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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 4112  -  2898 8671 

 
Anne  Schouenborg        
2298 5134 

 
Jan K. Hansen                   
4020 3494 

 
Brian Elbæk 
2843 1501 

 
Per Støvring Sørensen 

2071 8570 

 
Peter Windfeld 

2112 4596 

 
Dennis Schultz 

2034 0838 

Suppleant 
Kent Rasmussen 

2370 6809 

Suppleant 
Niels Henrik Findsen 

2427 1076 

  
Bladudvalg / Redaktion – IT 

Redaktion 
Annoncer 

 

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

IT 
ansvarlig 

Brian Elbæk 
2843 1501 

  
Medlemsregistrering 

 Max Elbæk                   
2660 7825 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flugtskydeudvalg 

Formand Kent Rasmussen 2370 6809 

Kasserer Max Elbæk 2660 7825 

Tekn. leder Niels Thrane 4076 3029 

Serv. leder Vakant  
Riffeludvalg 

Formand Ejgil Jensen 4581 2650 

Hundeudvalg 

Formand Anne Schouenborg 2298 5134 

Jagthornsudvalg 

Formand Jens Kronmann 2947 1425 

Ung / Nyjægerudvalg 

Formand Vakant  
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 Max Elbæk 2660 7825 

Næst fmd. Thommy Hoe 4586 4993 

Sekretær Peter Windfeld 2112 4596 

Medl. Bjørn Samuelsson 2030 2948  

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 ! 
 

29. februar blev foreningens 71. generalforsamling afholdt.  
HOOJ huset har en fornuftig størrelse, men med 67 
fremmødte deltagere så blev pladsen i HOOJ huset godt 
nok trang, og der var bestemt ingen problemer med at holde 
varmen i rummet.  
Med lidt fælles hjælp, nogle borde flyttet ud på terrassen, 
ekstra stole hentet frem fra gemmerne, så lykkedes det 
alligevel, at få plads til alle, men for at bruge et gammelt udtryk, så var vi klemt 
sammen som sild i en tønde. Til næste års generalforsamling må vi så bare flytte 
alle bordene ud, hvad vil give meget mere plads. 
Årets menu ved generalforsamlingen stod på stegt flæsk med persillesovs. For at 
bruge Facebook sprog, så syntes mere end 40 personer godt om dette, og helt 
ærligt så smager det jo også godt. 
Der blev også foretaget nyvalg til bestyrelsen, så bestyrelsen nu består af 9 
medlemmer + 2 suppleanter.  

Efter udvidelsen af bestyrelsen er vi i HOOJ nu klædt på til at tage os af de mange 
forskellige opgaver, der i disse år bliver pålagt frivillige foreninger i form af kontrol og 
indberetninger. 

4. marts deltog HOOJ med 9 medlemmer ved Danmarks Jægerforbunds årlige 
kredsmøde i kreds 7, i Knabstrup. Kreds 7 er af en speciel størrelse som har sin 
sydlige grænse fra Kalundborg, Lejre, Roskilde og ned til Stevns. Der er i kredsen 38 
kommuner, 32 JKF´ere, 92 jagtforeninger, ca. 15.500 DJ medlemmer, så der er mere 
end rigeligt for de 12 kredsbestyrelsesmedlemmer at holde styr på. Man har da 
efterhånden erkendt, at på det plan hvor alle vi frivillige og ulønnede tillidsfolk bruger 
vores fritid til arbejdet, så er der mere end rigeligt at holde styr på. På mødet kom det 
da også frem, at det kunne være en ide at se på kreds 7´s struktur, og især om der 
kunne være en nemmere og mere overskuelig måde at fordele opgaverne i kredsen 
på. Det blev besluttet at en ”kreds 7” arbejdsgruppe skal nedsættes og komme med 
forslag til hvordan problemerne kan løses. 

2012 er også et valgår i DJ. Dvs. der skal ske formandsvalg ved dette års 
repræsentantskab, gældende for de næste 4 år. 
Vores nuværende formand, Ole Roed Jakobsen, og Claus Lind Christensen fra 
Århusområdet bejler begge til formandsposten. På kredsmødet havde begge et kort 
indlæg for deres visioner, for DJ, og for fremtidens jagt i Danmark. 
I den kommende tid vil der blive afholdt i alt 4 valgmøder rundt om i landet. Jeg skal i 
den anledning opfordre alle interesserede i at være obs. på hvor og hvornår der holdes 
valgmøde på Sjælland og ellers møde op hvis man har nogle spørgsmål man gerne vil 
stille til de to kandidater, eller blot vil høre hvad de har at fortælle. 

Inden længe springer Bøgen ud, og vi får forårskriller i maven. Haven skal ordnes, fejl, 
mangler og skader på boligen skal rettes, bilen vaskes og hjulene skiftes til 
sommerbrug. For jægeren er der vanen tro også nogle forventninger til forårets 
kommen, nemlig 16. maj. Datoen er lige så hellig for Danske jægere som dagen hvor 
elgjagten starter, er for vort Svenske broderfolk. Alt går i stå, man er rastløs og måske 
lettere irritabel, men husk så på, at der også er andre ting som skal gøres. 

 
fortsættes næste side: 
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Vores skydefærdigheder skal holdes ved lige, ligesom vores værktøj (våbnene) skal 
holdes ved lige. Hvis ikke vores færdigheder og værktøjet holdes ved lige, så kan det 
nemt gå galt. 
Derfor skal vi sørge for at vores våben er serviceret (ligesom bilen skal have service), 
men vi skal også selv serviceres. Det betyder at vi ikke må glemme at komme på 
skydebanen for at få pudset formen af. Hvad enten det drejer sig om haglbøssen eller 
jagtriflen, så er det altså ikke godt nok at vi lige kommer forbi skydebanen en enkelt 
gang eller to, inden det for alvor går løs. Lige som med alle de andre evner vi 
besidder, så skal vores skydeevner også opdateres. 

For nogle år siden havde vi i området voldsomme problemer med ræveskab. Noget 
kunne tyde på at der igen er et udbrud af skab, især koncentreret omkring 
Kokkedalskoven. HOOJ forsøger efter bedste evne at hjælpe kommunens borgere 
med at løse problemet ved at opsætte fælder. Dette arbejde kræver dog lidt tid, tid 
som den nuværende ”fældemand” får mindre og mindre af. Derfor søger vi efter folk 
som vil indgå i teamet med fældefangst. I dette blad vil der være nærmere beskrivelse 
af ”jobbet”. 

Foreningen har ligeledes investeret i et Laser Shot anlæg som ved annoncerede 
lejligheder vil blive opsat i HOOJ huset. Det bliver et tilbud til medlemmerne hvor de 
kan skyde med laser til diverse jagtscener. Man kan bruge sit eget våben, hvor der 
monteres en laser, så man kan se om våbenet lige passer til en selv. Herudover kan 
anlægget også bruges til diverse sjov-skydning, og det er jeg sikker på vil medføre 
meget latter i det lille hus. Vi håber at få rigtig meget fornøjelse af dette anlæg. 

19. april er der trofæaften. Her kan I komme med jeres trofæer fra sæson 2011, 
fremvise dem og fortælle historien omkring trofæet. Vi har trofætavlen, hvor de bedste, 
ringeste, sjoveste, flotteste trofæers ejermænd/kvinder vil få deres navn påsat. Tag nu 
dit trofæ fra sidste år ned fra væggen, kom ned i HOOJ huset og vis det frem! 

Sluttelig vil jeg ønske jer alle ”knæk og bræk” ved bukkejagten, og husk nu at inviter en 
nyjæger med! 

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

ved køb af våben!

Medlem af 
jaguargruppen!
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Lerdueskydning  2012 
Lerdueskydning, på flugtskydebanen ved Sjælsø 

April  
Torsdage og lørdage 
er almindelige  
træning / skydedage. 
Der kan gives let 
instruktion de første 
1,5 tim. 
 
Lørdage i september 
er dog  med 
skydeinstruktion i hele 
skydetiden, men 
øvrige flugtskytter er 
da også velkommen. 
 
Mandage / tirsdage 
er forbeholdt til 
udvalgte grupper, 
nyjægere, damer og 
andre tiltag.  
 
Husk  - der er altid 
erfarne skytter på 
banen, og du kan 
trygt henvende dig til 
dem og få gode råd. 
 
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 

 

torsdag 12. 17.00-21.00 Alm. skydedag 

Lørdag 14. 9.00-13.00 Alm. skydedag 

Torsdag 19. 17.00-21.00 Alm. skydedag 

Lørdag 21. 9.00-13.00 Alm. skydedag 

Torsdag 26. 17.00-21.00 Alm. skydedag 

Lørdag 28. 9.00-13.00 Alm. skydedag 

    

Maj 

Torsdag 10. 17.00-21.00 Alm. skydedag 

Lørdag 12. 9.00-13.00 Alm. skydedag 
Tirsdag 15. 17.00-21.00 Alm. skydedag 
Tirsdag 22. 17.00-21.00 Alm. skydedag 
Torsdag 24. 17.00-21.00 Alm. skydedag 
Torsdag 31. 17.00-21.00 Alm. skydedag 

OBS! 
grundet helligdagene, er der åbent   
tirsdagene  15. + 22. maj 

    

Juni 

Lørdag 2. 9.00-13.00 Alm. skydedag 

Torsdag 7. 17.00-21.00 Alm. skydedag 
Lørdag 9. 9.00-13.00 Alm. skydedag 
Torsdag 14. 17.00-21.00 Alm. skydedag 
Lørdag 16. 9.00-13.00 Alm. skydedag 
Torsdag 21. 17.00-21.00 Alm. skydedag 
Lørdag 23. 9.00-13.00 Alm. skydedag 
Torsdag 28. 17.00-21.00 Alm. skydedag 
Lørdag 30. 9.00-13.00 Alm. skydedag 
    

På banen må der kun anvendes patroner med stålhagl str. 7 ell. 9  -  24g 

 
Salg af skydekort:   slutter 1 time før annonceret skydetids slut 

Hvis der kun skal skydes til enkeltduer, så kan der kun købes 24 duer´s 
skydekort. 
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Husk altid !   at medbringe medlemsbevis til jagtforening (navn/adresse 
bag på Jæger),  dette gælder også som adgangskort til området på 

skydedage, og skal på forlangende fremvises til Militært vagtpersonel. 

JAGTTEGN og billedlegitimation skal fremvises ved køb af skydekort, samt ved 
køb af ammunition (dette jf. den nye bekendtgørelse om våben og ammunition). 

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

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 trykfejl, 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ny formand og baneleder for flugtskydeudvalget. 

Flugtskydeudvalget har fået ny formand, Kent Rasmussen. 
Kent har indvilliget i at påtage sig opgaven med at lede flugtskydebanen, især på det 
administrative plan men også at være til for gruppen af hjælpere og instruktører på 
flugtskydebanen. 

Samtidig har Niels Thrane sagt ja til at påtage sig ansvaret for den tekniske del at 
banen, dvs. maskinparken, arealerne omkring banen og lerduebeholdning. 

Bestyrelsen byder Kent og Niels velkommen til funktionerne, og ser frem til et godt og 
frugtbart samarbejde. 

Der mangler stadig en person som vil tage ansvaret for at huset fungerer, dvs. sørge 
for salg og indkøb. Er der en blandt foreningens medlemmer som kunne være 
interesseret i dette, så kontakt formanden. 

Er der blandt foreningens medlemmer nogen som godt kunne tænke sig at deltage i 
driften af flugtskydebanen, tage nogle vagter i huset eller på selve banen, så hører vi 
meget gerne fra jer. Hold jer endelig ikke tilbage i generthed eller i frygt for at få næsen 
lidt for langt frem. Alle som ønsker noget godt for foreningen og flugtskydebanen er 
velkommen til at give et lille eller stort ”nap”. 
Kontakt formanden for flugtskydebanen eller foreningens formand. 
 
 
 

Palle’s Grill
Kongevejens  Smørrebrød

Usserød Kongevej  34-36

2970 Hørsholm

4586 8090 * 4586 0619

http://www.hooj.dk/
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SÆSONENS SIDSTE FORENINGSJAGT. 
 
Så sluttede sæsonens foreningsjagter. Søndag den 15. januar 2012 afholdt foreningen 
den tredje og sidste reguleringsjagt. Vejret var fint, så da de 23 jægere mødte frem 
ved flugtskydebanen klokken halv ni, var det i let frost med en flot solopgang.  

Som ved samtlige reguleringsjagter startede dagen med, at der blev budt på en 
Gammel Dansk, så vi havde mulighed for at holde den indre varme. Under parolen 
bød Jens Hansen, som arrangør af foreningens reguleringsjagter, velkommen på sin 
sædvanlige, bestemte, men også vældig humoristiske facon. Meldingen var, at der 
også denne dag i forbindelse med udøvelsen af jagten ville blive uddelt bøder til alle. 
Da vi gik ud fra, at de indkomne bøder vil blive anvendt i forbindelse med den 
afsluttende frokost ved næste sæsons reguleringsjagter, var der absolut ingen 
indvendinger.  

Efter en kort parole overgav Jens ordet til Henrik Munck, der er ansvarlig for jagten på 
militærets områder, som denne dag var stillet til rådighed. Efter en kort introduktion, 
hvor Henrik Munck dels opfriskede de jagtetiske regler af hensyn til de jægere, som 
måtte have glemt, hvordan man opfører sig på en jagt, og dels kom med gode råd, 
som vi kunne få nytte af under jagt, fortsatte vi til fods ud over de militære områder. Da 
vi skulle på drivjagt, gik turen gennem krat og vandhuller, herunder over Ellebækken. 
Alt sammen en fornøjelig genkendelse for dem af os, der på et tidspunkt i vores yngre 
dage har aftjent værnepligten i Den Kongelige Livgarde. 

Desværre var skudvinklen ikke i orden for flere af jægerne, så Mikkel Ræv, som roligt 
stod  og iagttog optoget af jægere med orange hatte, kunne liste af med livet i behold 
denne gang! Værre gik det for en enkelt sneppe, som kom i vejen for to af de 
deltagende jægere, som begge gjorde krav på sneppen, der ikke kunne overleve et 
dobbeltskud. Efter 2½ times jagt, hvor udbyttet alene blev en sneppe, var der lækker 
frokost i klubhuset med alt dertil hørende. Jens redegjorde for forløbet af de tre 
reguleringsjagter, som havde været gennem vinteren. Det samlede udbytte havde ikke 
været så stort, idet der var blevet nedlagt 2 duer, 1skade og 1 sneppe. Selv om 
udbyttet var begrænset, havde fornøjelsen været stor.  

Derefter takkede Jens på foreningens vegne Henrik Munck for det gode samarbejde, 
der har været mellem foreningen og militæret og præciserede i den forbindelse, at 
foreningen satte meget stor pris på den imødekommenhed, som forsvaret har udvist 
ved at stille egnede jagtarealer til rådighed for foreningen. Afslutningsvis gav Jens 
udtryk for, at foreningen håbede at kunne fortsætte det gode samarbejde mellem 
foreningen og forsvaret, således at vi også i fremtiden kan komme på reguleringsjagt i 
de særdeles velegnede områder - og under kyndig militær ledelse. 

Vi håber på og ser frem til, at successen kan 
gentages i forbindelse med kommende 
reguleringsjagter. Samtidig vil jeg benytte 
lejligheden til at takke Jens for det store 
arbejde, som han har udøvet i forbindelse med 
at arrangere og afholde foreningsjagterne. 

Knæk og bræk!      
Ervin Birk 

 
 

foto: Klaus E. Ærenlund 
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Trofæaften 
 
Sted: HOOJ Huset, Enghave 38, 2960 Rungsted Kyst 
Dato: Torsdag den 19. april 
Kl.: 19.00 
 
Optakt til årets bukkejagt.  
 
Den buk du skød, det trofæ der er hjembragt fra en udenlandsk jagt, den jagtoplevelse 
du har haft, historien om din hund, jagtkammerat, kniv ect..  Alt har interesse og kan 
fremvises og fortælles ved foreningens trofæaften. Intet er for småt og intet er for stort. 
 
HOOJ har indstiftet 7 kategorier. 
 
De traditionelle:  

Største danske buk 

Mindste danske buk 

Største udenlandske buk 

Bedste udenlandske trofæ 
 
De sjove: 

Bedste jagthistorie 

Sjoveste trofæ 

Jokeren (her kan alt og alle 
deltage) 
 
Trofæer der kan komme i betragtning, skal være nedlagt af et medlem af HOOJ i 
perioden 1. april 2011 - 31. marts 2012. 

Dommerpanelet består af alle de fremmødte. 

Vinderne af hver kategori vil blive foreviget på den nye trofætavle som er opsat i HOOJ 
huset. 

Har du et trofæ du gerne vil vise frem, men ikke er nedlagt i ovennævnte periode, så 
tag det endeligt med. Det har jo stadig sin historie og pragt. 

Hvis foreningens Laser Shot er kommet i drift, så tager vi lige en omgang 
hurtigskydning ved samme lejlighed. 
 
Må Diana følge dig på de krogede stiger 
Bestyrelsen 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

HOOJ´s  Hundesektion tilbyder hundehjælp til alle jagtformer 

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

hønsehund, Jack Russell, Kleiner Münsterländer m.fl. 

Specialer -  Apporterende, stødende, stående hunde til alt fra 

førskudsarbejdet til søg og apportering. 
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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. 19. 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. 26. april,   

kl. 17.00-19.00 

sted:          Sjælsø skydebaner 

Her skal al den teoretiske viden 
du har fået, omsættes til praksis 
på skydebanen. 
 

Tilmelding,      
senest d.  10. april,   

til   Peter Andersen,  45 80 68 85 
 
 

Et fællesarrangement mellem –  

Hillerød,  

Hørsholm,  

Karlebo,  

Lyngby-Gladsaxe 

jagtforeninger. 
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Hundesiden   
 
Hundetræning starter igen den 2. april kl. 18.30, hvilket 
forhåbentlig er kendt fra HOOJ hjemmesiden samt invitation til 
tidligere deltagere.  

TV har efterhånden mange hundeudsendelser, hvor 
hundeadfærdsterapeuter kæmper for at gøre hunde til dyr, der 
kan færdes sammen med deres mennesker – men desværre ofte 
med en ulykkelig afslutning for hunden, der må aflives, fordi den 
ikke har fået rammer, lige fra den var hvalp. 

Derfor er hundetræning og den dermed forbundne bevidsthed om at kunne 
samarbejde med og være leder for hunden, så vigtig.  

Vi vil igen fokusere på træning af hundeførerne, der så forventes at videregive deres 
viden til hunden. I år vil vi for alvor pointere, at deltagerne skal træne mere end en time 
ugentlig – vi ønsker at se fremskridt fra gang til gang. Instruktørerne er til stede for at 
hjælpe, der er ikke nødvendigvis tid til at repetere alle øvelser fra gang til gang, men 
det er tydeligt at se, hvem der arbejder med deres hund, og hvem der håber, det går af 
sig selv. Så spørg altid, hvis der er udfordringer. 
 

Træning starter som skrevet, den 2. april 2012, på Høveltevej 

Ingen tilmelding, bare mød frem. 
 

Alle hold starter samme sted, hvorefter der vil blive trænet på forskellige terræner.  

Hold vil igen blive etableret for hvalpe, grundtræning, videregående træning og 
apportering.  

Det henstilles meget – og igen - at man tilmelder sig det hold, hvor hunden kan lære 
samt gøre fremskridt. Ikke på apportering, hvis man ikke har hunden under fuld 
kontrol. Lydighed tilmelder man sig på det niveau, hunden er i dag – instruktørerne vil 
altid hjælpe med at vurdere, hvad der er bedst for hunden, og der er fri bevægelighed 
mellem holdene, hvis der sker store fremskridt med hunden, eller den lige skal have en 
opfrisker på et tidligere hold. 

Vi ønsker som altid at støtte de førere, der har ambitioner med deres hunde. Alle er 
naturligvis velkomne til træning, men hunden har det sjovest, hvor den gør størst 
fremskridt og kan høste ros for sin indsats. 

Vi glæder os til at se jer til træning. Ingen 
forhåndstilmelding, men kom i god tid den 2. april af 
hensyn til betaling (kr. 400 pr. hund) samt fremvisning af 
hundens vaccinationsattest. 
 
Vi ses til forårstræning 2012.  
Mange hilsner Anne 
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Riffelskydning – forår/sommer  2012 
 

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

 
Husk jagttegn & våbentilladelse, der skal fremvises ved indskrivning. 

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

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

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

Marts 

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

     
 
April 

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

Mandag 16. kl. 17.00-20.00 Indskydn. / træning 

Mandag 23. kl. 17.00-20.00 Indskydn. / træning 

Mandag 30. kl. 17.00-20.00 Indskydn. / træning  + mærkeskydning 

     
 
Maj 

Mandag 7. kl. 17.00-20.00 Indskydn. / træning 

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

Mandag 14. kl. 17.00-20.00 Indskydn. / træning 

Mandag 21. kl. 17.00-20.00 Indskydn. / træning  + mærkeskydning 

     
 
Juni 

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 

Mandag 25. kl. 17.00-20.00 Indskydn. / træning  + mærkeskydning 

     
m. forbehold for ændringer i skydedage/tider, samt evt. aflysninger. 
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Riffelskydning – forår/sommer  2012 
 

På  Sjælsø  skydebaner. 
Ellebækvej,  3460 Birkerød 

 
Husk jagttegn & våbentilladelse, der skal fremvises ved indskrivning. 

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

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

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

April 

Torsdag 26. kl. 17.00-19.00 Indskydn. / træning 

 
Maj 

Torsdag 10. kl. 17.00-19.00 Indskydn. / træning 

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

Når du skal på riffelskydebanen, så passer det jo næsten altid 
med at familien har spist når du vender hjem efter endt skydning. 
For at du ikke skal spises af med opvarmet og halvkold 
aftensmad, så kunne du jo for eksempel tage lidt godt med til 
grillen, det kan være en gang pølser, en kotelet eller et stykke vildt 
sammen med et flute eller kartoffel (salat). 
På Hanebjerg er grillen tændt op de mandage hvor det ikke 
ligefrem styrtregner, så kan du lave lidt aftensmad på denne. 
Vi må ikke sælge eller tilberede mad, derfor kan du ikke købe 

noget på banen, men du må godt selv lave din grillmad. 
 
 

 
Søges 

Friske, energiske, humoristiske, omgængelige jægere med en passion for 
riffelskydning, som har en lyst til at fungere som instruktør, som kan lide at hjælpe 
andre, som er mødestabile, som kan bevare overblikket, og som vil indgå i et team af 
instruktører som alle har ovennævnte kvalifikationer, så har HHK riffelskydning pladser 
ledige for jer som vil være med i front. 
Er man ikke instruktøruddannet, så hjælper vi med dette. 
Kontakt Ejgil Jensen,  tlf.: 23 26 16 50 og få en snak. 

Vi ser meget gerne at flere kvinder involverer sig i riffelarbejdet, så derfor en ekstra 
opfordring til jer kvinder, om at blive en del af teamet.   
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Rævefælde 
 
Har du tid og har du lyst til at 
gøre en forskel, så har HOOJ 
lige opgaven til dig! 
 
Foreningen har i flere år 
assisteret Kommunen med 
indfangning af ræve i fælder. 
Især for nogle år tilbage havde 
udvalget travlt, da der var et par 
år hvor der var rigtig mange 
tilfælde af ræveskab. 
Nu lyder meldingerne igen på at der er nogle tilfælde af skab, og der er borgere som 
henvender sig for at få løst problemer med syge ræve. 
 
Den nuværende ”rævemand” har grundet travlhed på sit arbejde været nød til at 
nedprioritere opgaven med rævefælderne. 
 
Bestyrelsen vil derfor gerne i kontakt med et eller flere medlemmer, som vil indgå i et 
team, og bruge lidt tid på opgaven med rævefælderne. 
 
Opgaven er i grove træk, at tage kontakt til den borger som har henvendt sig om et 

ræveproblem, vurdere om opgaven er relevant, opsætte fælden, instruere borgeren i 
pasning og aktivering af fælde, evt. føre løbende tilsyn, hjemtage fælder og 
vedligeholde fælderne og afrapportere. 
 
Det kræver, at man har jagttegn, en bil med anhængertræk, ”værktøj” til aflivning og i 

øvrigt kan lide at tale med forskellige mennesker. 
Der kan også forekomme opgaver med indfangning af mink. 
 
Der udbetales ikke løn/honorar for opgaven, men udgifter i forbindelse med 

opgaveløsningen vil blive dækket. 
 
Hyppighed – at passe jobbet som ”rævefænger” 

er ikke noget som kræver daglige opgaver. Der 
kan være mange og lange perioder hvor der slet 
ikke er nogen opgaver, omvendt hvis der 
udbryder en egentlig epidemi af ræveskab, kan 
det i en periode godt være lidt hektisk.  Omvendt, 
hvis man er et par stykker eller tre om at løse 
opgaven, så kan man også få mange oplevelser 
og ikke mindst tilegne sig en stor viden om 
fældefangst. 
 
Er dette noget for dig,-  så kontakt formanden for 
udvalget, Christian Bærentsen, 22 18 80 02 
og få en snak om opgaven. 
 
 
 

 

javascript:winPopup('/Plugin/Produkter/imageView.php?BilledeId=4318','showPicture','450','450');


16 
www.HOOJ.dk 

 

Nyjæger på riffeljagt 
 
Efterårets lodtrækning blandt ny-riffeljægere betød at to medlemmer, Jens Lund og 
Thomas Kloppenborg, modtog terrænofficerens invitation til at deltage i riffeljagt på de 
militære arealer. Herunder beskriver Thomas sin oplevelse af dagen.   

3.juledag tidligt om morgen tog jeg af sted mod Sandholmgård på de militære 
områder. Jeg blev mødt af 2 militærfolk, som begge var med på jagten hele dagen. 
Jeg havde en forventning om, at vi ville være min. 8-10 personer som ville få anvist 
hver vores plads i terrænet, hvor vi så skulle sidde og observere. Men vi var kun 3 
gæster og 2 fra militæret. Vi startede med lidt brød og kaffe i de gamle flotte 
bygninger. Over kaffen blev der snakket om jagten og jagtformen, som skulle udøves 
denne dag. Desuden blev der snakket riffel kaliber og forskellen på en rå og en buk. 
Skydestillinger og sikkerhed blev gennemgået. Terræn officeren spurgte ind til vores 
evner (vi var 2 nye riffel jægere) og erfaringer med at skyde med riffel. For os begge 
var det skydebanen hvor erfaringen kom fra. 

Efter den hyggelige morgen briefing trak vi lod, for det viste sig nemlig, at vi skulle gå 
på jagt og ikke ”bare” sidde på jagt. Næ, vi skulle pürsche. Og de 2 militærfolk ville gå 
med hver enkel af os uerfarne riffeljægere, så det blev en super mulighed for at få en 
masse input. Efter parolen blev vi så kørt ud i området, og gik rundt 2+2. Min makker 
var terræn officeren, så han kunne fortælle en masse om området, når muligheden for 
at snakke bød sig. Vejret viste sig ikke fra sin bedste side den dag, så der var en del 
regn og blæst, som viste sig at være årsag til at dyrene holdt sig i ro. Vi stødte et stort 
rådyr (nåede ikke at se om det var en buk eller rå), og vi så en rå med lam på lang 
afstand.  

Efter vi havde gået rundt i terrænet og klokken var blevet så mange, at det var på tide 
at stikke snude hjem mod Sandholmgård igen, ja så bedst som vi troede det var 
overstået, så står der et dyr 30 m inde fra en sti. Vi stopper begge og bare står HELT 
stille og kigger på dyret. Vi kan kun se ryggen (men det er et voksen dyr, det var helt 
sikkert) og efter 20-30 sek. stikker den hoved op, og vi ser at det er en stor flot buk. Så 
jeg kunne tage det helt roligt og bare stå og nyde synet. Vi måtte nemlig IKKE skyde 
sådan en buk. Den havde 
kastet den ene stang og 
den anden var vel nok 30 
cm høj med 3 mindre 
takker. Altså en 6 ender, 
men en meget ulige 6 
ender. Vi stod nok og 
observerede den i 8-10 
min. før den sprang ind i 
det tætte krat. Fed 
oplevelse. Vi gik tilbage 
til bilen og kørte til 
gården, hvor vi snakkede 
om dagen oplevelser. 
Meget fint arrangement. 

Tak for en god dag 
Thomas Kloppenborg 
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JAGTFELTSKYDNING 
(+ udtagelsesskydning) 

24. juni, 2012 

 i Jægerspris skydeterræn 
 

Kreds 7 afholder den 24. juni kredsmesterskab i jagtfeltskydning. 

Skydningen begynder kl. 09.00 og forventes afsluttet kl. 16.00 med 
præmieoverrækkelse. 

Vi ønsker at skabe en god jagtfeltskydning med høj kvalitet, og tilpas høj 
sværhedsgrad. 

Der vil maksimalt være plads til 144 skytter. 

Tilmelding til skydningen vil være muligt fra 1 marts 2012. 

Yderligere oplysninger vil man kunne finde på Kreds 7s hjemmeside,- 
 www.jagtkreds7.dk 
 

Der er 6 stationer, hvor målene varierer fra 0 – 300 mtr. 

Der skydes til vildtmålsskiver af div. slags. 

Du skal påregne, at du kommer til at skyde 30-40 skud i løbet af dagen. 

Der skydes efter DJ regler for jagtfeltskydningen, hvilket betyder at ALLE medlemmer 
af DJ kan deltage, uanset om man har skudt mærkeskydning eller ej. 
 
Man skal dog være opmærksom på de nye regler for tilmeldingsfrister. 

Hvis man ønsker at kvalificere sig til forbundsmesterskabet i Ulfborg, - 

skal man være tilmeldt til jagtfeltskydningen senest d. 30. april 2012. 

Tilmelder man sig senere, kan man frem til 1. juni kun tilmelde sig til 
duelighedsmomentet, men ikke til udtagelsen. 

Der skydes i følgende klasser: 

Mesterklasse: (for skytter med, guld m. egeløv som bedste resultat samt tidligere 
vindere i Jægerklassen) 

Jægerklasse: (for guld, sølv, bronze skytter) 

Dameklasse: 

Veteranklasse: (for skytter som er fyldt 60 år.) 

Dueli1ghedsklasse: (for alle dem som blot vil deltage for at blive bedre skytter – 

prøve noget nyt og spændende, og som ikke har nogen mærker eller ønske om at 
deltage ved mesterskabet, og må i øvrigt bruge lige nøjagtig det hjælpemiddel de har 
lyst til.) 

 
I år vil vi tilbyde at deltagerne at de kan forud - bestille frokost til dagen.  
Frokost skal bestilles og betales ved tilmelding, og det vil kræve min. 50 tilmeldte til 
frokost, før vi kan arrangere dette.   Priser mv. vil også kunne findes på hjemmesiden 
fra 1. februar 2012. 
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Tilmelding til: 

Johannes Nielsen, tlf. 24 23 38 76 eller på mail: aliceogjohs@gmail.com 

Der skal oplyses DJ medlemsnummer: (står bag på Jæger) – navn – telefon nr. – 
mailadresse, samt hvilken klasse der skal skydes i.  

Ligeledes oplyses om der ønskes mad: 

Hvis der tilmeldes og betales for flere skytter, skal alle data oplyses 
Program sendes til den oplyste mailadresse ca.14 dage før afviklingen. 

 
Deltagergebyr og evt. betaling for mad indsættes på konto,- 

reg.nr.:  2362   konto nr.:  4382 893 722  ( Nordea bank) 

Indbetalerens navn og medlems nr. skal oplyses. 
 
Eventuelle spørgsmål om arrangementet 
kan rettes til – 

Jesper Søgaard Jensen –tlf.:  24 22 70 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:aliceogjohs@gmail.com
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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. 

. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Åbningstider, torsdage – 2. kvt. 2012 

26. april 

24. maj 

14. juni 
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Reguleringsjæger  

Rågeregulering.   
I perioder får HOOJ henvendelse om regulering af 
rågekolonier i beboelsesområder. 
Der skal bruges folk som ved brug af luftgevær kan påtage 
sig denne opgave. 
Det er typisk tidlig morgen at regulering finder sted, så derfor 
skal man være indstillet på at stå tidligt op. 
Det er en oplagt mulighed for efterlønneren, pensionisten at få lidt ”jagt” og lidt vildt til 
gryden, men alle som i en kort periode kan afse et par timer til opgaven, kan have 
glæde af at være en del af foreningens reguleringskorps. 

Er dette noget for dig, så kontakt Christian Bærentsen, tlf.: 22 18 80 02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elektronisk medlemsblad 

 

På hjemmesiden,   www.hooj.dk   har vi lagt foreningens medlemsblad  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. 
 
Vi beklager hvis nogen som har fravalgt at 
modtage den trykte udgave af HOOJ bladet, 
stadig modtager det.  Dette kan skyldes at 
redaktionen ikke har fået markeret 
fravælgelsen. Hvis der er fejl, så kontakt 
redaktionen på ovenstående mail. 
 

http://www.hooj.dk/
mailto:jagt@netbrev.dk
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Hvad betyder det ! 

 

Dansk Jagtforsikring A/S: ansvarsforsikring knyttet til jagttegnet, dækkende person- 
og tingskade samt hundeskader, som en jæger forvolder i relation til anden person 
under jagtudøvelse i Danmark eller i det øvrige Europa. 

dressere: træne (en hund). 

drev: hund, der følger foden af et stykke hårvildt og samtidig giver hals. 

drægtig: gravid. 

drægtighedstid: længde af graviditet. 

duemælk: sekret, der produceres i kroen hos duer og er ungernes eneste føde de 
første ca. 5 dage. 

dun: fjer, der er korte, løse og bløde i opbygningen. 

dyrehave: indhegning med klovbærende vildt. 

dyresamfund: arter, der forekommer i en bestemt biotop, f.eks. i en højmose eller i en 
bøgeskov. 

dækhår: de længste hår i et pattedyrs pels. 

eftersøge: lede efter anskudt vildt. 

efterårstræk: det træk, fuglene foretager, når de om efteråret drager fra 
ynglepladserne til vinteropholdsstederne. 

ekspandere: udfoldning af den forreste del af et projektil, når dette rammer et dyrs 
krop 

ender: takker på hjortevildtets gevir/opsats. 

enkeltrørsgrav: rævegrav med kun en ind/udgang. 

erstatningsjagttegn: jagttegn, der udstedes, hvis det første er bortkommet. 

F.A.C.E.: Fèdèration des Associationes de Chasseurs de la C.E.E. Sammenslutning 

af jagtorganisationer i EF. 

falketand: udvækst på kanten af falkens overnæb. Tanden passer til en fordybning i 

kanten af undernæbbet. 

fangstskud: skud angivet mod anskudt vildt. 

farvevariant: et individ, der bliver født med en anden farve end det normale for arten. 

fauna: alle dyrearter, der forekommer vildtlevende i et område. 

fejes: hud (bast), der gnides af hjortevildtets gevir/opsats. 

fiskeriterritoriet: det område af havet, hvor Danmark har eneret til fiskeri. 

flyvende remise: areal - tilsået med en foderafgrøde til vildtet - hvis beliggenhed kan 
variere fra år til år. 

fod: spor af vildt. 

foderautomat: anordning (f.eks. cementrør), der eksempelvis fyldes med kornfoder. 

Kornet synker ned, efterhånden som der ædes. 
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fodermark: areal, der kan være tilsået med forskellige afgrøder, eller en strimmel 
korn, der får lov at stå uhøstet. 

foderplatform: plade, der flyder på vandet, på hvilken foderet lægges. 

foderskærm: overdækning, der holder udlagt foder tørt. 

foderspor: spor, hvor foderet strøes ud over længere afstande. 

fordøjelseskanal: fødens vej fra munden til endetarmens udmunding. 

forløb: hårvildtets forben. 

forlænget drægtighed: det befrugtede æg udvikles først efter en længere hvilepause. 

formeringsevne: evnen til at producere afkom. 

forsigtighedsregler: regler for, hvordan man skal behandle sit jagtvåben korrekt. 

forårstræk: det træk, fuglene foretager for at komme fra vinteropholdsstedet til 

ynglepladsen. 

fosterudvikling: individets udvikling fra befrugtning til fødsel eller udrugning. 

fostre: opføde. 

fourageringssted: det sted vildtet bevæger sig hen for at æde. 

fredningsnævn: offentligt organ, der er nedsat i hvert amt og bl.a. har til opgave at 
afsige kendelser i fredningssager. 

fri vildtbestand: bestand af vildt, der ikke er indhegnet. 

fældningsgæster: sted, hvor især hanner af andefugle og ikke yngledygtige 

andefugle trækker til for at fælde svingfjerene. 

fært: den lugt, vildtkroppen afsætter. 

gaffelbuk: buk, hvis opsats (stænger) hver har 2 sprosser. 

gase: hangås. 

gennemskud: riffelkugle eller et stykke af denne, der går gennem vildtet. 

geografisk race: en art kan være opsplittet i geografiske racer (forskel i farve, 
størrelse m.v.), der kan avle formeringsdygtigt afkom med hinanden, hvis de 
adskilte bestande mødes. Hvor afkommet ikke kan formere sig, taler man om 
forskellige arter. 

gevir: hovedprydelsen hos hjortevildtets hanner med undtagelse af råbukken, se 

opsats. 

give fangst: aflive anskudt vildt. 

gnavere: dyregruppe med rodåbne fortænder (tænder, der vokser hele livet). 

goldhed: manglende evne til formering  på grund af sygdom, anskydning  eller evt. 

alder. 

gravkompleks: system af gange under jorden gravet af ræv, grævling eller kanin. 

gæslinger: gæssenes unger. 

haglsværm: den spredning, haglene foretager i side- og højderetning, når de forlader 

løbet. 

hammerless: bøsselås med indbyggede slagstifter og slagbolte. 
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Hundehjælpen 
Red din jagtdag! 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vil du sende en e-mail til bestyrelse, 
udvalg ell. lign., så gå ind  på foreningens 
hjemmeside, 

www.hooj.dk 

klik på fanen kontakt, skriv din besked og 
modtageren får din mail via autosend. 
Denne fremgangsmåde i forsøg på at 
minimere det stigende antal SPAM- mail 
som bestyrelse og udvalgspersoner bliver 
ramt af.  

 

DYREKLINIKKEN

RUNGSTEDVEJ 16

45 86 15 80
DYRLÆGE  CARSTEN  HOLM  PETERSEN

HUNDE  &  KATTESYGDOMME

KONSULTATION  DAGLIG  EFTER  AFTALE

TIDSBESTILING  KL.  8-17

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

HOOJ´s  Hundesektion tilbyder hundehjælp til alle jagtformer 

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

hønsehund, Jack Russell, Kleiner Münsterländer m.fl. 

Specialer -  Apporterende, stødende, stående hunde til alt fra førskudsarbejdet til 

søg og apportering. 

Hundeførerne -  kan deltage som jægere med hund eller som hundeførere uden 

gevær. 
 

Henvendelse:  Anne Schouenborg, aschouenborg@gmail.com 

 

Sweisshund 

Eftersøgning af klovbærende vildt tilbydes inden for lovens rammer af 
schweissregisteraspirent. 

Hunden opfylder ansøgningkravene til registret   (1. præmie på 20/400 spor).  

Føreren er riffeljæger. og vi ledsager jagtselskabet vederlagsfrit  mhp. on the 
job- træning – samarbejde med sweiissregisteret er en selvfølge. 

 
Henvendelse:  John Damsager,  tlf. 3023 6401. 

 

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

 

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


25 
www.HOOJ.dk 

afsender: 
Max Elbæk 
Lundtoftegårdsvej  101   1.th. 
DK- 2800 Kgs. Lyngby B 

 

 

 

 

returneres ved varig adresseændring 

Medlem af Gulvbranchens Samarbejds- og Oplysningsråd (GSO)

Omfattet af ankenævns- og garantiordning

BÆVEREN ApS
NORDSJÆLLANDS

GULVAFHØVLING

& BELÆGNING

Høgevej 4  - 2970 Hørsholm

* LINOLEUM – VINYL

* KORK – TÆPPER

* NYE GULVE

tlf.: 45 86 77 27

mail: baeveren@baeveren.dk

www.baeveren.dk


