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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 ! 
 

Sikke en sommer, Jeg kan ikke mindes en tilsvarende 
regnfuld sommer og efterår.  
Vi mennesker har lidt under det lunefulde vejr og vildtet har 
sikkert heller ikke haft det for godt med vejret. Meget yngel 
er sikkert gået til som følge af den våde sommer.  
Vejret har dog, set med vildtvenlige øjne, givet den 
sidegevinst, at rigtig mange arealer ikke har kunnet høstes 
på grund af den regnmættede jord.  
Det giver så vildtet noget ædelse til vildtet her i efteråret og lidt ind i vinterperioden.  
Derfor skal vi alligevel huske at fodre for vildtet. 

Jeg har hørt fra mange som begiver sig af sted til den Svenske bukkejagt, at man 
har set og skudt meget få individer.  Det kan skyldes nogle meget hårde vintre 
”hinsidan” med deraf følgende ringe muligheder for vildtet, at finde noget at æde, og 
at der ikke er blevet fodret nok og i rigelige mængder.  
Man taler ikke om kilo af foder, men om mange tons foder. 

Bestyrelsen besluttede sig for at søsætte ”projekt- den rummelige flugtskydebane”, med 
virkning fra 1, august. 
Tanken var, at flugtskydebanen er for alle, uanset om det drejer sig om nybegyndere, 
lettere øvede eller de rigtig gode flugtskytter, og at man skal have lov til at bruge den tid 
der nu engang skal til, for at den enkelte kan få noget ud af sine anstrengelser for at blive 
en bedre skytte, uden følelsen af, at der står nogen bagved og presser på eller kommer 
med ”dumsmarte” bemærkninger.   
Der skal også være plads til at man kan få den fornødne hjælp og instruktion, som skal til, 
for at man kan lære håndværket. 

Er man superskytte og ikke har tålmodighed til- eller kan acceptere, at andre måske 
bruger lidt mere tid på at skyde, eller måske har brug for lidt hjælp for at finde de vise 
flugtskytte-sten, så må man begive sig hen til de flugtskydebaner hvor man ikke har tid 
og/eller plads til os andre ikke så dygtige flugtskytter.   

På HOOJ´s flugtskydebane skal der være plads til alle. 

Heldigvis har vi oplevet en tilstrømning af mange nye flugtskytter, og det er da glædeligt 
at de fleste har taget godt imod det nye koncept ”den rummelige flugtskydebane”.   
Det har dog været en hård opstart for de mange nye hjælpere på flugtskydebanen, og jeg 
vil her gerne takke alle for indsatsen. 

Vi må dog ikke være blinde eller læne os tilbage i tilfredshed over vores egen opfattelse 
af succes, m.h.t. til de forandringer der er gjort på flugtskydebanen. Der er sikker noget 
som kan gøres bedre og anderledes.  

Derfor,-  vil bestyrelsen meget gerne høre kritik fra jer medlemmer, uanset om det er 

positiv eller negativ kritik. Det er den eneste mulighed vi har for at kunne gøre det endnu 
bedre. 
Send en mail til jagt@netbrev.dk eller ring til formanden på 2660 7825 og kom med din 
uforbeholdne mening, om der er noget vi gør dårligt eller godt, eller om der er noget vi 
kan gøre bedre. Alle henvendelser får fuld anonymitet fra bestyrelsen. 

fortættes næste side: 
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Dameskydningen har nu kørt i to sæsoner. I begyndelsen virkede det som om at det var 
en god ide med en speciel flugtskydedag for damerne, og fremmødet var ganske pænt. 
I år har der dog været et meget svingende fremmøde, enkelte dage, hvor kun 1-2 mødte 
til lidt flugtskydning, og ellers har der typisk kun været 4-6 dameskytter på de udvalgte 
mandage. 

Hvis der i fremtiden skal være specielle dameskydedage, så er tiden kommet, hvor 
Damerne selv må tage over, åbne banen og drive dameskydedagene.  
Skal det ske med succes, så skal konceptet være, at et par Q ildsjæle tager over og 
holder kontakten til ”gruppen”. 
 
Jeg har hørt fra andre ”team tøs” at der er en livlig mailen og ringen rundt for at holde 
gejsten oppe hos pigerne. Til gengæld har de også rigtig mange gode stunder, såvel på 
flugtskydebanen, riffelskydebanen, men også mange gode ture og oplevelser samt et 
godt socialt netværk. 
Hvem af jer har lyst til at tage kampen op – jeg tror, at med lidt forarbejde så kan det 
lykkes.  Kontakt evt. formanden på  jagt@netbrev.dk eller ring til på 2660 7825 
  
Foreningens Generalforsamling afholdes 29. februar 2012. Læs mere herom andetsteds i 
bladet. 
Denne generalforsamling bliver vigtig, idet det allerede nu er meddelt fratrædelser i 
bestyrelsen, og det betyder i sagens natur, at der skal findes nye folk til bestyrelse og 
suppleantpost. 
Blandt foreningens mange medlemmer må der være nogen som gerne vil yde en indsats 
for foreningen. Det enten i bestyrelsen, som hundeudvalgsformand, i flugtskydeudvalget 
eller på andre poster som har den enkles interesse. 
Mange af posterne er pt. besat af ildsjæle som har virket i rigtig mange år, men som er 
ved at være ”slidte” og gerne vil trappe ned. Med andre ord, der skal tilføres nyt blod til 
foreningen. 
 
Kontakt formanden hvis du gerne vil byde in på og være en af dem, som gerne vil være 
med til at drive foreningen i fremtiden. 

Må Diana følge dig på de krogede stier 
                                                                                    Max Elbæk – formand  HOOJ 

 

mailto:jagt@netbrev.dk
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10 Års Service Garanti 

ved køb af våben!

Medlem af 
jaguargruppen!
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JULEGLØGG  aften 
torsdag  d.  24. november,  kl. 19.30 

HOOJ huset, Enghave 38, 2960 Rungsted Kyst 

 

UPS !  så er det – igen –  jul 

ÅH – er julen ikke skøn, alle traditionerne, hyggen, 
stemningen, duften og hvad der nu hører sig til for at få en dejlig jul 

én af traditionerne er jagtforeningens  julegløgg aften. 

 
Sæt et stort kryds i kalenderen, kom og hyg dig nogle timer med familien og dine 
jagtkammerater. 

Foreningens Gløggaften, er foreningens årlige  tilbagevendende sikre såt, med en fælles 
og afslappende hyggestund, inden det store juleræs sætter ind. 

I år afholder vi som optakt til gløggen et lille bankospil hvor der vil være lidt gode ting og 
sager som præmier. Også til sidemanden! 

Tag familien med til denne, årets sidste 
aften med foreningen som arrangør, slap 
af og lad op til den store julemåned og 
juleræset. 

Bankoplader købes til små penge! 
 
Vel mødt !  
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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 13. december 2011, med undervisning alle tirsdage frem  til 

april.  Skoleferier mv. dog undtaget. 
I februar & marts undervises desuden lørdage med tørtræning og skydebaneinstruktion. 

Kurset omfatter i alt 65 lektioner, heraf 25 lektioners´ 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). 

 

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 

 

mailto:jagttegn2960@gmail.com
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Riffelskydning – 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. 

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

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  

Årets sidste riffelskydedag, hvor HHK  serverer 
et glas julegløgg til alle fremmødte. 

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

Se de seneste riffelopdateringer på   ww.hhkriffel.dk 
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Knivkursus 
sted:   Vallerød Skole,  sløjdlokalerne    

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

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

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

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

Alle er velkommen, og det er gratis at deltage, og man kommer bare.  

Kurset afholdes om onsdagen i november - marts måned. Kursus start og tilmelding 

annonceres i medlemsbladet samt i kalenderen på www.hooj.dk. 
 
Vil du vide mere om knivkursus 
eller evt. tilmelding skal ske til: 
Steen Hoffmann,     
M: 2045 8345     E: hoffmann@2hoff.dk 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

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 

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. 

 

Palle’s Grill
Kongevejens  Smørrebrød

Usserød Kongevej  34-36

2970 Hørsholm

4586 8090 * 4586 0619

http://www.hooj.dk/
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Kontingentsatser  2012 
 

Medlemskategori 
Kontingent 

til  DJ 

Betaling til 
Jægernes 
naturfond 

Kontingent 
til 

foreningen 

Samlet 
kontingent 

i alt: 

Ordinært  medlem 687,00 20,00 125,00 832,00 

Junior medlem 122,00  55,00 177,00 

Ungdom  medlem 379,00  125,00 504,00 

Senior  medlem 415,00  125,00 540,00 

Husstand  medlem 244,00  55,00 299,00 

Xtr.-Ordinært  

medlem 
50,00  125,00 175,00 

Kursist  medlem 100,00   100,00 

     
Direkte medlemskab af Danmarks Jægerforbund 

837,00 + 20,-  til Jægernes naturfond  =   857,00 kr. 

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

 Man modtager bladet Jæger og foreningens medlemsblad. 

Junior medlem:          Aldersgruppen 0-16 år, kan blive ungdomsmedlem. 

                                    Det år man fylder 16 år, bliver man aut. ungdomsmedlem- 
                                    Man modtager bladet Jæger og foreningens medlemsblad 

Ungdoms medlem: Aldersgruppen 16-25 år, kan blive ungdomsmedlem. 

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

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

 Man modtager bladet Jæger og foreningens medlemsblad. 

Husstand medlem: Personer i samme husstand, kan blive husstand medlem. 
 Man modtager ikke bladet Jæger og foreningens medlemsblad.  

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

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

(DJ).     Man modtager foreningens medlemsblad. 

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

 Man modtager bladet Jæger og foreningens medlemsblad. 
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Brunstaften i Dyrehaven 
 
Den 20. september havde foreningen igen inviteret medlemmer med familier til en dejlig 
aften vandretur i Dyrehaven, for at opleve kronhjortens brunst.  
Skovløber Carsten Crillesen var bestilt til at vise os rundt fra kl. 18, ved Trepilelågen, hvor 
der var annonceret samling. 

Selv om det var en af de der kedelige kolde og regnfulde efterårsdage, så var der 
alligevel et flot fremmøde på 70 deltagere, iklædt fornuftig beklædning beregnet til vejr og 
vandretur. 

Carsten Crillesen gik stille og roligt, men skovens folk har nu engang udviklet en særlig 
gangstil som betyder at for hvert skridt han tager, så tager vi andre to skridt. Vi dannede 
derfor en ’lang hale’, og så det var vores eget job at følge trop, så vi kunne høre, hvad 
der blev fortalt, og jeg skal love for, at vi gik hurtigt på turen.  
Vi følte, at vejret blev varmere og varmere, så vi til sidst måtte have jakkerne af. Vi 
pustede og stønnede, selv om det så ud til, at Carsten gik stille og roligt. 

Alle de store pladshjorte får navn, når de er 3 år gamle, og vi traf, Viktor, Nanok, Brune, 
Tolvenderen og Laban, sidstnævnte har sit navn, fordi han altid laver ballade, han venter 
på at blive en stor pladshjort, der kan få sine egne hinder og sit eget territorie, men indtil 
da kan man jo så altid forstyrre de andre lidt, ved at trænge ind på deres territorier. 

En stakkels gammel pladshjort har ikke længere kræfter til at forsvare sit harem, så han 
måtte nøjes med at gå og brøle som de andre. 

Og endelig var der de hvide kronhjorte, de sidste, 
der er tilbage fra en udenlandsk royal gave i 1800-
tallet. Den hvide farver er ved at vige helt for den 
brune. 

Pladshjortene forsvarer sig hele natten. I hele 
brunstperioden spiser de ikke, drikker kun lidt, og 
derfor taber de hver 50 kg i løbet at brunsten. 
Hjortene sover om dagen, indtil det igen er tid at 
forsvare sig.        
Resten af året, uden for brunsten, lever 
pladshjortene alene i den nordlige del af skoven, 
isoleret fra de øvrige dyr. Kronhjortene lever i et 
matriarkalsk hierarki, og hvis deres hinder, selv i 
brunsten, ikke gider have noget med hjorten at 
gøre, går hun bare sin vej. Det er også her, 
hunnerne der bestemmer! 

Efter halvanden time i skarp trav var vi tilbage ved 
Trepilelågen, trætte, men en stor oplevelse rigere, 
hvor man i lang tid efter følte at kunne høre de 
meget dybe kronhjortebrøl. 
 
Mvh. Anne 
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GENERALFORSAMLING 

Onsdag  d.  29. februar, 2012  -  kl. 19.30 

sted:   HOOJ huset,  Enghave 38,  2960 Rungsted Kyst 

( Parkering bag hus, ved tennisbanerne ) 

 

 
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. 
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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

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   bliver 

jagtforeningens medlemsblad lagt  ind som PDF 
fil. 

Medlemmer som foretrækker at hente hele eller 
dele af bladet via foreningens hjemmeside kan, 
hvis det ønskes, fravælge at modtage 
foreningens trykte medlemsblad. 
Dette gøres ved at sende en mail til redaktionen 

på -jagt@netbrev.dk   så ordner vi det, så 

man ikke længere modtager det trykte 
medlemsblad. 

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. 

 

Åbningstider, torsdage – 
4. kvt. 2011 

27. oktober 

24. november 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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, efteråret  2011    

De to sidste riffelprprøver i 2011, der afholdes på Sjælland: 

30. oktober,  SJF,  Selinevej 5,  2300 København S.   

Tilmelding:  dj060rps@gmail.com 

5. november,   Antvorskov skydebane,  Parcelgårdsvej,  4200 Slagelse 

tilmelding:  dj053rps@gmail.com 

 
 
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 


