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Brave jægere – kære medlemmer ! 
 
Nu er denne jagtsæson snart slut og jeg håber alle har haft 
nogle uforglemmelige oplevelser. 
Vi blev dog overrasket over den tidlige vinter og snefald.  
I skrivende stund, hvor markerne er dækket af et tykt tæppe 
af sne, søer er isdækkede med kun små våger åbne, så   
skal vi ha øje for vildtets trængsler med at finde ly og føde. 
Måske det vil være en god ide at bruge et par af de 
planlagte jagtdage til at lave nogle græsstriber på markerne 
og ellers fodre lidt ekstra for vildtet. Så er der jo også noget til næste år. 

Der er dog også nogle kedelige historier, bl.a. den omdiskuterede råvildtsyge. 
Der er nu fundet tilfælde af råvildtsygen på Sjælland, Bornholm og i Skåne.  
Vi kan kun håbe på at det bliver ved nogle enkelte tilfælde og at det ikke udvikler 
sig til en ren katastrofe, som det var tilfældet på Fyn. Hvad årsagen til 
råvildtsygen er, skal jeg ikke gøre mig klog på, det er der allerede alt for mange 
som gør på diverse debatfora. Jeg vil dog håbe på eller rettere hæfte lid til, at 
fagfolk snart finder årsagen til denne lidelse, ikke kun for jægernes skyld, men så 

sandelig også for råvildtets skyld. 

Flugtskydebanen fik en ny miljøgodkendelse i 2009.  Den gav os lidt mere skydetid og 
forbedrede forhold. For at følge diverse procedurer blev den nye godkendelse sendt i 
høring. Der indkom to indsigelser mod den nye miljøgodkendelse, og som det nu 
engang skal, så blev indsigelserne sendt til behandling i Miljøklagenævnet.  
Miljøklagenævnet har nu truffet en afgørelse, en afgørelse som er faldet ud til vores 
fordel, dvs. at miljøgodkendelsen er endelig. 

I 2010 har søgningen til flugtskydebanen i de første måneder ikke været så stor, der 
har faktisk været rigelig med plads. I skal ikke vente til den sidste måned med at 
træne, lige inden jagten, men i stedet fordele besøgene over de måneder der er åbent. 
Det giver en langt bedre rutine og ikke mindst træfsikkerhed. Husk nu her i 
vintermånederne at tørtræne, det er ca. 70% af træfsuccesen. 

Der arbejdes pt. med en ændring af hele konceptet omkring erhvervelse af jagttegn. 
Dels ser man på selve undervisningen, men også på selve prøveaflæggelsen. Hvad 
resultatet bliver, er der ingen der kender endnu. Dog vil vedvarende rygter lyde, at der 
kommer en eller anden form for haglbøsseprøve som vi alle skal aflægge for at må gå 
på jagt. Bemærk, at det kun er et rygte, men holder rygtet, så bliver der brug for at 
komme nogle ture forbi en flugtskydebane. 

I disse måneder er der stor aktivitet i vildtforvaltningsrådet. Det er rådet som forhandler 
om bl.a. de kommende jagttider og de forhold jagt skal udøves under. Endelig skal 
rådet fremkomme med en endelig indstilling til ministeren, som så plejer at efterkomme 
rådets indstilling. Det er nok ingen hemmelighed, at vildtforvaltningsrådet er 
sammensat af mange interesseorganisationer som hver især skal have nogle 
særinteresser implementeret i en endelig indstilling til ministeren. Desværre for 
jægerne, er det min fornemmelse, at det ikke lige er vores interesser og forhandlere 
der i disse år bliver lyttet allermest til. 
Selv om man ikke skal stikke næsen for langt frem, så kan jeg alligevel ikke lade være 
med at ha den opfattelse at ”de andre” hellere så jægerne hen hvor peberet gror. 

Fortsættes næste side: 
: 
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Omvendt, så er jægerne jo rare at ha, især når ”man” nu skal ”rage” nogle af de midler 
til sig, som jægerne betaler i jagttegnsafgift.  
Det kunne jo være rart, om andre naturbrugere også snart kom til at betale for at bruge  
naturen, på lige fod med jægerne, eller at jægerne slap for naturbrugsafgiften. 

Desværre oplevede vi også lokalt hvad ”storpolitik” fra andre interesseorganisationer 
kan føre til, idet HOOJ pludselig fik opsagt den mangeårige aftale vi havde med 
Hørsholm kommune om reguleringsjagt på de kommunale arealer. Vi kan så blot håbe 
på, at forhandlinger med kommunen i foråret 2011 fører til at vi igen kan få nogle 
reguleringsdage. 

Hundetræningen går forrygende, faktisk er der så mange ekvipager at det har været 
nødvendigt at uddanne endnu en hundetræner-instruktør. Det er positivt at jægere og 
hundefolk har så stor fokus på, at en god og dygtig hund gør jagten endnu bedre 
oplevelse. 
Ingen jagt uden hund!  - burde måske ændres til – Ingen jagt uden en god hund! 

HOOJ huset er blevet malet, i indgangsparti og på terrassen er fliserne lagt om, så vi 
nu kan færdes uden at komme til skade. Maler og flisearbejde er udført at hhv. Per 
Boesen og Birger Bækhus. Tak for deres kæmpe  arbejde/indsats.  
Nu mangler vi blot at få moderniseret toiletforholdene og så skal elinstallationerne 
også ses efter og opgraderes.  
Skulle der være nogen som vil kaste sig ud i disse opgaver, så tager HOOJ naturligvis 
imod tilbuddet. 
Kig endelig forbi på en af HOOJ husets åbningsdage og se hvor flot det er blevet! 

HOOJ huset skal også være aktivitetsgenerator, Er der et medlem som har en rigtig 
god ide til en aktivitet i huset, så lad mig høre fra dig. Emnerne kunne evt. være, 
genladning, udstopning, eller ??? 

Må Diana stå din lykke bi 
Max Elbæk - formand 
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10 Års Service Garanti 

ved køb af våben!

Medlem af 
jaguargruppen!
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GENERALFORSAMLING 
Torsdag  d. 20. januar, 2011  -  kl. 19.30 

sted:   HOOJ huset,  Enghave 38,  2960 Rungsted Kyst 

 
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, 

i Hørsholm & Omegns Jagtforening. 

 
 Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning. 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab og 

         budget til godkendelse. 
4. Indkomne forslag. 
5. Fastsættelse af kontingent. 
6. Valg:   a.  Bestyrelsesmedlemmer. 

   b. Bestyrelsessuppleanter. 
   c. 2  revisorer. 
   d. 1  revisorsuppleant. 

7. Eventuelt. 
 

Forslag der ønskes optaget på dagsordenen og behandlet på generalforsamlingen, 
skal skriftlig være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

 

Hørsholm & Omegns Jagtforening kan stille med et stort antal delegerede til 
kredsmødet i kreds 7.  Har du interesse i at deltage som HOOJ delegeret til 
kredsmødet, der afholdes 6. marts, så giv formanden besked herom ved 
generalforsamlingens afslutning. 

 

 

 

SPISNING 
 

For at deltagerne ved generalforsamlingen ikke skal gå til på grund af sult, under de 
lange og seje forhandlinger, så starter vi med spisning inden generalforsamlingen. 

Spisning starter  kl.  18.15. 

Menuen bliver med overvejende sandsynlighed en overraskelse. 

pris:  kr.  75,-  incl. 1 øl/vand + 1 snaps 

 
Tilmelding til spisning nødvendig,  senest 10. januar til: 

Max Elbæk,  26 60 78 25 

eller på - max@netbrev.dk 
 

P.S.  for de medlemmer, som ikke ønsker at deltage ved spisningen, starter 
generalforsamlingen   kl. 19.30 
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Jægerskydningen 
m. Hørsholm Skytteforening 

Torsdag d. 3. februar, kl. 18.00 

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

Hørsholm & Omegns Jagtforening´s medlemmer har fået en invitation fra Hørsholm 
Skytteforening, hvor det vil glæde dem at se medlemmer fra HOOJ til en hyggelig 
skydeaften, med efterfølgende middag. 

Vi skyder med skytteforeningens våben. 

Pris for skydning, mad, 1 øl/vand + 1 snaps, beløber sig til 100,- kr. 

Tilmelding til:  Max Elbæk,  tlf.: 2660 7825  eller på mail:   jagt@netbrev.dk 

senest  d.  27. januar 

 
 
 
 
 
 
 

             Loppemarked 
 
Hvis der er noget som kan trække folk fra huse, så er det et loppemarked. 
Det må vi prøve i HOOJ. 
HOOJ indsamler hvad vi kan få fat i, finder så en dag inden starten på næste 
jagtsæson, efterår 2011, hvor der så afholdes loppemarked i HOOJ huset. 
 
Der er flere modeller som foreningen ønsker at afprøve: 

1. Du indleverer ting som foreningen så prøver at sælge til den minimumpris du på 
forhånd har fastsat. Efterfølgende afregner foreningen med dig. 

2. Du kommer selv på dagen for loppemarkedet og sælger dine ting. Det kunne 
f.eks. være et gevær. 

3. Du donerer ting og sager til jagtforeningen der har lidt eller meget med jagt at 
gøre.  Det kan være f.eks. være et patronbælte, en geværrem, en kniv, en 
lommelærke, noget service, duge, en jagttaske, tøj der er blevet for stort eller at 
det måske gennem årene krøbet i vask.  Foreningen sælger så tingene og 
overskuddet går til foreningen. 

Tjek dine skuffer og andre gemmer og se om der ikke skulle være noget som ikke 
bruges mere, og som en anden kan få glæde af for små penge. 
Er der noget som skal afhentes, så ring til formanden på 2660 7825 eller send en mail 
til  jagt@netbrev.dk  så skal han nok sørge for afhentning eller finde en anden måde at 
få hentet tingene på. 
 

mailto:jagt@netbrev.dk
mailto:jagt@netbrev.dk
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Hundesiderne 
 

Lad mig starte nytårsbrevet med at sige tak  
for det fantastiske sammenhold hundeførere, trænere og 
pårørende er med til at skabe i hundesektionen. I møder op 
til træningen (undtagen i regnvejr, men heldigvis regner det 
jo aldrig under træningen mandag aften), I møder op med 
familie til vores arrangementer, sender endog ægtefællen 
som hundefører, hvis I selv er forhindret, I hjælper med at 
skaffe nye medlemmer, så vi nu er 50 registrerede hundeførere. Det betyder, at vi har 
kunnet lave 4 hold, så alle træningsniveauer er tilgodesete. Hvert hold er dermed 
blevet mindre, så der forhåbentlig er bedre tid til individuel træning. Alle har vist fundet 
ud af, at hundetræning ikke kun er en time hver mandag aften, hundetræning skal 
være i gang, hvert vågent øjeblik I er sammen med hunden, for hunden aflæser jer 
hvert sekund, så I må hellere gøre det samme med hunden for at blive leder for den. 
Ellers sker det omvendte! 

Vinterens spørgsmål  
Jeg har i løbet af vinteren fået en utrolig mænge mails og 
telefonopringninger for at blive spurgt: ’Hvorfor gør min hund 
pludselig sådan?’ 
Vi er meget glad for denne fortrolighed, og vi hjælper altid 
gerne, hvor vi kan, vi har mange kontakter, så der kan findes 
svar på de fleste hundespørgsmål. Dog vil jeg sige, at vi 
desværre ikke er orakler, så i visse tilfælde er vi nødt til at 
henvise til andre – men vi finder altid frem til en løsning, for der 
er jo ikke andet i vejen med vores hunde, end at vi aldrig bliver 
dygtige nok til at aflæse dem! Hunde kan ikke tale, men vi kan 
lære at forstå dem og dermed fremelske det bedste samliv. 
Brug derfor vinteren på at læse og lære om din hund.  

 

Hundebøger 
Ikke alle hundebøger er lige gode, nogle er direkte 
imod naturens orden og imod vores hverdag med 
hunden. Alle har ikke en gård med en lille sø, 12 hektar 
skov og land til at træne på, derfor må man læse 
bøgerne med egne hundeøjne og bruge det, der er 
relevant for den enkelte. 

Jeg vil anbefale følgende: 

Jan Fennell: Hundelytteren i praksis (2004) (om ulvesprog)  

Michael Sand: Jagthundens træning (2006) 

Irene Jarnved: Hunden i hverdagen 

Roger Abrantes: Hundesprog, Mimik og kropsudtryk (2006) 

Hundeparlør, politikens hundsk/dansk ordbog (2008) Pris: en hund,- 
Se dem på biblioteket og invester selv i enten Michael Sand eller Irene Jarnveds 
bøger, så I har et opslagsværk hjemme.  
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Hundesiderne  

Skal man betale, når man er inviteret på jagt som apportør? 
Dette har også været et af vinterens mange spørgsmål, og mit 
personlige svar er ja, det skal man. 
Ved at betale et normalt mindre beløb, får man nogle 
enestående muligheder for at træne sine hund på jagt. Det er en 
kæmpe oplevelse at være med som apportør, for mig vigtigere 
end selve jagten. Det er en symbiose at arbejde med sin hund 
under realistiske forhold, den eneste chance man har for at perfektionere det, vi øver 
under hundetræningen. 
Man får jo desuden oftest noget for pengene i retning af et måltid, men det vigtigste er 
at have en dejlig dag med sin hund – og med andre hundefolk og jægere. 
Siger man nej, jeg er for stolt til at betale for min fantastiske hund, afskriver man sig 
selv fra disse oplevelser, og hverken fører eller hund bliver rigere eller dygtigere. 

Jeg vil her benytte lejligheden til at sige tak til de mange jægere, der har inviteret 
’vores’ hunde med på jagt i vinterens løb. Det er en fantastisk mulighed at kunne 
sende flere hunde af sted til den egentlige opgave: at kunne begå sig som en 
veltrænet jagthund.  

Forårets træning  
Vi starter træning mandag den 4. april kl. 18.30, 
Høveltevej. 
Tilmelding er åben, når I læser dette. Send en mail eller 
ring.  

Desuden planlægger vi i februar et kursus om pleje af 
hunden efter jagten. 
Jagter er utrolig krævende for hunde. Selv om vi aldrig 
må kræve mere af hunden, end vi selv kan klare, gør vi det til tider alligevel, hunde 
bliver våde, ømme, kolde, og hvordan hjælper vi dem så bedst? 
I vil blive inviteret via mail samt HOOJ´s nyhedsbrev, som jeg vil anbefale jer at 
abonnere på. 
www.hooj.dk  se Nyhedsbrev. 
 
Alle nye hundeejere er velkommen til at kontakte os, når de får hvalpen eller den ny 
hund hjem, så vi kan hjælpe med at få hunden på sporet, også inden træningen 
starter. 
 
Mange hilsner  
Anne 
 
Henvendelse og tilmelding til: 

Anne Schouenborg 

 tlf. 2298 5134   hverdag kl. 18 – 19 

annesch@email.dk    
 
 
 

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

HOOJ´s  Hundesektion tilbyder hundehjælp til alle jagtformer 

(ikke schweiss) 

http://www.hooj.dk/
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Tilbud til nye  jagtriffelskytter 
 
 
Er du ny udi riffelskydning eller trænger du bare til lige at få genopfrisket din 
grundlæggende viden. 

Derfor tilbydes  et grundkursus i skydning med jagtriffel, hvor der lægges vægt på 

grundlæggende elementer så som -- skydestilling, åndedræt, aftræksteknik, sikkerhed, 
og hvordan man i øvrigt håndterer en riffel samt alm. færden og opførsel på en 
skydebane.  Endvidere vil der blive orienteret om den obligatoriske riffelprøve. 
Grundkurset omfatter en teori del (aften) og en praktisk del (dag) på skydebanen. 

Målet med dette grundkursus er, at give den enkelte jagtriffelskytte den allermest 

grundlæggende viden, så hun/han ikke mister troen på sig selv og dermed lysten til at 
skyde med jagtriffel.  Endvidere er målet at deltageren efter dette kursus er i stand til 
som minimum at bestå den obligatoriske riffelprøve. 

Teoriaften: 

Afholdes:   torsdag d. 14. april,   kl.  19.00-22.00 

sted:          Lyngby-Gladsaxe Jagtforening, Bredevej 120, 2830 Virum. 

Denne aften fortæller vi om sikkerhed, omgang og opførsel på en skydebane, om 
riffelprøven og hvordan den afvikles, får demonstreret- og skal indøve skydestilling, 
åndedræt og aftræk. 
Til teoriaften skal du medbringe jagtriffel, bundstykke, hjælpemidler til fast anlæg f.eks. 
rygsæk ell. lign. 

Skydetræning: 

Afholdes:   torsdag d. 28. april,   kl. 17.00-20.00 

sted:          Sjælsø skydebaner 

Her skal al den teoretiske viden du har fået omsættes til praksis på skydebanen. 
 
Tilmelding,     senest d.  31. marts  2011,  til  Peter Andersen,  45 80 68 85 

 
Arrangementet er et fællesarrangement mellem Hillerød, Hørsholm, Karlebo og 
Lyngby-Gladsaxe jagtforeninger. 
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Fastelavn´s- skydning 
 
Lørdag  d.  5. februar, kl. 9.00-15.00,  på flugtskydebanen. 

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

NEJ NEJ – rolig nu!    For at få has på tønden, så kan vi allerede nu berolige 
bekymrede sjæle, vi slår ikke løs på tønden med geværerne, men derimod bruges 

de vante flugtskydepatroner, som købes på banen, til at få has på fastelavnstønden. 

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

Da vi skal have en sjov dag, er det undervejs tilladt at komme 
med alle godhjertede kommentarer til den aktuelle skytte, 
bemærkninger og des lige, som kan være medvirkende til evt. 
at ”hyle” hende/ham lidt ud af den, så vedkommendes 
præstationer måske ikke lige bliver som forventet.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pleje af hunden 
Torsdag d.  3. februar,  kl. 19.00 

Sted:  HOOJ huset, Enghave 38,  2960 Rungsted Kyst 
 
Hundeudvalget afholder et åbent arrangement med foredrag som er målrettet mod 
hundens pleje og hvad man bør gøre for hunden efter en endt jagtdag. 
Der kommes ind på emner som,- skader, ømme muskler, massage, dækkener, 
vandgymnastik ect. 

Har du en jagthund eller påtænker du at anskaffe en, så er det en rigtig god ide at 
overvære dette foredrag. 
Vi kan jo kun være tjent med at vores hund hele tiden er på toppen og derved 
minimere risikoen for skader.  Det kan måske spare lidt på dyrlægeregningerne. 
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Julehilsen fra flugtskydebanen. 
 
Så kom vi i gennem 2010 og ser til bage på et år med nye tiltag 
og større udnyttelse af vores miljøgodkendelse og skydebane. 
Året var som helhed et godt år, hvad angår antallet af skytter, 
men det kan blive meget bedre, særligt ser vi gerne at flere af de 
nye jægere kom og fik instruktion på de dage, som er beregnet til 
det. 

2011 vil byde på nye tiltag, i skrivende stund kan nævnes: en 

aften hvor vedligeholdelse og pleje af dit våben vil være på 
programmet, hvor vi får besøg af en våben mekaniker, der giver 
råd og vejledning, et par aftner, hvor nye skytter kan få 
introduktion til flugtskydebanen, erfaringsudvekslings aften for 
instruktører og vedligeholdelses uddannelse af instruktører. 

Strukturen for skydedagene vil blive sådan at:  

Lørdag er der skydning for alle, der kan ikke forventes at der er instruktører til 

rådighed, dette kan dog aftales.  

Onsdag er for rutinerede skytter, det vil sige skytter som ikke behøver hjælp.  

Mandage der vil blive 6-7 mandage kun for damer de kommer til at ligge med 4 ugers 

mellemrum og 14 dage forskudt af dem kommer 5 mandage med instruktører det er 
alle som har behov for hjælp disse dage er tænkt på. 

Alle lørdagene i september vil der være instruktører til rådighed. 

Claus takker af som ansvarlig for huset, senest med udgangen af 2011. Vi skal derfor 
have fundet en ny som vil påtage sig hvervet.  Vi kan også godt bruge et par stykker, 
som vil bruge nogle lørdage på at passe huset.  

Vi har besluttet at alle, der har uddannelsen og vil virke som instruktører på 
flugtskydebanen, skal melde sig til Uffe og bliver en del af instruktørpuljen. Vi forventer 
at du tager et antal vagter og lader dig supervisere af andre instruktører. 

I 2010 var der desværre også en enkelt klage over omgangstonen på banen.  
Det er klart at vi ikke kan være tjent med at der er nogle medlemmer som føler sig 
forulempet, for det er klart at der skal være plads til de fleste.  
Når det så er sagt, så er det lige så klart, at der er regler og aftaler som flugtudvalget 
har lavet for at få banen til at fungere, ligesom der er nogle regler for sikkerhed.  
De regler er ikke lavet for at genere folk, men for at få skydebanen til at være sikker og 
for at kunne fungere optimalt. 
Hvis man mener der evt. mangler et opslag eller lignende, eller man er i tvivl om noget, 
så kontakt endelig personalet i huset, så vi i fællesskab kan bremse eventuelle 
problemer inden de opstår. 
 
God ”bag” Jul og godt Nytår fra alt personale på flugtskydebanen. 

Flugtskydeudvalget 
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Aktiviteter i HOOJ   -   1.  kvartal  2011 
 
 
 

januar: 

Man. 3. Knivkursus 

Man. 10. Knivkursus 

Man. 17. Knivkursus 

Tors. 20. Geberalforsamling  HOOJ 

Man. 24. Knivkursus 

Tors. 27. Årsmøde i JKF Hørsholm 
 

 

februar: 
Tors. 3. Tema:  pleje af hunden (HOOJ huset)  

Tors. 3. Venneskydning m. Hørsholm skytteforening 

Lør. 5. Fastelavnsskydning på flugtskydebanen 

Man. 7. Knivkursus 

Man. 21. Knivkursus 

Man. 28. Knivkursus 
 
 

marts: 
Tors. 3. HOOJ huset åbent 

Man. 7. Knivkursus 

Søn. 13. Riffelskydning, Hanebjerg 

Man. 14. Knivkursus 

Man. 21. Knivkursus 

Man. 28. Knivkursus  -  Generalforsamling  HHKriffel 

Tors. 31. HOOJ huset åbent 
 

 

 

 

 

 

 

Næste medlemsblad udkommer primo april.    
Indlæg, annoncer mm., skal være redaktionen i hænde, senest  1. marts  2011. 
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HOOJ husets åbningstider 
 
HOOJ-huset,  Enghave 38,  2960 Rungsted Kyst 

 
Åbent for alle medlemmer og gæster på annoncerede datoer,  kl. 19.00 - ?? 

Bestyrelsen vil  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 du en ide til et indlæg/aktivitet, foredrag, fremvisning,  så er HOOJ huset stedet 
hvor du til enhver tid kan komme til orde !  

Vi kan af redaktionelle 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 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elektronisk medlemsblad 
 

På hjemmesiden,   www.hooj.dk   findes foreningens medlemsblad som PDF fil. 

Ideen med at lægge vores medlemsblad på hjemmesiden er, at medlemmerne til 
enhver tid kan downloade det nyeste medlemsblad, at tidligere numre af bladet kan 
downloades, at andre kan læse vores medlemsblad.  

Hvis du som medlem af foreningen ikke ønsker at modtage bladet med posten, men 
selv vil downloade bladet via hjemmesiden, så send en mail til redaktionen  

jagt@netbrev.dk  ,så ordner vi det, så at man ikke modtager bladet i trykt form. 

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 - foråret 2011 

20. Januar  

3. februar 

3. marts 

31. marts  
 

http://www.hooj.dk/
mailto:jagt@netbrev.dk
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Knivkursus 
sted:   Vallerød Skole,  sløjdlokalerne    

(ligger i skolens sydlige ende) 
 
Knivkurset er i fuld gang, men der er stadig ledige pladser ved filebænkene. Kom du 
ikke i gang i efteråret, så kan du sagtens nå det endnu. Vil du lave din helt egen og 
personlige kniv, så mød op en af de annoncerede mandage.  

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. 

Det er gratis at deltage på kurset. Du skal kun betale for de materialer som du bruger. 

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 
 
Januar: 

3. – 10. – 17. – 24. 

Februar: 

7. – 21. – 28. 

Marts:   : 

7. – 14. – 21. – 28. 
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Riffelskydning – forår  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 

     

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

www.hhkriffel.dk 
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Riffelskydning – forår  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. 

Marts 

Søndag 13. kl. 09.00-13.00 Indskydn. / træning 

     

     
 
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 

     
 

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

ww.hhkriffel.dk 
 
 
 
 
 

Generalforsamling  -  HHK Riffel 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i HHK Sjælsø 

Mandag d. 28. marts  2011, kl. 21.00 

sted:  HOOJ huset,  Enghave 38,  2960 Rungsted Kyst 
 
 Dagsorden i flg. vedtægter: 
 Valg af dirigent 
 Formandens beretning 
 Fastsættelse af kontingent 
 Indkomne forslag 
 Revideret regnskab & budget til godkendelse 
 Valg 
 Eventuelt 
 
Forslag skal være riffeludvalgsformanden i hænde, senest 8 dage før 
generalforsamlingen.   
 

 

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

HOOJ´s  Hundesektion tilbyder hundehjælp til alle jagtformer 

(ikke schweiss) 
 
Racer -  Labrador Retriever, Formel 1, Chesapeake, FT Cocker, langhåret 

hønsehund, Jack Russell, Kleiner Münsterländer m.fl. 

Specialer -  Apporterende, stødende, stående hunde til alt fra 

førskudsarbejdet til søg og apportering. 

Hundeførerne -  kan deltage som jægere med hund eller som hundeførere 

uden gevær. 
 

Henvendelse:  Anne Schouenborg, tlf. 45 86 26 68 
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Foreningsjagterne. 
 
Godt 30 medlemmer og 5-6 hunde har givet fremmøde til de månedlige jagter. 
Stemningen har været fin og humøret højt. En enkelt hund var på en jagt så begejstret 
for at apportere, at den fortsatte sin beskæftigelse op ad motorvejen. Den vendte dog 
hjem senere på dagen og er efter sigende fortsat i god form. 

Foreningsjagterne lader sig ikke sammenligne med godsjagter. Et par skader og en 
enkelt due bliver det til. Og dog. Så var der lige Jan Schou som fra sit revir hjembragte 
2 gæs – nedlagt i 2 skud. Hatten af for det. 

En sådan oplevelse har sin pris, så Jan blev naturligvis idømt en bøde. Det gør i øvrigt 
stort set alle jagtens deltagere. Bøde for mere eller mindre konstruerede forseelser 
bliver fordelt med rund hånd, og jagtfis-kalen samler til hobe. En deltager mente at 
afslutningsfrokosten måtte kunne indtages på Hotel d’Angleterre. Vi får se. Hotel d’ 
HOOJ er jo bestemt også en mulighed. 

Foreningsjagterne har ført en noget omtumlet tilværelse i indeværende jagtsæson. 
Vores gamle aftale med Hørsholm kommune blev med afsæt i 
fredningsbestemmelserne trukket tilbage ”over night” – om man så må sige, og der 
bliver den indtil videre. Dette har resulteret i at vi i resten af indeværende jagtsæson 
har måttet trække på private lodsejeres goodwill og tålmodighed. Det siger vi mange 
tak for. 

Forhåbentlig vil det gode samarbejde, som foreningen har haft med Hørsholm 
kommune, kunne genoptages, når plejeplanen for de fredede områder i Usserød ådal 
skal behandles og besluttes i begyndelsen af det nye år. 
 
Venlig hilsen 
Jens Hansen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palle’s Grill
Kongevejens  Smørrebrød

Usserød Kongevej  34-36

2970 Hørsholm

4586 8090 * 4586 0619
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Årsmøde,  JKF  Hørsholm 
(jagtforeningernes kommunale fællesråd) 

Torsdag  d. 27. januar 2011,  kl. 19.30 

sted:  HOOJ huset, Enghave 38, 2960 Rungsted Kyst 

 
 Dagsorden: 

 1.   Valg af dirigent 

 2.  Aflægning af beretning for JKF´s virke 

 3.  Valg af formand 

 4.  Orientering om bestyrelsens sammensætning 

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

 6.  Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet. 
Indstillingen skal være kredsformanden i hænde senest 14 dage 
før kredsmødet, idet kredsformanden kan vedtage en mere 
vidtgående indstillingsprocedure. 

 7.  Indkomne forslag 

 8.  Eventuelt 

 

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

Derfor, - hvis DU vil have mulighed for at blive valgt som kreds 7 delegeret til DJ´s 

repræsentantskab, så skal du være til stede ved dette årsmøde.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intensivt jagttegnskursus, der foregår over 4 aftener og en hel 
dag på skydebanen.

Kursets teoretiske del afholdes i HOOJ huset, Enghave 38, 
2960 Rungsted Kyst.
Den praktiske del afholdes på en flugtskydebane. 

Dato:  4/5 + 5/5 + 11/5 + 12/5 + 16/5  2011

Tilmelding senest d. 13. februar 2011 på www.jagttegn.net

Vi afholder også 3 dages VIP kursus i Hillerød samt luksus VIP 
kursus i Gentofte.

Læs mere på www.jagttegn.net
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Tak er kun et fattigt ord, men det kan dække over det meste, som 

vi kommer ud for i livet. 

Jeg har været i den heldige situation, at jeg har været inviteret med på jagt.  

Det er en invitation, jeg sætter stor pris på, da det er begrænset hvor meget der lige 

kan afsættes økonomisk, når man starter som ”ny-jæger” med der af følgende udgifter 

til udstyr – våben og skydetræning, samt for familieskabet hjemme, ikke dræner hele 

kassen for likvide midler.  

Da jeg ikke har talt med værterne om dette notat, er de omtalt i 3-die person. 

_________________________________________________________________ 

 

En dag i oktober 2010, solen skinnede på en frossen jord og det var næsten vindstille. 

Min dag begyndte med en køretur til Nordsjælland, nærmere betegnet til Arresø. 

Jeg skulle mødes med det ukendte, nye og spændende, jeg skulle på min første jagt. 

Jeg mødte selvfølgelig op i rigelig god tid (over ½ time før aftalt tid) i iver over det 

foranstående. Kl. 09.00 blev der kaldt til parole.  

Ved parolen blev vi orienteret om hvad der skulle foregå i løbet af dagen, at der skulle 

drives jagt på det som jagtloven tillod, dog med undtagelse af råvildt.  

Der blev også spurgt til deltagernes evner/erfaring, hvilket gjorde at jeg straks måtte 

meddele, at på trods en noget fremskreden alder (jeg er 53 år), så var det min debut 

som jæger.  

Værten lovede at der ville blive taget hånd om mig. Det gjorde der også, idet hans 

kone som er en erfaren jæger, stort set holdt mig i hånden hele dagen og guidede mig. 

Hun gjorde meget ud af at fortælle hvordan og hvorfor de forskellige opgaver blev 

fordelt og også at der kan tages hensyn til folks formåen.  

Vel ankommet til såten, blev vi sat af i en skyttekæde langs et vandløb. Jeg fik anvist 

skudretning samt hvor ”mine” 2 naboer var posteret. Min guide gik videre, men dog 

ikke længere væk end hun kunne se hvad jeg lavede, hvilket var meget betryggende 

for mit nervesystem, for nu skulle jeg måske vise om jeg havde jægergénet i mig og 

om mine ture til flugtskydebanen havde båret frugt. 

Der bliver blæst signal til driverne, og jeg står meget anspændt og er naturligvis bange 

for at lave noget forkert. Jeg havde dog husket at hilse på naboerne, så jeg var helt 

sikker på hvor de stod og jeg havde også fået taget en optisk skudradius, så jeg var 

sikker på at jeg ikke skød på for langt hold.  

Mens jeg står og venter, kan jeg høre men ikke se drevet, og det føltes som om det 

varede timer, før der skete noget.  Pludselig og for mig uventet, ser jeg i mit skudfelt 

en fasanhøne i en afstand af 8-10 meter. Hun kommer lettende fra venstre, en for mig 

favoritposition da jeg er linkskytte, og pludselig skal man tænke en masse ting 

igennem, inden man beslutter sig for at skyde. Jeg gjorde det og resultatet, min første 

fugl.  
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Efter yderligere nogle såter, og på en ny post, står jeg klar og kigger nok mest efter 

ræven som skulle være i denne såt, da jeg ser en mørk skygge flyve lige i mod min 

guide. Hun kan ikke skyde, fordi den flyver så lavt at hun ville skyde direkte ind i såten, 

fuglen ændrer retning, med kurs direkte ned mod mig, flyvende fra venstre i ca. 12-15 

meters afstand, og fordi jeg står på nabomarken er jeg ca. 3 meter længere nede og 

har frit skud lige op i den blå himmel.  

Skuddet går, jeg at se at fuglen ændrer retning, med en trist oplevelse af om jeg 

måske kun havde anskudt den. Det viste sig heldigvis at jeg tog fejl og den var helt 

død da den ramte jorden, ifølge en af klapperne der var ved at blive ramt af fuglen da 

den styrtede til jorden. Dette lille optrin skabte lidt røre ”om det var ham den nye der 

havde skudt Sneppen.  Det havde jeg, hvilket jeg var meget stolt af og jeg var også 

meget stolt af alle de umiddelbare og varme lykønskninger jeg fik af mine nye 

jagtkammerater.  

Straks efter samlingen blev der spillet for sneppen, og efterfølgende blev jeg blev 

guidet i hvordan man laver et trofæ af næbspidsen og de to penselfjer. 

På den sidste såt så jeg ikke andet end 2 Skader på lang afstand. Samtidig havde jeg 

nok at gøre, med at tænke på alle de skrækhistorier jeg havde hørt om de traditioner 

der fulgte når man havde skudt sin første sneppe. 

Efter sidste samling og inden spisningen var der vildtparade og meget stolt så jeg at 

”min” Sneppe lå øverst, som den fineste. Og igen blev der blæst for Sneppen. 

Men - men - men - det skulle jo gøres!.  Jeg blev kaldt op til værten og blev 

bekendtgjort med hvordan man skulle gøre for at holde traditionen i hævd.  

Kys Sneppen i rø….  

Jeg fik dog selv lov at holde fuglen 

under denne seance (heldigvis) og har i 

21 vidners nærvær og åsyn, vist at jeg 

var værdig til at gå med mit trofæ. 

Det var en lang men dejlig dag og tak 

fordi jeg måtte komme med. 

M.v.h. Birger Bækhus 

P.S. Skulle der være andre der efter 

dette, har lyst til at invitere mig og jeg 

kan få fri fra arbejdet, så er jeg frisk. 
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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,  2298 5134 

 
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  

 
 

  

  
  

 

  

  

 

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.  

 

http://www.hooj.dk/
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Riffelprøver, foråret  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 


