlemmer, annoncører og 
samarbejdspartnere en rigtig glædelig Jul samt et godt og 
lykkebringende Nytår  
 

 

 

 

Næste medlemsblad udkommer primo januar 2011.    
Indlæg, annoncer mm., skal være redaktionen i hænde senest 1. december 2010. 
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Palle’s Grill
Kongevejens  Smørrebrød

Usserød Kongevej  34-36

2970 Hørsholm

4586 8090 * 4586 0619

 

HOOJ husets åbningstider 
 
HOOJ-huset,  Enghave 38,  2960 Rungsted Kyst 

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

Dog ikke i juli og december måneder samt på helligdage. 
Ved manglende fremmøde fra medlemmer, lukkes der kl. 20.00. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maling af HOOJ huset (inde) er i fuld gang. Per Boesen Andersen, der også er vores 
havemand, og Jacob Hintz er i fuld gang. Den store sal er færdig, og det er blevet 
utrolig flot og lyst. Herefter vil resten af det indvendige løbende blive malet. KBS 
maleren v. Kim Bagge Sørensen har sponseret malingen.  I skal have rigtig mange tak 

for jeres indsats og for malingen. 

Hvis der nu sidder nogen som har lyst til at 
gå i gang med projekter, renovering af 
toiletter, renovering af køkken eller andet, 
så kontakt foreningens formand og få en 
snak med ham. 
Det gælder også hvis der på lofter eller 
kældre ligger effekter, f.eks. bukkeopsatser, 
jagteffekter, el.lign. man vil af med, så kig 
forbi med det på en af åbningsdagene.  

Åbningstider, torsdage - efteråret 2010 

7. oktober 

21. oktober 

4. november 

18. november  
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Riffelskydning – efterår  2010 
 
Husk jagttegn, våbentilladelse & medlemsbevis (DJ), som skal 
fremvises ved indskrivning. 
Husk dine hjælpemidler - skydestok, jagtstol ect., og brug disse når du 
træner.  

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

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

Sidste skydning på hverdage, er den  7. oktober, på Sjælsø 
 

 

På  Sjælsø  skydebaner. 
Ellebækvej,  3460 Birkerød 

 

Oktober 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

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 til alle 
fremmødte 

m. forbehold for ændringer i skydedage/tider, samt evt. aflysninger. 
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Forbundsmesterskabet i udvidet apportering 2010 
 
Om at komme med på et afbud og være tæt på at løbe med guldet. 
Så lykkedes det alligevel for 3. år i træk at blive inviteret med til dette års 
forbundsmesterskab i udvidet apportering, selvom vi ”kun ” var blevet nr. 6 med 225 p 
til kredsprøven i Teglstrup Hegn.  
   Heldigvis havde jeg fortsat træningen over sommeren, nå ja det er vist blevet en 
livsstil, for når man bliver ringet op af Jægerforbundet 14 dage før mesterskabet er der 
ikke meget tid til at få de sidste detaljer på plads. 
   I år var det sønderjydernes tur til at være vært for prøven og Terkelsbøl Camping 
stillede nogle fantastiske arealer til rådighed.  
   Vejret var på nær en enkelt byge med os igen i år – let vind, vekslende skydække 
men mest sol og relativt køligt – faktisk ideelt hundevejr. 
   Der udtages 3 hunde fra hver kreds samt 6 ekstra efter en særlig fordelingsnøgle. I 
alt stod 29 hunde klar til start. 

   Balin og jeg skulle starte som de allerførste på duebanen. Afstanden til både de to 
markerede fugle og de to udlagte syntes væsentlig kortere end 50m, men græsset var 
højt og vådt og der var ikke meget fært at finde derude. Markeringerne var knivskarpe, 
men Balin virkede lidt usikker og tøvende på dirigeringerne, hvilket skulle vise sig at 
komme til at koste os en podieplads. Til gengæld var dirigeringerne så præcise at han 
nærmest faldt over duerne, og før jeg fik set mig om var alle 4 fugle hjemme. 

   Næste post var vandet. Et meget tæt rørbevokset vandhul, hvor der var fældet en 
smal bræmme rør ved startstedet. Det var selvsagt ikke nemt for for hundene at 
markere og for førerne at dirigere, men igen overraskede hunden mig med en sikker 
markering og suveræn dirigerbarhed og fik hentet alle 4 ænder (1 kastet, 2 skjult 
udlagte og 1 distraktion) hurtigt og effektivt. 

   Så ventede bare vores favoritdisciplin 
– apportering af ræv og kanin – hvor 
hunden sendes i søg og selvstændigt 
skal søge og spontant apportere udlagt 
ræv og kanin. Terrænet var for os 
uvant – høj tæt bynke og majs – så her 
nåede jeg at blive lidt nervøs. Men 
uden grund for der gik kun et lille 
stykke tid før Balin dukkede op først 
med kaninen og derefter blev ræven 
leveret med en overbevisende 
siddende aflevering. 

Vi var helt færdige allerede før frokost, og resten af dagen gik med at nyde at se de 
andre hundes arbejde og få en snak med de andre hundeførere. Alle var nået igennem 
prøven ved to- halvtre tiden, hvorefter resultaterne blev regnet sammen og dommerne 
voterede længe og grundigt. 
   Fem hunde præsterede maksimumpoint, deriblandt Balin! Og så er det dommernes 
små bemærkninger og pile op eller ned der afgør de individuelle placeringer. 
Vinder blev Jens Ole Salling med kleiner münsterländer Cille fra kreds 2 og det var 
også kreds 2 der blev tildelt holdmesterskabet med to hunde med maksimum point og 
en tredje med 227 point. 
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Men vi fra kreds 7 havde lige så mange points :  
2. vinder Tage Andersen med labrador Bonnie, Balin og jeg som fik tildelt 5. pladsen 
og Bent C. Jensen med ruhår, 
Eik 227 p.  !  
Tættere kan det ikke blive. En 
helt fantastisk oplevelse ikke 
bare at være med, men også at 
være med helt fremme. 

    Dorthe & Balin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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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. 

Portoudgiften til forsendelse inden for de sidste 7 år er gået fra at vi betalte 1,19 kr. pr. 
blad, til i 2011 hvor vi betaler 6,00 kr. pr. blad, og så tør vi ikke gætte på hvor meget 
portoen stiger fremover. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vi oplever i stigende grad at få blade retur med påskriften ”ubekendt på 
adressen”. 
Nogle enkelte af disse skyldes at modtageren er flyttet, derfor er det 
vigtigt at man lige sender redaktionen oplysning om den nye adresse. Så 
vil vi ændre denne hos HOOJ samt Danmarks Jægerforbund, så 
bladleverancerne er sikret. 
Den anden årsag til ”ubekendt på adressen” kan måske skyldes at  

navneskiltningen ikke er helt optimal. Prøv lige at tjekke det! 
Endelig kan det skyldes at Post Danmark ”sjusker” med omdelingen da 
eftersendelserne som sker i kuvert, ikke kommer retur. 
Når et blad kommer retur, så tjekkes adressen, der sendes en mail til vedkommende 
såfremt vi har mailadressen, der kan blive ringet, og næsten alle returforsendelserne 
bliver da også eftersendt. 
Det giver naturligvis en masse ekstra arbejde, men ikke mindst, så er det forbundet 
med en del ekstraomkostninger til ny porto. 
 
Husk også at meddel foreningen, hvis du får en ny mailadresse. 

 

 

http://www.hooj.dk/
mailto:jagt@netbrev.dk
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Kontingentet  2011 
 

Medlemskategori 
Kontingent 

til DJ 
Jægernes 
naturfond 

Kontingent 
til HOOJ 

Samlet kontingent 
i alt, for 2011 

Ordinært medlem 651,00 20,00 125,00 796,00 

Junior medlem 119,00    

Ungdoms medlem 370,00  125,00 495,00 

Senior medlem 405,00  125,00 530,00 

Husstand medlem 238,00  55,00 293,00 

Xtr. ordinært medlem 50,00  125,00 175,00 

Kursist medlem 98,00    98,00 

Kontingent for direkte medlemskab af Danmarks Jægerforbund 
(Så er man ikke tilknyttet en lokal jagtforening) 

817,00 

Forbehold for evt. fejl i kontingentsatser 

 
Kontingent til Danmarks Jægerforbund og Hørsholm & Omegns Jagtforening, 
opkræves samlet af DJ. 
 
Ordinært  medlem: Den lokalforening man er ”hovedmedlem” i.   

 Man modtager bladet Jæger og foreningens medlemsblad. 

Juniormedlem: Fra år 0 til de fyldte 15 år, kan man være juniormedlem. Man 

modtager ikke bladet Jæger.   Det år man fylder 16 år, bliver 
man overført til ungdomsmedlem og modtager så også bladet 
Jæger og foreningens medlemsblad. 

Ungdoms medlem: Fra det år man fylder 16 år, og indtil det fyldte 25. år, kan man 

være ungdomsmedlem. 
 Det år man fylder 26 år, bliver man aut. ordinært medlem. 
 Man modtager bladet Jæger og foreningens medlemsblad. 

Senior medlem: Det år man fylder 65 år, kan man blive seniormedlem. 

 Man modtager bladet Jæger og foreningens medlemsblad. 

Husstand medlem: Personer i samme husstand, kan blive husstand medlem. 

 Man modtager ikke bladet Jæger og foreningens medlemsblad. 

X-ordinært medlem: Man kan blive x-ordinært medlem i en anden forening, med 

samme rettigheder som øvrige medlemmer. 
 Man skal have sit hovedmedlemskab i en anden lokalforening 

(DJ). 
 Man modtager foreningens medlemsblad. 

Kursist medlem: Jagttegnselever kan det 1. år, blive medlem på særlige vilkår. 

 Man modtager bladet Jæger og foreningens medlemsblad. 
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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 

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 

  
Labrador retriever   (formel 1) 

Speciale: Apportering 

Henvendelse: Anders Lerche Frederiksen,    2961 0007          www.lercheonline.dk  

 
 

  

  
  

 

  

  

 

 
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 

 

 

 

 

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 


