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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 man heldigvis fornemme at foråret er på vej. og med 
forårets kommen, kommer der forhåbentlig også varme.  
Vi kan så håbe på at forår og sommer arter sig på en måde, så 
vildtet får de rette betingelser for at komme sig oven på den 
lange og hårde vinter. 

I den kolde vinter, eller som nogen foretrækker, i det spæde forår har HOOJ 
afholdt generalforsamlingen. Foreningens mangeårige kasserer, Boris; valgte at 
stoppe for at emigrere til det sydlige Frankrig., ligesom Claus Eklund ønskede 
lidt mere fritid og mere tid til jagt. På bestyrelsens vegne skal lyde en stor tak til 
Boris og Claus for jeres store indsats for foreningen 
Steen Hay Simonsen og Per Støvring Sørensen takkede ja til at indtræde i 
HOOJ´s bestyrelse. Bestyrelse og forening byder jer velkommen og jeg ved at vi 
får et godt og frugtbart samarbejde til gavn for forening og medlemmer.   

Jagttegnsafgiften er landet på vores bord, og hermed en opfordring til alle; husk 
at betale til tiden, ellers kan det få vidtrækkende konsekvenser i forhold til 

opbevaring af våben og ammunition. 
Husk også at indberette vildtudbyttet for den forgangne sæson, også selv om udbyttet 
er et stort rundt 0. 

Som I sikkert har bemærket, så er der også en del ændringer af jagttiderne f.o.m.        
1. april 2011.  Desværre er det igen gået hårdt ud over duejagten hvor der refereres til 
EU regler. Man kan så blot undre sig over, at man så bare henviser til at duen kan 
reguleres. Hvad er forskellen på regulering og jagttid, når indskrænkningen af jagttiden 
sker med begrundelse i hensynet til yngelen.  Til gengæld er der så kommet jagttid på 
visse invasive arter. Det giver så muligheden for at de unge under 18 år så kan være 
med til at bekæmpe disse.  

Med indgangen til dette forår, så begynder aktiviteterne på hundeområdet, flugt og 
riffelskydning.  Hundetræningen har i flere år trukket mange deltagere. Det er rart at 
vide at hundeejere sætter pris på at hunden laver et godt stykke arbejde, og at man 
kun får en god hund via intensiv træning. På flugt og riffelsiden oplever vi også øget 
interesse for at træne og det opfatter jeg positivt, idet det fortæller mig at jægerne er 
deres ansvar bevidst. 

I maj måned afholdes igen trofæaften, den aften hvor man kan komme og vise sit 
trofæ frem, stort eller lille. Alle trofæer er ligeværdige da hvert enkelt trofæ er omgivet 
med en speciel historie, for netop dette stykke vildt.  Derfor ser vi gerne at der igen i år 
kommer mange medlemmer og fremviser deres trofæ, det være sig Danske eller 
udenlandske. 

Formanden runder snart et meget skarpt hjørne og er allerede begyndt at tænke på 
pension. Vi skal i HOOJ derfor se os om efter hans afløser, især til nogle af de tunge 
opgaver. 
Her tænker jeg især på en redaktør, en som vil påtage sig opgaven med at lave 
foreningsbladet. Jeg har uafbrudt i 21 år lavet dette blad og må nok erkende at krudtet 
er blevet vådt. Derfor – har du lyst til at fortsætte, så kontakt formanden. 

Må Diana følge dig på de krogede stier 
                                                                                     Max Elbæk - formand: 
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HOOJ husets åbningstider 
 
HOOJ-huset,  Enghave 38,  2960 Rungsted Kyst 

 
Åbent for alle medlemmer og gæster nedenstående torsdage  kl. 19.00 - ?? 

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

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. 

 

Er der medlemmer som skal bruge huset til en aktivitet, møde eller lign., så kontakt 
foreningens formand for en aftale og booking. 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 

ÅBNINGSTIDER, TORSDAGE – 2. KVT.  2011 

28. april 

26. maj 

23. juni 
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10 Års Service Garanti 

ved køb af våben!

Medlem af 
jaguargruppen!
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Lerdueskydning  2011 
Lerdueskydning, på flugtskydebanen ved Sjælsø 

 

April  
 
Onsdage og lørdage 
er almindelige  
træning / skydedage. 
Der gives ikke 
individuel instruktion. 
 
Lørdage i september 
er dog  med 
skydeinstruktion, men 
øvrige flugtskytter er 
da 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. 
 
40 duer’s skydekort 
Ved køb af 40 duers 
kort, skal der skydes 
efter reglerne: 
4 enkelte 
3 double 
 
24 duer´s skydekort 
Her må der godt 
skydes udelukkende 
til enkeltduer, eller 
efter reglerne: 
4 enkelte 
1 double 
 
 

 
 

 

Lørdag 2. 9:00-13:00 Skydning  -  ingen instruktion 

Mandag 4. 17:00-20:00 Dameskydning m. instruktør 

Onsdag 6. 17:00-20:00 Skydning  -  ingen instruktion 

Lørdag 9. 9:00-13:00 Skydning  -  ingen instruktion 

Onsdag 13. 17:00-20:00 Skydning  -  ingen instruktion 

Lørdag 16. 9:00-13:00 Skydning  -  ingen instruktion 

Mandag 18. 17:00-20:00 Instruktionsskydning 

Onsdag 20. 17:00-20:00 Skydning  -  ingen instruktion 

Onsdag 27. 17:00-20:00 Skydning  -  ingen instruktion 

Lørdag 30. 9:00-13:00 Skydning  -  ingen instruktion 

    

Maj 

Mandag 2. 17:00-21:00 Dameskydning m. instruktør 

Onsdag 4. 17:00-21:00 Skydning  -  ingen instruktion 

Lørdag 7. 9:00-13:00 Skydning  -  ingen instruktion 

Onsdag 11. 17:00-21:00 Skydning  -  ingen instruktion 

Lørdag 14. 9:00-13:00 Skydning  -  ingen instruktion 

Mandag 16. 17:00-21:00 Instruktionsskydning 

Onsdag 18. 17:00-21:00 Skydning  -  ingen instruktion 

Onsdag 25. 17:00-21:00 Skydning  -  ingen instruktion 

Lørdag 28. 9:00-13:00 Skydning  -  ingen instruktion 

Mandag 30. 17:00-21:00 Dameskydning m. instruktør 

    

Juni 

Onsdag 1. 17:00-21:00 Skydning  -  ingen instruktion 

Mandag 6. 17:00-21:00 Instruktionsskydning 

Onsdag 8. 17:00-21:00 Skydning  -  ingen instruktion 

Onsdag 15. 17:00-21:00 Skydning  -  ingen instruktion 

Lørdag 18. 9:00-13:00 Skydning  -  ingen instruktion 

Onsdag 22. 17:00-21:00 Skydning  -  ingen instruktion 

Lørdag 25. 9:00-13:00 Skydning  -  ingen instruktion 

Mandag 27. 17:00-21:00 Dameskydning 

Onsdag 29. 17:00-21:00 Skydning  -  ingen instruktion 
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Husk altid !   at medbringe medlemsbevis til 

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

JAGTTEGN og billedlegitimation skal 

fremvises ved køb af skydekort, 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. Forældre/værge skal da være til stede 
under skydningen. 

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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Grillaften  2011 

Vanen og traditionerne tro, afholdes den årlige 
udendørs grillhyggeaften. 

Onsdag d. 29. juni,  fra kl. 18.00 

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

Husk nu at invitere familien med! 

Der er rigelig med plads på grillen, med mindre du har en halv ko med som skal grilles 
(er dette tilfældet, så lad høre fra dig, så sætter vi bare en grill mere op)  . 
 

Det årlige grillparty er også en enestående chance til at invitere 
familien i byen, vise dem hvor det nu er at du bruger din fritid, 
påvise hvorfor du godt kan lide flugtskydning (det kan måske 
fremover gøre det lettere at komme hjemmefra) og så kan du/I jo 

samtidig benytte lejligheden til at tage en runde på banen. 

Salat er sundt –Grillmad er sjovere! 

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

                              Hvor der er hjerterum –  
                                                    findes også husrum! 

Drikkevarer, til voksne og børn, kan købes til sædvanlige priser, men 
vinen må du selv have med hjemmefra. 
 
HUSK !  tallerken, bestik, rød/hvidvinsglas og maden 
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Trofæaften 
 
Sted:  HOOJ Huset,  Enghave 38,  2960 Rungsted Kyst 

Dato:  Torsdag den 12. maj 

Kl.:  19:00 
 
Optakt til årets bukkejagt.  
 
HOOJ har indstiftet 7 kategorier. 
 
De traditionelle:  

Største danske buk 

Mindste danske buk 

Største udenlandske buk 

Bedste udenlandske trofæ 
 
De sjove: 

Bedste jagthistorie 

Sjoveste trofæ 

Jokeren (her kan alle deltage) 
 
Trofæer der kan komme i betragtning, skal være nedlagt af et medlem af HOOJ i 
perioden 16. maj 2010 -31. marts 2011. 

For udenlandske trofæer gælder, at det skal være nedlagt inden for de seneste 2 år. 
(dog ikke buk, kron- då- sikahjort og vildsvin, som skal være fra det seneste jagtår), 
 
Dommerpanelet består af alle de fremmødte. 
 
Vinderne af hver kategori vil blive foreviget på den nye trofætavle som er opsat i HOOJ 
huset. 
 
Har du et trofæ du gerne vil vise frem, men ikke er nedlagt i ovennævnte periode, så 
tag det endeligt med. Det har jo stadig sin historie og pragt. 
 
Bestyrelsen vil se om der kan indhentes en sponsorpræmie af en eller anden art, til de 
heldige. Dog ingen garanti herfor. 
 
Må Diana følge dig på de krogede stiger 
Bestyrelsen 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 
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Riffelskydning – sommer 2011 
 
 

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

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

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

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

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

April 

Mandag 4. kl. 17.00-20.00 Indskydn. / træning 

Mandag 11. kl. 17.00-20.00 Indskydn. / træning 

Mandag 18. kl. 17.00-20.00 Indskydn. / træning / mærkeskydning 

     
 
Maj 

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

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

Søndag 15. kl. 9.00-12.00 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 

     
 
Juni 

     

Mandag 6. 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 

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

Se de seneste riffelopdateringer på   ww.hhkriffel.dk 
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Riffelskydning – sommer  2011 
 
 

På  Sjælsø  skydebaner. 
Ellebækvej,  3460 Birkerød 

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

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

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

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

April 

Torsdag 28. kl. 17.00-19.00 Indskydn. / træning 

     

     
 
Maj 

Torsdag 5. kl. 17.00-19.00 Indskydn. / træning 

Torsdag 12. kl. 17.00-19.00 Indskydn. / træning 

     

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

Se de seneste riffelopdateringer på   www.hhkriffel.dk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Palle’s Grill
Kongevejens  Smørrebrød

Usserød Kongevej  34-36

2970 Hørsholm

4586 8090 * 4586 0619
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Aktiviteter i HOOJ   -   2.  kvartal  2011 
 

 

April: 
lør. 2. Flugtskydning 

man. 4. Dameskydning  med instruktion   

man. 4. Riffelskydning, Hanebjerg   -  Hundetræning (1) 

ons. 6. Flugtskydning 

lør. 9. Flugtskydning 

man. 11. Riffelskydning, Hanebjerg  +  Hundetræning (2) 

ons. 13. Flugtskydning 

lør. 16. Flugtskydning 

man. 18. Flugtskydning med instruktion   

man. 18. Riffelskydning, Hanebjerg   -   Hundetræning (3) 

ons. 20. Flugtskydning 

ons. 27. Flugtskydning 

tors. 28. Hooj huset åbent   -   Riffelskydning, Sjælsø 

lør. 30. Flugtskydning  
 
 
Maj: 
man. 2. Dameskydning med instruktion  

man. 2. Riffelskydning, Hanebjerg   -   Hundetræning (4) 

ons. 4. Flugtskydning 

tors. 5. Riffelskydning, Sjælsø 

lør. 7. Flugtskydning 

man. 9. Riffelskydning, Hanebjerg   -   Hundetræning (5) 

ons. 11. Flugtskydning 

tors. 12. Trofæaften   -  Riffelskydning, Sjælsø 

lør. 14. Flugtskydning 

søn. 15. Riffelskydning, Hanebjerg 

man. 16. Flugtskydning med instruktion 

man. 16. Riffelskydning, Hanebjerg   -   Hundetræning (6) 

ons. 18. Flugtskydning 

man. 23. Riffelskydning, Hanebjerg   -   Hundetræning (7) 

ons. 25. Flugtskydning 

tors. 26. HOOJ huset åbent 

lør. 28. Flugtskydning 

søn. 29. Hundeudvalget   Åben apporteringsprøve 

man. 30. Dameskydning med instruktion  

man. 30. Riffelskydning, Hanebjerg    -   Hundetræning (8) 
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Aktiviteter i HOOJ   -   2.  kvartal  2011 
 

Juni: 

ons. 1. Flugtskydning 

man. 6. Flugtskydning med Instruktion 

man. 6. Riffelskydning, Hanebjerg 

ons. 8. Flugtskydning  

ons. 15. Flugtskydning 

lør. 18. Flugtskydning 

søn. 19. Mølledag i Hørsholm 

man. 20. Riffelskydning, Hanebjerg 

ons. 22. Flugtskydning 

tors. 23. HOOJ huset åbent 

lør. 25. Flugtskydning 

søn. 29. Jagtfeltskydning i Jægerspris 

man. 27. Dameskydning  med instruktion   

man. 27. Riffelskydning, Hanebjerg 

ons. 29. Flugtskydning  +  Grillaften 

 

 

Næste medlemsblad udkommer ultimo juli.    
Indlæg, annoncer mm., skal være redaktionen i hænde senest 1. juni 2011. 
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Hundesiden   
 
Februar og marts er dejlige, stille måneder, hvor hund og 

fører rekreerer efter vinterens jagter og glæder sig lige 
pludselig til at komme til træning igen. 

Under jagterne har man måske observeret et par steder, 
hvor hundens træning kunne strammes lidt op: lineføring, 
knaldapportering, uskønne leveringer, eller .... 

Tænk lige jagterne igennem og skriv de hundeting ned, der kan perfektioneres. Den 
jæger/apportør, der allerede har disse punkter helt klare inden træningen, er allerede 
på vej til at få dem rettet. 

Målrettethed i hundetræning er det bedste udgangspunkt, det betyder ikke, at man 
skal drive hunden til træthed i en bestemt disciplin, men focuser – i stedet for at 
arbejde med lidt af hvert. Som i alle andre af livets forhold er koncentration og 
målrettethed effektivt. 

Ingen er bedre i verden end vi hundeførere til at spotte andre hundeføreres mangler. 
Selv når jeg sidder i bilen, får jeg straks øje på en hundefører, der ikke magter 
lineføring. Jeg ser på lang afstand vedkommende komme halsende efter hunden, og 
det generer mig, at de ikke går til hundetræning. I andre er sikkert ikke meget bedre, 
vel? 
   

Forårstræning 
Derfor er det en glæde, at vi snart igen skal til 
hundetræning.  
Som annonceret i bladets forrige nummer, starter 
træningen 

4. april kl. 18.30 på Høveltevej. 8 mandag aftener i alt. 

Påsken kommer i mellem, men vi aftaler afholdelse af aftenen med holdenes trænere. 

Følgende hold oprettes:  

Hvalpe: Hvalpene skal være mindst 3 mdr. og helt færdigvaccineret. 

Grundtræning 1: Følger efter hvalpetræning med focus på lineføring, fri ved fod, ro på 

post, hjemkald – grundtræning generelt. 

Grundtræning 2: Inden overgang til apporteringsholdet skal grundtræning med 

distraktion være helt på plads.  

Apportering: Når grundtræningen er på plads. Hunden 

kan apportere dummies, der er ingen slinger i valsen med 
grundtræning. Hunden er absolut lydig. 

Henvendelse og tilmelding til 
Anne Schouenborg      annesch@email.dk 
 
 
 
 
 

mailto:annesch@email.dk
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Hundesiden 
Forårets arrangementer                         

Mølledag: Søndag den 19. juni kl. 12 

Vi er igen blevet inviteret til at give opvisning ved Hørsholm Mølle på national dansk 
mølledag. Her deltager alle hunde, alle hold, alle racer, alle aldre, etc. Det plejer at 
være en meget festlig oplevelse, og efter forårets træning er man jo ganske stolt af at 
vise sine dygtige hunde frem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Åben apporteringsprøve 

Søndag den 29. maj  2011,  kl. 09:00 

Igen i år afholdes der lokal apporteringsprøve i HOOJ 

Sted: Grusgraven ved Haveforeningen Grønlien, Ågade, Frederikssund 

Prøven er åben for alle jagthunde, hvis ejer/fører er medlem af HOOJ 

Der dømmes efter DJU´s prøveregler som kan ses på  www.danskjagthundeudvalg.dk 

under Fælles Markprøve Regler/ Apporteringsprøveregler for jagthunde – kap.12 

 

Der udstedes diplom for bestået prøve, og der vil være præmier til de bedste hunde/ førere. 

Gebyr for deltagelse : 100 kr. 

Deltagere fra apporteringshold, halv pris 

Tilmelding: Senest mandag d. 23/5 2011 til: 

Prøveleder:  Dorthe Skougaard,  e-mail : skouvedel@mail.dk 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.danskjagthundeudvalg.dk/
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Regulering – fældefangst 
 
Hvis du i hverdagen har noget tid til overs og kunne du tænke dig at være med i en  
gruppe af reguleringsjægere, så har foreningen et godt tilbud og en opgave til dig. 
Vi forestiller os en efterlønner, pensionist eller arb.ledig eller en som kan afse den 
fornødne tid.  

Du skal varetage opgaven når der fra kommunen, borgere eller vildtkonsulenten  
indløber melding om regulering / fældefangst opgaver i Hørsholm kommune 
Primært drejer det sig om kontakt til borgeren, kommunen og vildtkonsulenten, 
opsætning af fælder, evt. tilsyn af fælder (morgen-aften) samt aflivning af de indfangne 
dyr. 
Alle opgaver skal naturligvis foregå efter gældende lovgivning og bekendtgørelser, 
hvorfor det er nødvendigt at sætte sig grundigt ind i disse. 

De fleste opgaver vil dreje sig om ræve og, et stigende problem i området, MINK samt  
hvis der gives besked på at indfange/aflive invasive arter eller bestandsreguleringer. 

Det er ikke et projekt som vil ”stjæle” al 
din/jeres fritid, men omvendt vil der i 
enkelte perioder være en del opgaver. 
Det bedste vil være hvis 2-4 personer i 
fællesskab vil passe opgaven, hvor én 
af jer blev den ledende skikkelse. 
Det må også påregnes at der skal 
laves en rapport over de enkelte 
opgaver. Det er en standard rapport 
hvor man lige skriver enkelte detaljer 
ned på papir. 
 
Er dette noget dig/jer, så kontakt 
formanden på tlf. 2660 7825  
eller på mail   me2800@live.dk  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:me2800@live.dk
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SUPERLIGA SKYDNING 
 
Nordsjælland har fået et nyt skydeprogram med navnet superligaskydning. 
Tanken er opstået med baggrund i, at samle de Nordsjællandske foreninger til en nem 
og overskuelig turnering inden for jægerenes hovedinteresse, skydning med 
haglgevær efter letlevende lerduer. 

I bestræbelserne på at samle med en ide om at oprette venskaber og netværk på 
tværs af jagtforeningerne, har nogle iderige personer ”opfundet” superligaskydningen.  
For som én af dem sagde, ud over at vi har jagt til fælles, så har vi i hvert fald også 
lerdueskydning til fælles, så mon ikke der er grobund for at lave en sjov skydning hvor 
vi en gang imellem kan samles og have et par hyggelige timer. 

Hvis vi i HOOJ skal deltage i superligaskydningen, så skal vi samle 15 jægere som har 
lyst til at deltage i projektet. Når der ”konkurreres” er det med et hold på 8 mand. 
Under selve skydningen blandes holdene. 
Hvis der i HOOJ er interesse for dette, så skal vi finde mindst 15 personer som vil 
være med. Herudover skal én af disse være villig til at påtage sig rollen som holdleder. 

Hvis I går ind på hjemmesiden www.superligaskydning.dk  , så kan I her læse lidt mere 
om hvad det går ud på. 

Har dette projekt din interesse, så kontakt formanden på mail:  me2800@live.dk  
Alle kan være med,- kvinder, mænd, unge og veteraner. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.superligaskydning.dk/
mailto:me2800@live.dk
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Jagtfeltskydning,  
søndag d. 26. juni 2011 
 
Jagtfeltskydningen (udtagelsesskydningen) 
bliver i år afholdt i Jægerspris skydeterræn. 

Det er endelig lykkedes at komme ind i 
Jægerspris, og det giver jo nogle gode muligheder for at lave en rigtig god omgang 
feltskydning på 6 stationer og 12 mål. 
En rigtig lærerig ”realistisk” skydning (op til 300 m.) hvor ens egne evner bliver sat på 
prøve mht. afstandsvurdering, læse terrænnet, vurdere vinden mv.. 
 
Man kan deltage i følgende klasser: 

Mesterklasse  (hvis man har skudt DJ´s riffelmærke - guld med egeløv) 

Jægerklasse  

Dameklasse 

Veteranklasse  (alle over 65 år) 

Duelighedsklasse  (hvis man ikke har skudt DJ´s riffelmærke) 

Tilmelding til:  

Johannes Nielsen på e-mail   Jnk7dj@gmail.com   eller tlf. 24 23 38 76 mellem kl. 

19.00 – 20.00. ( tilmelding skal indeholde følgende oplysninger; medlems nr.-  navn-
adresse-  tlf.nr. og hvilken klasse man skyder i)  

Tilmeldingsfrist: 12. juni 2011.  

Betaling:  Konto nr. 2908 – 4382893722. ( med information om medlems nr. og navn, 

samt klasse der skydes i) 
 

Regler for jagtfeltskydning kan ses på:  

www.jaegerforbundet.dk/page1097.aspx?layout=3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DJ´s mærkeskydning med jagtriffel 
Hver den sidste mandag i måneden kan man skyde DJ´s  riffelmærke på Hanebjerg. 

Der skydes 6 skud til bukkeskive 

Kun 2 af skuddene må gøres liggende 

Man kan få følgende mærke, afhængig af point: 

Broncemærke,  Sølvmærke,  Guldmærke,  Guld med egeløv 
 
Kom nu og prøv, det er altså ikke svært ! 
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Foreningsjagter 
 
Der er i skrivende stund (primo marts) intet nyt at sige om foreningsjagternes fremtid. 
Vi afventer spændt resultatet af de forhandlinger som foregår i det kommunale regi, og 
vi håber at resultatet vil falde ud til (også) jægernes fordel. 

På kort sigt har vi kontakt til nogle private lodsejere, som i et par år velvilligt har stillet 
deres arealer til rådighed. Disse aftaler er imidlertid indgået som følge af 
enkeltmedlemmers personlige kontakter og er af helt privat karakter. Sådanne aftaler  
kan i princippet annulleres fra dag til dag, så på længere sigt vil det helt klart være at 
foretrække om foreningen kunne genoptage den gamle aftale med Hørsholm 
kommune. 

Til vores store overraskelse og ærgrelse blev foreningens hidtidige reguleringsaftale 
med kommunen faktisk annulleret fra den ene dag til den næste. Imidlertid skete dette 
ikke på grund af uoverensstemmelser men på baggrund af juraen omkring Ådalens 
fredning. Så der var (og er)  altså ikke tale om dårlig kemi  foreningen og kommunen 
imellem. 

Om vi ved næste jagtsæsons begyndelse har revirer nok til at kunne gennemføre 
jagter ved vi altså ikke på nuværende tidspunkt. Udvalget vil i løbet af foråret træde 
sammen og gøre status. På denne baggrund vil vi træffe beslutning om vi kan drive 
foreningsjagter i 2011. Meddelelse herom vil blive givet i HOOJ bladet nr. 3 

Hvis du har nogen gode ideer eller konkrete forslag til udvalget, hører vi gerne fra dig.  

venlig hilsen 

på udvalgets vegne 

Jens Hansen 

 
Sidste nyt om foreningsjagter. 

HOOJ´s formand og JKF Hørsholm, grønt 
råds repræsentant var den 8. marts til 
møde i Hørsholm kommune angående 
regulering og reguleringsjagter i 
kommunen. 
På mødet deltog desuden vildtkonsulenten 
og Danmarks Naturfredningsforening. 

Jeg syntes at vi nåede frem til en fornuftig 
fælles forståelse på spørgsmålene om 
regulering, bestandsregulering, 
indfangning af invasive arter og jagt på de 
kommunale jorde. 

Kommunen vil efter mødet behandle og 
indarbejde i plejeplanerne en eller anden 
for ”pleje – jagt”. 

Vi må nu blot afvente og se hvad resultatet 
bliver. 

M. Elbæk 
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Gourmethold  2011/12 
 
Gourmetholdet fortsætter til næste år -  2011/12 

Gourmetholdet henvender sig til jægere, deres nære 
venner, familie og alle andre nydere af god mad.  

Alle med interesse for tilberedning af vildt og god mad 
er velkomne. Tag en af dine gode jagtkammerater med 
eller din hustru og få nogle hyggelige aftener sammen i 
køkkenet på Vallerød Skolen.  

De behøver nødvendigvis ikke være medlem af 
foreningen for at deltage på gourmetholdet.   

På gourmetholdet forvandler vi det nedlagte vidt til smagfulde lækre retter.  

I de to sidste sæsoner har vi tilberedt vildt samtlige syv kursusaftener. Hvis vi ikke kan 
skaffe vildt til alle aftener, så tilbereder vi fisk i vinterperioden 2012.  
Gourmetholdet har produceret dejlige retter ud af vildsvin, råvildt, elsdyr, dåvildt, 
edderfugl, fasan, bjørn, and og canadagås.                                             

Gourmetholdet mødes kl. 18:00 den første mandag i hver måned fra september, 
bortset fra første mandag i januar, i skolekøkkenet på Vallerød Skolen, Stadion Alle, 
2960 Rungsted.   

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

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

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

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. 

Kursus gebyret pr. person/deltager betales i to omgange til Sven Hoe-Hansen:  
første gang 5. september 2011 – den første kursusaften  - med 900,- kr., der dækker 
efteråret og anden gang den 6. februar 2012 – den første kursusaften i 
vinter/forårssæsonen  - med kr. 350,- der dækker vinter/forårs sæson.  

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 og materialer. 

Tilmelding til kurset er bindende for hele sæsonen. 
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Gourmethold  2011/12 
 
Efterårsprogrammet for 2011 er som følger: 

5. september 2011,  3. oktober 2011, 7. november 2011, 5. december 2011 
Alle dage fra kl. 18:00 til 22:00 i køkkenet på Vallerød Skolen.  

Der fortsættes i 2012 på dagene, 5. februar 2012, 5. marts 2012 og 2. april 2012. 

I alt 7 kursus aftener. 

Vi har endnu få ledige pladser, så vær hurtig på aftrækkeren og tilmeld dig efterårets 
kursus, så du bliver klar til at imponere familie og venner med imponerende vildtretter. 

Man kan også bruge de tillærte gourmet og køkkenevner til hverdagsmaden, og nogen 
siger det virker bedre end at give blomster.  
 
Vi ses. 

Peter & Sven 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elektronisk medlemsblad 
 

På hjemmesiden,   www.hooj.dk   har vi lagt foreningens medlemsblad ind som PDF 

fil. 

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 efterhånden når 
astronomiske højder. 

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 det 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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Hundehjælpen 
Red din jagtdag! 

Står du og mangler en egnet hund til jagten (hvad loven jo siger vi skal), så prøv 

jagtforeningens hjemmeside  www.hooj.dk  se fanen ”Hundehjælpen”. 

Her finder du personer som du kan ringe til og dermed få fat i en hundefører.  
 
Man kan også kontakte nedenstående 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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

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, annesch@email.dk 

 

http://www.hooj.dk/
http://www.hooj.dk/
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Riffelprøver  2011    

 

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 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 


