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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Bestyrelse  og  udvalg 

Bestyrelse 

Formand Max Elbæk 

Lundtoftegårdsvej 101 
2800 Kgs. Lyngby 

2660 7825 

Næstform. Christian Bærentsen 
2218 8002      

Kasserer Steen Hay Simonsen 
4581 4121 

2991 4121 

 
Anne  Schouenborg        
2298 5134 

 
Jan K. Hansen                   
4020 3494 

 
Brrian Elbæk 

2843 1501 

 
Per Støvring Sørensen 

2071 8570 

Suppleant 
Peter Windfeld 
5134 7646 

Suppleant 
Ann Lund Nielsen 

4094 5075 

  
Bladudvalg / Redaktion – IT 

Redaktion 
Annoncer 

 

Max Elbæk 
Lundtoftegårdsvej 101   1.th. 
2800 Kgs. Lyngby 
4587 1108 – 2660 7825 

IT 
ansvarlig 

Brrian Elbæk 
2843 1501 

  
Medlemsregistrering 

 Max Elbæk                   
2660 7825 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Flugtskydeudvalg 

Formand Vakant 4061 8900 

Kasserer Max Elbæk 2660 7825 

Tekn. leder Uffe Bastiansen 6172 2147 

Serv. leder Claus Eklund 4814 0245 

Riffeludvalg 

Formand Ejgil Jensen 4581 2650 

Hundeudvalg 

Formand Anne  Schouenborg 2298 5134 

Jagthornsudvalg 

Formand Jens Kronmann 2947 1425 

Ung / Nyjægerudvalg 

Formand Jan Schou Nielsen 2513 5330 

Vildtreguleringsudvalg 

Formand Christian Bærentsen 2218 8002      

PR-udvalg 

Formand Christian Bærentsen 2218 8002      

Madudvalg 

Formand Sven Hoe-Hansen 4576 0144 

Knivudvalg 

Formand Steen Hoffmann 4824 5252 

Foreningsjagter 

Formand Jens Hansen 2173 8310 

Rævegrave 

Formand Christian Bærentsen 2218 8002      

Klubhus 

Formand Max Elbæk 2660 7825 

 JKF  

Formand Ann Lund Nielsen 
 

4094 5075 

Næst fmd. Bjørn Samuelsson 2030 2948 

Sekretær Max Elbæk 2660 7825 

Medl. Thommy Hoe 4586 4993 

Grønt råd Flemming Eilsø 4586 1906 

 

Pro Reklame 
Falkevej 5 

3400 Hillerød 
tlf.:  26 34 38 00 S
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Brave jægere – kære medlemmer ! 
 
Når dette blad udkommer, så er mange af jer sikkert på ferie. Ferien er for 
nogles vedkommende tiltrængt efter en forårsbukkejagt i Danmark, og en del af 
jer sikkert er i søvn-underskud.  
Nogle bruger  ferien til at lade op til den Svenske bukkejagt 16. august, en jagt 
hvor mange danskere drager af sted en uges tid. Herefter kommer elgjagten, 
den danske efterårsjagt, andejagt, vildsvinejagt osv. osv..   
Når man sådan efterrationaliserer, så er det egentlig ikke mange weekender der 
er dedikeret til familiesamvær, hvis man da ikke er så heldig at ens 
kone/mand/børn også er jægere. Heldigvis har vi så haft sommerferien til at 
slappe af i, komme hinanden ved familiært, fået gjort de sidste ting klar hjemme.     
 

Nu gælder denne hektiske jægertilværelse jo ikke for alle. Nogle må nøjes med 
et par få jagtinvitationer om året og andre oplever kun sjældent jagtglæden. 
Derfor bør alle vi som har et jagtareal, tænke lidt på dem som ikke er så heldige 
selv at råde over et jagtterræn. Tænk tanken – hvis alle de privilegerede blot en 
eller to gange i løbet af en jagtsæson inviterede en ”jagtløs” med på jagt, så vil 

det sprede en masse jægerglæde hos mange jægere.   
Tag nu springet og inviter en ”fremmed” med på jagt – jeg ved de ikke siger nej tak til 
en invitation! 

Danmarks Jægerforbunds årlige repræsentantskabsmøde blev afholdt 
18. juni i Kolding, hvor 346 delegerede fra hele landet troppede op for 
at bestemme det næste års kurs for jægerforbundet. 
Selve repræsentantskabsmødet, formandsberetning og 
regnskabsaflæggelse var vanen tro jævnt kedeligt at høre på. 
Formanden på vegne af HB savner ganske enkelt visioner for 
fremtiden. 

Der var dog to indlæg eller rettere overraskelser, som fik de 
delegerede til at lytte ekstra opmærksomt. 

Første overraskelse var, da Claus Lind Christensen fra kreds 3 meddelte at han stiller 
op som kandidat til formandsposten i DJ, når der til næste år skal vælges formand. 
Herfra er så kun ønsket om at han får lov til at føre en fair valgkamp. 

Anden overraskelse var, at administrationen kunne berette, at man pludselig havde 
opdaget at jægerforbundet var ejere af 2 grunde i Nordjylland, og at man derfor 
regnskabsmæssigt havde indregnet disse som et aktiv på 500tusinde. Man kunne ikke 
rigtig redegøre for hændelsesforløbet, men mente at grundens sandsynligvis har tilhørt 
DJ siden 1992. Der blev stillet en del spørgsmål herom, men ikke rigtig givet nogle 
fornuftige eller brugbare svar. 

Direktøren kunne desuden fortælle at man har indført et nyt EDB system i DJ, og at 
det har/giver en del udfordringer. 
Jeg skal i den anledning bede HOOJ´s medlemmer og at kontakte HOOJ´s formand 
hvis I har haft problemer med dobbeltopkrævninger, manglende blade, ikke fået 
tilsendt girokort ect..  Vi kan kun få rettet fejlene, hvis vi ved hvor der skal søges efter 
fejl. med at ha den opfattelse at ”de andre” hellere så jægerne hen hvor peberet gror. 

Fortsættes næste side: 
: 
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I HOOJ har der været en del aktiviteter, især hundetræningen trækker mange 
deltagere, hvad også giver de frivillige ekstra mange opgaver at udføre. 

Knivkurserne har ligeledes kørt i en årrække med faldende deltagelse. Her vil vi nu 
samarbejde med andre jagtforeninger om ”at køre et” fælles knivkursus for at få lidt 
flere deltagere. Det gør det jo også sjovere for den som driver kurserne. 

Riffelskydning er i markant fremgang. Der kommer i kraft af de senere års mange nye 
jagttegnsløsere også naturligt flere riffelskytter, og ”de nye” har forstået budskabet om, 
at kun ved at træne bliver man en bedre skytte. 

Budskabet om, at kun ved at træne bliver man en bedre skytte, kunne vi også godt 
tænke os blev gældende for haglskytterne. Der er ikke mange som har benyttet de 
mange skydedage i april, maj og juni måneder til at besøge flugtskydebanen. 
Bestyrelsen i HOOJ har derfor besluttet at der skal gøres en indsats for at ændre på 
flugtskydebanens forhold for at få flere medlemmer til at aflægge banen flere besøg.  
Husk - det skylder vi vildtet! 

HOOj har mange frivillige tillidsfolk så udfører et stort stykke arbejde for foreningen. Vi 
skal ikke glemme at værdsætte deres indsats, for uden dem er der ikke en forening. 
Vi må også erkende at mange har været med i rigtig mange år og er begyndt at trække 
sig fra de mange opgaver de er involveret i. 

Skal en forening fortsat være i fremgang og toneangivende, så kræver det også en 
tilgang af nye og meget gerne unge kræfter, som gerne vil bruge lidt eller meget af 
deres fritid i frivilligt arbejde for foreningen. 

Derfor kommer her en opfordring til alle jer medlemmer inklusive de nye jægere. 
Er der områder i foreningen hvor du kunne tænke dig at være aktiv, så kontakt endelig 
pågældende formand for udvalget, eller kontakt foreningens formand. 
Har du en ide til aktivitet og gerne vil være tovholder for denne, så kontakt formanden 
og få en snak om muligheden for at føre ideen videre i praksis. 

Foreningens blad udkommer 4 gange årligt, og den nuværende redaktør ønsker sig 
brændende en afløser, da han går på pension. Hvis der blandt foreningens 
medlemmer er én som vil påtage sig opgaven med at lave foreningsbladet, så kontakt 
foreningens formand. Det haster! – hvis bladet skal have en fremtid. 
 

Må Diana følge dig på de krogede stier  
Max Elbæk – formand HOOJ 
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10 Års Service Garanti 

ved køb af våben!

Medlem af 
jaguargruppen!
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Riffelskydning – sommer/efterår 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. 

Grillen er tændt alle skydedage på Hanebjerg. Tag selv din mad med og grill den, så 
kommer du ikke sulten hjem 
 

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

August 

Mandag 1. kl. 17.00-20.00 Indskydn. / træning 

Mandag 8. kl. 17.00-20.00 Indskydn. / træning 

Mandag 15. kl. 17.00-20.00 Indskydn. / træning  

Mandag 22. kl. 17.00-20.00 Indskydn. / træning  

Mandag 29. kl. 17.00-20.00 Indskydn. / træning / mærkeskydning 

     
 
September 

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

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 

     
 
Oktober 

Søndag 16. kl. 9.00-12.00 Indskydn. / træning 

     
 
November 

Søndag 13. kl. 9.00-12.00 Indskydn. / træning 

Søndag 20. kl. 9.00-12.00 Indskydn. / træning 

     
 
December 

Søndag 11. kl. 9.00-12.00 
Indskydn. / træning +  

der serveres julegløgg til alle 

     
m. forbehold for redaktionelle fejl, ændringer i skydedage/tider, samt evt. aflysninger. 
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Riffelskydning – sommer/efterår  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. 

August 

Torsdag 11. kl. 17.00-19.00 Indskydn. / træning,  på 100 m. + 200 m. 

     

 
September 

Torsdag 29. kl. 17.00-19.00 Indskydn. / træning,  på  100 m. + 200 m. 

     

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

Se de seneste riffelopdateringer på   www.hhkriffel.dk 
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Jagttegnskursus 
 
HOOJ jagttegnsskole tilbyder 
jagttegnsundervisning. 
 
Jagttegnskursuset er målrettet til nye 
jagttegnsløsere, men også nuværende 
jagttegnsløsere kan deltage på kursusset for at få 
opdateret sin viden på jagt og våbenlovsområdet.  

Jagtlovgivning, bekendtgørelser, vildtkendskab, 
vildtpleje, vildtbiologi, jagtens udøvelse, 
jagtredskaber, jagtmåder, jagt-etiske regler, jagthunde, våbenkendskab, våbenlov, 
skydeteknik, forsigtighedsregler, afstandsbedømmelse, våbenkursus, er hvad den 
vordende jæger skal igennem. 

Jagttegnskursus starter december 2011, med undervisning alle tirsdage frem  til 

april. 
I februar & marts undervises desuden lørdage med tørtræning, skydebaneinstruktion 
og afstandsbedømmelse. 

Kurset omfatter i alt 60 lektioner, heraf 25 lektioner lovpligtigt våbenkursus. 
 
Jagttegns-kursusgebyret er  2.450,00 kr..  

Kursusgebyret dækker - teoriundervisning, våbenkursus, skydning (50 skud), 
våbenleje, afstandsbedømmelse, frivillig jagtprøve,  kursistmedlemskab af Hørsholm & 
Omegns Jagtforening (1/1 – 31/12- 2012), fri kaffe/the på teoriaftener & skydebane. 

 

Hertil skal lægges udgifter til: 

Lærebøger  ca. 500,- kr. 

Obligatorisk Jagtprøve   ca. 250,- kr.  (til 
Naturstyrelsen) 

Evt. ekstraudgifter til øvrigt 
undervisningsmateriale ca. 150,00 kr. 
 
Henvendelse til: 

Max Elbæk ,  tlf.:  26 60 78 25 

mail:   jagttegn2960@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dette er en 
 
 

RÆV 
 

mailto:jagttegn2960@gmail.com
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”Brunstens”  Dyrehave 

Tirsdag  d.  20. september  kl. 18.00 

 
 
Indbydelse til guidet tur i Dyrehaven 

mødested:  Trepilevej v. Trepilelågen 
                       (lidt nord for Taarbæk) 

 

 
Sidst vi var i Dyrehaven for at opleve Kronhjorten i 
dens brunst var i 2009. Dengang  deltog ca. 100 
medlemmer med familie, og alle fik en 
uforglemmelig oplevelse med hjem efter denne lille 
aftentur.  

Sidst i september kommer mørkningen tidligt, så 
det er en meget stemningsfuld oplevelse. Vi vil 
høre de rungende brunstbrøl, der på én gang  er en udfordring og en advarsel til 
rivaler. Vi vil opleve brunstens scenarier. 

Krondyrets meget beundrede sociale organisation bygger på moderstyre, matriarkat. 
Hinder, kalve og unge hjorte lever sammen i flokke – rudler – suverænt anført af 
førerhinden. 
Afsondret fra de store rudler, lever de stærke hjorte deres eget liv, bestemt af 
gevirbygningens og brunstens store biologiske krav. Efter basten er fejet i juli, er det 
tid at samle kræfter og fedtlag til brunstens styrkeprøve. Fra midten af september 
forjages de unge hjorte fra rudlerne, og ’pladshjortene’ samler deres harem af hinder 
om sig. Brunsttiden er enormt krævende for de stærke hjorte.  
Udmattes de før tid, er det chancen for bihjortene, der hele tiden længselsfuldt 
brølende har opholdt sig i nærheden af brunstpladsen. 

Det er dette sceneri, vi skal opleve den 20. september. 
Ingen tilmelding.  Mød bare op med familie og venner. 
 
Husk fornuftig beklædning og ikke mindst, gode travesko. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

Palle’s Grill
Kongevejens  Smørrebrød

Usserød Kongevej  34-36

2970 Hørsholm

4586 8090 * 4586 0619
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Hundesiderne   
 

Vi kan i år fejre 10-års jubilæum i hundesektionen, hvor vi 
startede træning foråret 2002. Vi havde en 
udefrakommende træner, men Søren Dahl gik på holdet, 
hvor der var i alt 8 deltagere, og blev hurtigt herefter 
certificeret jagthundeinstruktør. 

Deltagerantallet kom efter et par år op på 15 deltagere, 
herefter lå det en  årrække på 25 deltagere, og i efteråret 2009 tog det for alvor fart 
med mere end 40 deltagere. Jægere og apportører var blevet opmærksomme på det 
nødvendige i at have en velfungerende jagthund, lige som der efterhånden var krav 
om, at der skal deltage en apporterende hund på alle fuglejagter. 

I mellemtiden var Mikael Hougaard deltager på hvalpeholdet og blev i 2009 sammen 
med mig certificeret som jagthundeinstruktør. 

Efter mange år som træner på apporteringsholdet er Dorthe Skougaard nu også 
certificeret, og vi kan afholde træning for 4 hold hver sæson. 

Vi træner en time hver mandag aften, 8 gange forår og efterår, og i den knappe tid kan 
vi kun nå at give hundeførerne de nødvendige værktøj til at træne deres hunde. 
Alligevel er det altid vores ambition at bidrage med individuel vejledning, da alle hunde 
– og alle førere – er forskellige, så alle trænere bestræber sig på også at have tid til at 
hjælpe den enkelte. 
 

Afløser søges   

Nytænkning er altid godt, derfor vil jeg foreslå, at en anden nu, efter 
10 år, overtager koordinationen af hundetræningen.  
Koordinatoren skal kunne holde flere bolde i luften og i nært 
samarbejde med trænerne hjælpe hinanden med tilmelding, 
planlægning, afholdelse af forskellige arrangementer ect..  
En så stor klub har brug for mange hænder at trække på, så jeg vil 
inderligt bede om, at nogen vil melde sig som hjælper til en del af 
opgaverne.  

Det er ikke den store løn, vi kan tilbyde, men arbejdet er spændende i sig selv. 
 
Forårets arrangementer 

Søndag den 29. maj afholdt vi apporteringsprøve med Dorthe Skougaard som 
prøveleder og Jørgen Johansen, 
Hillerød, som dommer.  
Vi havde et fantastisk område hos 
Forsvaret – eneste udfordring var, at 
der var meget få tilmeldte.  Når man 
tilmelder sig et apporteringshold, har 
man vel også interesse i at få sine og 
hundens kvalifikationer afprøvet. Vi 
håber, alle fra kommende 
apporteringshold vil deltage på 
prøven til næste år. 
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Hundesiderne 
Mølledag: Søndag den 19. juni  

Mølledagen var i år præget af voldsomme regnbyger, men da vi kom på scenen, kom 
solen. Det var en rigtig flot introduktion, vi fik af Hørsholm-blæserne, der spillede 
Hundefanfaren og Jagt Begynd. En god måde at fange publikum, der var meget 
imponerede over blæserne. Tak fordi I kom. 
Der var heller ikke mange hunde til opvisningen, men det viste sig faktisk at være en 
optimal holdstørrelse med 6 hunde, der repræsenterede 5 forskellige jagthunderacer, 
så publikum havde tid til at fokusere på de enkelte hunde.  
Med en Kl. Münsterländer på 12 uger i spidsen var opmærksomheden fanget, og da 
den viste ’sit’ og kunne apportere, var forventningerne til resten af holdet ret høje – og 
alt gik, lige som det skulle. Det er dejligt, at hundeopvisning altid er en 
publikumsmagnet, fri ved fod og apportering er fascinerende for alle, og der er stadig 
jubel over pølseapporteringen. Ingen bestod i år. 
Tak til de hundeførere, der deltog i opvisningen på Mølledagen. 

Træning i efteråret 

Der oprettes igen hold til hvalpe/begyndere, grundtræning 1, grundtræning 2, og 
apportering. 

Jagthundetræningen begynder mandag den 8. august, tilmelding første aften kl. 18.00 
til 18.30. Kom i god tid. Ved tilmelding betales gebyr kr. 400,- og I viser hundens 
vaccinationsattest.  
Sted:  Benzindepotet, Høveltevej (hvor vi plejer at være). 

I ønskes en god sommer. Vi ses til træning i sensommeren. 

Mange hilsner 
Anne Schouenborg         
mail:  annesch@email.dk 

 

 

Bolig søges 

Jeg er en ung mand på 24 år som studerer på Skovskolen  i Nødebo, men har 
det sidste års tid været i praktik som skovfoged i Vestjylland. 

Nu skal jeg igen være et år på skovskolen for at færdiggøre min uddannelse til 
skov- og landskabsingeniør. 
Jeg står derfor mangler jeg et sted at bo mens jeg færdiggør min uddannelse. 
 

Er der en familie, husvært eller lignende der kan hjælpe mig i en akut 
boligsituation, med et værelse ell.lign. 
 

Jens Villum Hillingsøe 
Stud. Sling. 

Tlf.:  22 78 31 40 

 
 

 

Bolig søges 

Jeg er en ung mand på 24 år som studerer på Skovskolen  i Nødebo, men har 
det sidste års tid været i praktik som skovfoged i Vestjylland. 

Nu skal jeg igen være et år på skovskolen for at færdiggøre min uddannelse til 
skov- og landskabsingeniør. 
Jeg står derfor mangler jeg et sted at bo mens jeg færdiggør min uddannelse. 
 

Er der en familie, husvært eller lignende der kan hjælpe mig i en akut 
boligsituation, med et værelse ell.lign. 
 

Jens Villum Hillingsøe 
Stud. Sling. 

Tlf.:  22 78 31 40 
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Lerdueskydning  2011 
Lerdueskydning, på flugtskydebanen ved Sjælsø 

August  
Onsdage & lørdage 
er almindelige  
træning / skydedage. 
Der kan gives 
instruktion første 1,5 
tim. 

Lørdage i september 
er dog  med 
skydeinstruktion i hele 
skydetiden, men 
øvrige flugtskytter er 
da også velkommen. 

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

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 
 
 

 
 

 

Mandag 1. 17:00-21:00 Dameskydning + nyjægere 

Onsdag 3. 17:00-21:00 Alm. skydedag 

Lørdag 6. 9:00-13:00 Alm. Skydedag 

Onsdag 10. 17:00-21:00 Alm. Skydedag 

Lørdag 13. 9:00-13:00 Alm. Skydedag 

Mandag 15. 17:00-21:00 Dameskydning + nyjægere 

Onsdag 17. 17:00-21:00 Alm. Skydedag 

Lørdag 20. 9:00-13:00 Alm. Skydedag 

Onsdag 24. 17:00-21:00 Alm. Skydedag 

Lørdag 27. 9:00-13:00 Alm. Skydedag 

Søndag 28. 9:00-16:00 Forenings-præmieskydning 

Mandag 29. 17:00-21:00 Dameskydning + nyjægere 

Onsdag 31. 17:00-21:00 Alm. skydedag  

    
September 

Lørdag 3. 9:00-13:00 Alm. Skydedag  + instruktion 

Mandag 5. 17:00-20:00 Dameskydning + nyjægere 

Onsdag 7. 17:00-20:00 Alm. Skydedag 

Lørdag 10. 9:00-13:00 Alm. Skydedag  + instruktion 

Mandag 12. 17:00-20:00 Dameskydning + nyjægere 

Onsdag 14. 17:00-20:00 Alm. Skydedag 

Lørdag 17. 9:00-13:00 Alm. Skydedag  + instruktion 

Onsdag 21. 17:00-20:00 Alm. Skydedag 

Lørdag 24. 9:00-13:00 Alm. Skydedag  + instruktion 

Mandag 26. 17:00-20:00 Dameskydning + nyjægere 

Onsdag 28. 17:00-20:00 Alm. skydedag 

    
JAGTTEGN og billedlegitimation skal fremvises ved køb af skydekort, samt ved køb af 

ammunition (dette jf. den nye bekendtgørelse om våben og ammunition). 

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. 

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

Hunde:  Skal være i snor på skydebanen, og må kun være på P plads samt omkring hus, og skal 
i øvrigt føres i snor på hele det Militære område. 

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

 

http://www.hooj.dk/
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Projekt – Den rummelige flugtskydebane! 
 
Efter en forårssæson med svigtende besøgstal på flugtskydebanen, mindre 
omsætning har HOOJ´s bestyrelse besluttet at der skal ske visse ændringer 
vedrørende den daglige drift af flugtskydebanen. 
HOOJ´s bestyrelse har den holdning, at flugtskydebanen er en flugtskydebane for alle 
medlemmerne og ikke kun stedet hvor de supergode skytter kommer, men den 
rummelige bane hvor også de mindre rutinerede kan komme og træne og få den 
fornødne hjælp til at blive rimelige eller endda gode haglskytter og stedet hvor der er 
rart at komme, uanset om man er nyt eller gammelt medlem, om man er nyjæger eller 
erfaren jæger. 

HOOJ´s bestyrelse ønsker at flugtskydebanen, fra og med opstarten i august 2011, 
skal ændre på proceduren omkring instruktion, skyderytme mm.. Det bliver bl.a. derfor 
”huspersonalet” som vil styre skydeholdenes afgang til banen, ligesom der ikke må 
sidde nogle skytter tilbage i huset med følelsen af at ”blive overset eller ikke inviteret 
med” på et skydehold fordi der er enkeltpersoner som vil gå enegang. Det udelukker 
dog ikke at to eller flere kan gå på banen sammen, blot flowet bliver glidende. Det 
betyder også at skytterne ikke er bundet af, altid at starte på højre-duerne. 
Bestyrelsen ønsker ligeledes at der bliver en løbende instruktion af dem som ønsker 
det, og der vil være instruktører på banen som holder et særligt vågent øje med ”de 
nye skytter eller hjælper den skytte som ønsker lidt hjælp. 

Det som her er beskrevet er kun en lille del af de ændringer der ønsker iværksat for at 
opnå ”den rummelige flugtskydebane”. 

Al ændring af rutiner, om det er i foreningslivet eller i virksomheder, kræver ihærdighed 
og forståelse fra alle parter. Bestyrelsen håber derfor, at alle hjælper til med at få 
flugtskydebanen til at fungere, såvel i praksis men også socialt. 
Der er derfor et stort ønske om, at I kære medlemmer, henvender jer til én fra 
bestyrelsen, hvis I har gode ideer til andre procedurer / tiltag, eller hvis man føler at det 
sociale på banen ikke fungerer. Kun ved fælles indsats kan vi få gode forhold på 
flugtskydebanen. 

Alle henvendelser, positive eller negative, vil blive behandlet fortroligt, så du kan som 
medlem trygt henvende dig med det du har på hjertet, ”uden risiko for at blive hængt 
ud !”. 

Bestyrelsen har ligeledes besluttet at patronpriserne i resten af sæson 2011 vil blive 
solgt til indkøbspris, dog oprundet til hele kroner. 

 

 

 

Foreningsmesterskab  2008 

søndag  d.  28. august,  kl.  9.00 – 16.00 
 

Læs mere om  præmieskydningen på foreningens hjemmeside  www.HOOJ.dk  

 

http://www.hooj.dk/
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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 kr. 900,- der dækker efteråret og anden gang den 5. december 
2012 –  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.  
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Luksus VIP 
weekend kurser

Foregår fredag, lørdag og søndag 
fra  8.30 – 17.00

Disse afholdes på de absolut bedste 
kursussteder med top forplejning

Tilmelding på 
www.jagttegn.net

eller ring på tlf. 70 22 02 37 

Weekend VIP kursus
Undervisning i gode lokaler med 
frokostbuffet eller smørrebrød 
og drikkevarer over hele dagen

Aftenkurser 4 dage 
og 1 skydedag

Aftenkurserne foregår 
fra kl. 17.00 til ca. 21.30. 

Skydning på en lokal skydebane
Servering af et let måltid –

sandwich eller lignende

 

Gourmethold  2011/12  
 

Hvis du i løbet af sæsonen ønsker at medbringe en gæst til vores gourmet aften er 
prisen for din gæst denne aften 130,00 kr. til dækning af råvarer og materialer. 
Tilmelding til kurset er bindende for hele sæsonen. 
 

Tilmelding sker på HOOJ’s  hjemmeside. Se link. Hvis der ikke er et link, send 
tilmelding til Max Elbæk:   mail: jagt@netbrev.dk 

Husk at anføre den mail-adresse du ønsker at modtage opskrifterne på samt 
telefonnummer  -  mobil  eller  fastnet.  
 
Efterårsprogrammet for 2011 er som følger: 

5. september 2011,     

3. oktober 2011,    

31. oktober 2011,    

5. december 2011 

Alle dage fra kl. 18:00 til 22:00 i køkkenet på 
Vallerød Skolen.  

Der fortsættes i 2012 på dagene,  

6. februar 2012    

5. marts 2012 

26. marts 2012. 

I alt 7 kursus aftener. 

Vi har ledige pladser så meld dig til, og mød 
op.  

Ændringer i datoer kan forekomme, såfremt 
skolen skal bruge køkkenet. 
 
Vi ses. 
Peter & Sven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jagt@netbrev.dk
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Så oprandt dagen endelig – 
min debut som riffeljæger 
 
En blanding af meget held, en lille smule dygtighed, gjorde at jeg fik min første buk og 
tilmed en 6-ender.  

Jeg var klar i skydestigen, over en time før solopgang, pga. nervøsitet og spænding. 
Efter 1½ times venten og afsøgning af terrænet med kikkerten, uden at observere 
noget, kravlede jeg ned, fordi jeg havde hørt en buk i skoven bag mig (på naboarealet) 
og vel nede på jorden, listede jeg rundt om skovhjørnet, og der stod den og essede, 
uden at tage notits af min tilstedeværelse.  
Desværre stod den med hovedet oppe mellem grene på træerne, så jeg var ikke sikker 
på om det nu også var en buk. Derfor sneg jeg mig længere ud på marken for at prøve 
at kønsbestemme den. Pludselig må den have set/hørt eller fået fært af mig, for den 
stoppede med at æde og stod bare og stirrede på mig. Heldigvis blev den overbevist 
om at jeg ikke var farlig, så den fortsatte med at esse, men denne gang nede i det 
saftige nyspirende korn. Det gjorde at tvivlen var væk,– det er en buk, så op med 
kanonen og fyre den af, (Jeg havde sikret mig at der var kuglefang og frit skud), men i 
brøkdele af et sekund, så fik jeg den barske realitet i tankerne, hvad nu, hvis den kun 
bliver anskudt? - og hvad så med brækningen.  
Da jeg var helt alene på jagten og kun 2 gange før havde set et dyr blive brækket, kom 
tanken – kan jeg nu klare det!    -  Yeps, det kunne jeg.   
At det så tog mig over en time at brække den, det kan jeg leve med, for det var uden at 
jeg lavede noget direkte forkert. 

Den er skudt på 65m – 70m afstand og ramt skråt forfra, hvor jeg skød den i ”friskider-
stilling”. Efter skuddet, stod den op i 2-3 sekunder, hvor på den væltede om og var død 
på stedet. Det var en stor glæde for mig, især i betragtning af at jeg var helt alene på 
jagten.   
Da jeg brækkede den, konstaterede jeg at hjertet var ikke eksisterende mere = totalt 
smadret. 

 

Den er skudt på Møn 

Riffel: 
Schultz & Larsen 
”classic”  cal. 30.06,  

Kikkert: 
Zeiss Duralyt  3-12 X50  

Kugle: 
Hornady  cal.30.06 
SPRG 180g SP 
 
Mvh. Birger Bækhus 
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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 viderkomne, 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 onsdage, 

kl.  19 .00 - 21.00 
 
November: 

2. – 9. – 16. – 23. – 30. 

December: 

7. – 14. – 21. 

Januar: 

4. – 11. – 18. – 25. 

Februar: 

1. – 8. – 22. – 29. 

Marts: 

7. – 14. – 21. 
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Foreningsjagterne 
 
Igen i år vil der blive afholdt foreningsjagter. Som sædvanlig retter dette tilbud sig især 
imod medlemmer som er enten nyjægere eller uden egen konsortieplads. Da vi som 
beskrevet i sidste nummer af bladet har voldsom mangel på jagtarealer, vil der i år kun 
blive udbudt 20 pladser. Disse pladser vil først og fremmest blive tildelt medlemmer, 
som ikke tidligere har deltaget i foreningsjagterne, og blandt disse vil ”først til mølle” 
være gældende. Så hvis du mener at foreningsjagterne (se omtale af jagterne på 
hjemmesiden) er noget for dig, er der ingen grund til at nøle. Det jagtbare vildt på disse 
jagter er skader, krager og ringduer. Vægten lægges ikke på store parader men på 
overholdelse af de forskellige regler for samvær og sikkerhed, som gælder overalt, 
hvor jægere mødes.  

Jagterne foregår som reguleringsjagter hos privat lodsejer. 

Da jagttiden for ringduer nu er udskudt til 1./11, bliver der ingen jagt i oktober. 
 
Program: 

3. september  -   Fælles træning på flugtskydebanen 

5. november  Foreningsjagt 

3. december       Foreningsjagt 

15. januar           Foreningsjagt 
 
Herudover forsøges arrangeret en heldagsjagt medio november. Mere herom senere, 
hvis interessen blandt jagtdeltagerne er tilstrækkelig. 

I princippet er det gratis at deltage i foreningsjagterne, men der afholdes sweepstake 
før og uddelt bøder efter hver jagt. For at forenkle økonomien i dette en smule vil hver 
enkelt deltager ved den første jagt blive afkrævet et sweepstake-gebyr på kr.150 for 
alle 3 fastlagte jagter. 

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

Man tilmelder sig via foreningens hjemmeside – www.hooj.dk/kontakt  

og meddeler hvilke jagter man forventer at deltage i. (Medlemmer som tilmelder sig 
alle 3 jagter vil blive prioriteret højest.)  Ligeledes angives det om man medbringer 
apporterende hund.  

Tilmeldingsfrist: 10. august 2011. 

På udvalgets vegne 
Venlig hilsen 
Jens Hansen 
 
 
 

INVITER EN NYJÆGER PÅ JAGT ! 

Jagtkonsortier, arealbesiddere, jordejere m.fl.. 
Har du/I lyst til at invitere én eller flere ”jagtløse” nyjægere på en dags jagt, så kontakt 
foreningens formand på mail: jagt@netbrev.dk  eller på mob.: 26 60 78 25 
 

mailto:jagt@netbrev.dk
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Jagthornsgruppen 
 
 
Klangen af jagthornenes messingvibrerende signaler 
der spreder sig i imellem skovens træer, over de 
Danske efterårsmarker, over sø og hav, er en fryd 
for jæger-øret. 
Det er en gammel jagttradition at bruge hornet som signalgiver på jagterne og at bruge 
hornet til at æres det nedlagte vildt. 
Enhver jæger nyder jagthornets toner ved vildtparaden. 

Med udgivelsen af dette blad, så er der ikke lang tid til at efterårsjagterne begynder, og 
det er på høje tid at formen pudses af, eller at man vil kaste sig ud i glæden ved at 
kunne spille på et jagthorn.  

Har du lyst til at være én af dem som forskønner jagten med hornets liflige toner, så 
kom og bliv en del af gruppen – Jagthornsblæserne. 

Der øves hver onsdag kl. 19:00-21:00  i HOOJ huset, Enghave 38, 2960 Rungsted 
Kyst. 
Første gang i efteråret, onsdag d. 14. september. 

Alle er velkommen, øvede som nye ”truttere”. 

Du er velkommen til at kontakte undertegnede for at få en snak om det at spille 
jagthorn. 

Horn op 
Jens Kronmann 
Tlf.:  29 47 14 25 
 
NB!  En jagthornsblæser, som måske 
oven i købet har en rimelig hund, får 
typisk mange jagtinvitationer. 
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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 - ?? 

Ved manglende fremmøde fra medlemmer, lukkes der kl. 20.00. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 

 

ÅBNINGSTIDER, TORSDAGE – 3. KVT.  2011 

15 september 

27. oktober 

24. november 

http://www.hooj.dk/
mailto:jagt@netbrev.dk
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Værkstedsdage-   på Jagt & Skovbrugsmuseet 
 

Lørdag / Søndag   3. + 4. september 

Den årligt tilbagevendende begivenhed med arbejdende værksteder, udstillinger, 
demonstrationer af forskellige håndværk, aktiviteter med knivmagere, svampe-
bestemmelse, kryddersnapse, skovmaskiner o.m.a..  

Der er bare så mange spændende ting at se på, røre ved, smage på, denne weekend, 
men der er også rig mulighed for at lave nogle spændende indkøb. 

Snyd ikke dig selv, din familie, venner og bekendte, forretningsforbindelser m.m. for 
denne enestående oplevelse,  inviter dem med en tur på Jagt & Skovbrugsmuseet.    

Mulighed for at købe frokost og forfriskninger i caf’é sneppen 

Hørsholm & Omegns Jagtforening er som din lokale jagtforening, er også at finde på 
værkstedsdagene.  
 
 

 

 

Flugskydebanens formand takker af! 

HOOJ’s bestyrelse har et ønske om, at Flugtskydebanen i højere grad skal være en 
bane for alle. Det betyder frem for alt de mere uøvede, et sted hvor nyjægerne og de 
mere uerfarne kan få hjælp til at udvikle haglskydningen. Hjælp i form af faste 
instruktører og instruktørhjælpere, dette arbejde ønsker jeg klubben al mulig held med. 

Efter 1½  år som formand for flugtskydeudvalget mener jeg tiden er kommet til nye 
kræfter. Det har være halvandet år med mange sjove oplevelser, mange skytter er 
kommet igennem banen, nogle med store forbedringer andre mindre, atter  andre har 
bare haft behov for at hygge sig med kammeraterne eller at få pudset formen af før 
jagtsæsonen, samtidig med at alle jagthistorierne er vendt endnu en gang. I alle 
tilfælde har det været godt for såvel flugtskydebanen som for jagten. Der et ingen der 
bliver gode skytter uden træning. 

Træningen har specielt pigerne sluttet op om, hvor vi sidste år som noget nyt i HOOJ 
regi kørte nogle træningssessioner om mandagen kun for piger. Jeg håber i piger har 
haft det ligeså hyggeligt, som vi fra trænersiden havde det, og at i har kunnet se 
resultaterne på jagten. Ønsker jer knæk og bræk også i den kommende sæson. 

Jeg har i min tid haft en uvurderlig støtte fra de tilknyttede instruktører, hjælpere og 
personalet i huset. Der har  ikke været nogen, der var bange for at tage en ekstra tørn, 
hvad enten det var nye beklædninger på standpladserne, et nyt tag på terrassen eller 
en ekstra vagt, fordi vi havde lavet et arrangement for klubben eller en gruppe, der 
kunne træne sig at prøve haglskydning til lerduerne. Det skal i alle have stor tak for. 
Med håbet om at bestyrelsen får succes med det nye initiativ siger jeg tak for en god 
tid. 

Søren Molbech 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DYREKLINIKKEN

RUNGSTEDVEJ 16

45 86 15 80
DYRLÆGE  CARSTEN  HOLM  PETERSEN

HUNDE  &  KATTESYGDOMME

KONSULTATION  DAGLIG  EFTER  AFTALE

TIDSBESTILING  KL.  8-17

 
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.  

 

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 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 


