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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 ! 
 
28. januar 1941 blev Hørsholm & Omegns 
Jagtforening stiftet.  
Om 4 år kan foreningen så fejre sit 75 år´s jubilæum, 
og det kan så være en god grund til at holde en rigtig 
jubilæums-jagt fest. 
Det er nok ikke for tidligt at begynde og lægge lidt 
mønt til side, så der er noget at holde fest for. Det er 
heller ikke for tidligt at vi så småt begynder at tænke 
på hvordan det kunne tænkes at sådan en 
begivenhed skal forløbe. Bland alle foreningens 
medlemmer må der absolut kunne findes nogle kreative medlemmer som er 
eksperter i at planlægge en fest. Disse medlemmer kunne bestyrelsen allerede 
nu godt tænke sig at få fat i. Så meld jer under fanen – nu! 

Efterårsjagten er snart slut. Hvordan gik det med skudstatistikken ! – blev der 
brugt lidt for mange skud? 
Det er op til hver enkelte at vurdere om man er godt nok rustet til at skyde efter 

levende vildt, eller om der måske skal bruges lidt mere tid på træningen. Skal vi bruge 
Statsskovens parametre, så må der maks. bruges 3 skud pr. stk. nedlagte vildt. Jeg 
kan kun opfordre alle til at benytte flugt- og riffel skydebanerne, når de er åbne, og få 
pudset  skydeformen af og dermed opnå bedre skydefærdigheder.  
Et er sikkert, jo mere man træner, jo bedre skydende bliver man på jagten, færre 
patroner bruges og der kommer mere vildt på tasken.  
I forlængelse heraf, har bestyrelsen besluttet at indkøbe et LaserShot skydeanlæg, så 
medlemmerne kan komme til HOOJ huset og øve med laserskydning. Det er 
meningen at man kan medbringe sit eget våben, som man er fortrolig med og som 
passer den enkelte, få monteret en laser, og så ellers øve til forskellige jagtsituationer.  

Der har i mellemtiden, siden sidste bladudgivelse, været et folketingsvalg. Valget 
betød så også en ny regering og dermed en ny Miljøminister, der jo også er jagtens 
minister. Det bliver spændende at følge hendes embedsperiode. Vi kan som jægere så 
blot håbe på, at det ikke bliver en periode hvor jagten og jægerne får endnu ringere 
vilkår for vores jagt-interesse. 
Andre naturbrugere presser godt nok på for at få mere adgang til det åbne land i form 
af trampestier, cykelruter, løberuter mv., og det kan meget vel komme til at give nogle 
konflikter i forhold til jægernes naturbrugsinteresser, hermed også skydebaner. 
København og Nordsjælland bliver for hvert år tættere befolket, hvilket så vil give flere 
konflikter. Dette gælder også for skydebanerne i regionen. 

I 2011 har udkast til ændring af våbenloven været til høring. Ændringsforslaget 
omhandler luft og fjedervåben, med en kaliber større end 4,5 mm., så disse sidestilles 
med egentlige skydevåben. 
Det betyder så, at dem der ejer et luftvåben i kaliber 5,5 mm. skal have registreret 
dette, når og hvis ændring af våbenlov/bekendtgørelse bliver vedtaget. 
Vær OBS. på dette, da der i høringsudkastet lægges op til registreringspligt til 
pågældende våben. Foreningen vil forsøge at holde et vågent øje med, hvornår denne 
ændring træder i kraft, og vil så naturligvis informere medlemmerne om ændringen. 
Desuden forventes det, jf. høringsudkastet, at våbenlovens regler vedrørende betaling 
i forbindelse med ansøgning af våbentilladelser mv., også vil finde anvendelse i forhold 
til luft- og fjedervåben.  

fortsættes næste side: 
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Knivloven er også til debat. Vi må så blot håbe på, at man finder en fornuftig 
lovformulering, så alle dem der bruger kniv i forbindelse med arbejde, hobby og lign. 
ikke længere skal frygte for at få en bøde eller i værste fald en dom for overtrædelse af 
knivloven. Især for jægere kan en bøde få alvorlige konsekvenser i forhold til 
erhvervelse/fornyelse af jagttegnet. Vi må alle råbe i kor ”se nu at få lavet lovteksten så 
den dækker det egentlige problem med knive i nattelivet mm.”.   
Det er selvfølgelig også klart, at vi ikke skal gå ind for at handle i forretninger med en 
stor jagtkniv, hængende i bæltet. 

Jeg har denne vinter besluttet mig for at deltage på foreningens knivkursus. Dette for 
igen at ”snuse” lidt til knivmagerhåndværket og måske få lavet en elegant jagtkniv. 
Kurset ledes af Steen Hoffmann, vel bistået af Kringle, og de to skaber et miljø som er 
både lærerigt og hyggeligt. Mit indtryk er, at de få som deltager på kurset får utrolig 
meget ud af det. Ud over at de får bygget en flot og personlig jagtkniv, så skabes der 
også gode jagtlige kontakter. 
Jeg skal derfor opfordre alle som har lidt sans for at ”nørkle”, bruge hænderne og har 
flair for at skabe, komme og deltage i knivkurset.  Der er mange ledige pladser endnu, 
også én til dig!  

Internet, hjemmesider og nyhedsbreve er kommet for at blive. I HOOJ vil vi naturligvis 
også i højere udstrækning bruge de muligheder der ligger her i.  
Når og hvis der pludselig kommer et tilbud om en aktivitet i form af besøg, foredrag 
mv., så vil dette blive meddelt på vores hjemmeside samt i et nyhedsbrev. Er du ikke 
tilmeldt nyhedsbrevet, så var det måske en ide at få det gjort. Alternativt,- hold øje med 
vores hjemmeside. 

Som formand for en stor forening kan man naturligvis ikke være enig med alle.  
Formanden handler altid i overensstemmelse med bestyrelsen, og fælles træffer vi 
beslutninger om ændringer, nyskabelser etc.. 
Der vil altid være nogle, der mener, at alt kan gøres bedre og anderledes. Al respekt 
for andres meninger og synspunkter, særligt når de danner oplæg til debat, så vi 
sammen kan finde en løsning. 
Når man som HOOJ formand får mails, og i andre fora læser og hører at HOOJ 
medlemmer negativt kommenterer HOOJ formandens virke, uden at have vilje til at 
drøfte udfordringerne med formand og bestyrelse, så sætter det uvilkårligt nogle tanker 
i gang. 
Ubehageligheder er politikere vant til, men i jagtforeningen arbejder vi frivilligt og 
ulønnet, og alle der har lyst til at deltage i arbejdet er velkomne til at stille op til 
bestyrelsen eller komme med debatindlæg. 
Sladder bruger vi ikke tid på at behandle, det ville være spild af kræfter. 

29. februar afholder foreningen sin årlige generalforsamling, og jeg vil opfordre alle 
medlemmer til at deltage i generalforsamlingen, både de som syntes at det kan gøres 
bedre og de som syntes af der bliver gjort et godt stykke frivilligt/ulønnet arbejde.  
Her kan alle komme til orde, stille op til valg (der er 3 bestyrelsesposter på valg) og 
dermed præge ledelsen af jagtforeningen. 
De der herefter er utilfredse med bestyrelsen kan jo så vælge at forlade foreningen, 
hvis de stadig mener at formand og bestyrelse er så ringe som der gives udtryk for. 
Vi lever heldigvis i et demokratisk samfund, og jeg kan så håbe på en åben og ærlig 
debat under vores generalforsamling. 

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

sted:   HOOJ huset,  Enghave 38,  2960 Rungsted Kyst 

( Parkering bag huset, ved tennisbanerne ) 
 
 
Der indkaldes hermed til 71. 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. 
 
 
 
 
 
 
 

SPISNING 
 
Spisning starter  kl.  18.15, og menuen består af stegt flæsk og persillesovs. 
pris:  kr.  75,-  incl. 1 øl/vand + 1 snaps 

 
Tilmelding til spisning nødvendig,  senest 20. februar til: 
Max Elbæk,  26 60 78 25 
eller på mail:  jagt@netbrev.dk  
 
 
P.S.  for de medlemmer, som ikke ønsker at deltage ved spisningen, begynder 

generalforsamlingen kl. 19.30 

 

mailto:jagt@netbrev.dk
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Trofæaften 
 
Sted: HOOJ Huset 
Dato: Torsdag den 19. april  Kl.: 19.00 
 
Optakt til årets bukkejagt.  

HOOJ har indstiftet  
7 kategorier. 

De traditionelle:  

Største danske buk 

Mindste danske buk 

Største udenlandske buk 

Bedste udenlandske trofæ 

De sjove: 

Bedste jagthistorie 

Sjoveste trofæ 

Jokeren (her kan alle deltage, og med alt mellem himmel og jord) 
 
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. 
 
Bestyrelsen 
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Palle’s Grill
Kongevejens  Smørrebrød

Usserød Kongevej  34-36

2970 Hørsholm

4586 8090 * 4586 0619

 

Årsmøde,  JKF  Hørsholm 
(jagtforeningernes kommunale fællesråd) 

Torsdag  d. 26. januar 2012,  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 

 7.  Indkomne forslag 

 8.  Eventuelt 

 

Alle der ønsker at blive indstillet som delegerede til DJ´s repræsentantskab, skal jf. 
DJ´s vedtægter indstilles/vælges på JKF årsmødet. 

DJ - kreds 7, afholder kredsmøde den 4. marts 2012, og her vælges/udpeges de 
delegerede som er indstillet fra kredsens JKF´ere, som skal være 
repræsentantskabsdelegerede.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredsmøde i kreds 7 – Nordsjælland 

4. marts 2012 
HOOJ har ret til at stille et stort antal repræsentanter til kredsmødet (ca. 20-25).  

Hvis du har lyst til at deltage på kredsmødet med tale og stemmeret, så skal du 
meddele dette senest 1. februar 2012,    til: Max Elbæk tlf. 2660 7825. 

På kredsmødet er man medbestemmende omkring kredsens fortsatte/fremtidige 
arbejde, og samtidig har du mulighed for at se og høre alle ”girafferne”. 
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Hundesiden   
Alle trænere og hundeførere ønskes et godt nytår i håb 
om at se jer til hundetræning igen i 2012. 

Jagtsæsonen 2011 er ved at være slut. Lad mig beytte 
lejligheden til at sige tak til de mange jægere, der har 
inviteret vores hundeførere med på jagt i deres 
konsortier, både som jægere og som apportører. Det er 
en hel enestående mulighed for os til at få afprøvet træningen på jagt. Vi har haft 
hunde fra grundtræning 2 og apporteringsholdet med, en fantastisk chance for os. 

På de jagter, jeg selv har deltaget i, bemærker jeg forskellen mellem  
hundetræningshunden og ikke-hundetræningshunden. Hunde, der ikke deltager i 
hundetræning, kan være særdeles effektive og dygtige, men de hundeførere, der 
dyrker hundetræning, oplever jeg som langt mere ydmyge over for jagt, hvilket 
afspejles i deres hunde. 

Jagt er ikke et træningspas, men en lejlighed til at teste ens træningsresultater. På en 
jagt råber og kommanderer føreren ikke med sin hund. Måske et lille fløjt for at få 
opmærksomhed, derpå en stille dirigering, men aldrig de store brøl og følelsesudbrud, 
der forstyrrer alle andre. Respekten i den pågældende situation må være noget, der 
opstår som en følgevirkning af træningen, den trænes ikke direkte, men hundeførere, 
der kommer i træningskredse, er altså bedre. Dejligt at se. 

Tekstgenbrug er praktisk, så igen vil jeg også sige tak til de jægere, der lader vores 
hunde apportere deres vildt, selv om jægeren praktisk taget står oven på fasanen. Det 
er betænksomt, at al nedlagt vildt bliver hentet af hunde, mange hunde får deres første 
chance på den måde. 

Derimod har jeg ingen respekt for de hundeførere, der ser det som en selvfølge at 
sende deres erfarne hunde lige inden, foran en ny hund, for at snuppe fasanen. Det er 
småligt, og det tjener intet formål at opfordre hunde til konkurrence om, hvem der får 
fasanen, men heldigvis er de nye hunde de kloge, der viger – jeg håber, de får 
chancen en anden gang. 

Træning starter igen i april 2012 

Påsken kommer i vejen for at starte i begyndelsen af april, men 
I bliver naturligvis inviteret, i god tid inden træningen starter. 
Overvej, hvilken træning I ønsker at deltage i, hvad er jeres 

ambitioner, er det vedligehold, eller vil I videre? Fremover vil vi 
se på, hvilke hold der skal oprettes, så vi bedst muligt rammer de 

ønsker, der kom frem i evalueringerne i 2011. 

Træningstid skal være kvalitetstid, effektiv og underholdende. 
Jeg håber, I får rigtig megen kvalitetstid med jeres hunde, inden træningen starter 
igen. 
 
Tak for et godt trænings år 2011, og på gensyn. 

Mange hilsner Anne 
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Foreningsjagterne 
 
Når dette nummer af foreningsbladet  lander  i brevkassen, er foreningsjagterne for 
indeværende jagtsæson ved at være ved vejs ende. 

24 deltagere og 3-4 hunde har været  med i denne sæson. Det er færre deltagere end 
vi normalt har haft på foreningsjagterne.  Bevidst har vi holdt deltagerantallet lavere på 
grund af knaphed på revirer, og antallet af deltagere har da også vist sig at være 
passende, selv om dette  naturligvis er en ringe trøst for dem som forgæves har 
ansøgt om plads ved jagterne. 

Det hyggelige samvær og gode humør har heldigvis heller ikke i år fornægtet sig, og 
irettesættelser mv. bliver vel modtaget.   

Vi har haft jagter i november og december måned, og de har fundet sted dels hos en 
privat lodsejer og dels på de militære arealer, hvor vi er blevet taget særdeles vel imod 
af terrænofficer Henrik Munck.  

Som bekendt har vi i foreningen haft en lodtrækning om riffeljagt for 2 nye riffelskytter.  
Et arrangement som er kommet i stand på terrænofficerens initiativ. I skrivende stund 
har denne jagt endnu ikke fundet sted, men hvis vejret arter sig (der forudsiges 
voldsom storm for de nærmeste dage op til jagtdatoen) bliver det utvivlsomt en stor 
oplevelse for de to heldige jægere. Intet vil blive overladt til tilfældighederne, og regler 
og procedure vil blive tydeliggjort under jagtlederens parole lørdag morgen d. 
10.december, hvorefter deltagerne vil blive fulgt på plads af assisterende militære 
jægere. Som riffeljægere får vore to heldige kammerater en sikkerhedsmæssigt flot 
debut, som mange nok vil misunde dem. 
 
Knæk og bræk 
Jens Hansen 
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Knivkursus 
sted:   Vallerød Skole,  sløjdlokalerne    

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

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

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

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

Kurset afholdes 

 følgende onsdage, 

kl.  19 .00 - 21.00 
 

Januar: 

4. – 11. – 18. – 25. 

Februar: 

1. – 8. – 22. – 29. 

Marts: 

7. – 14. – 21. 
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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 
 
Arrangementet er et fællesarrangement 
mellem Hillerød, Hørsholm, Karlebo og 
Lyngby-Gladsaxe jagtforeninger. 
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Riffelskydning – forår 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. 

OBS !  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 

     
 

 
Riffelskydning – forår 2012 
På  Sjælsø  skydebaner. 
Ellebækvej,  3460 Birkerød 

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

April 

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

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

 
 

 

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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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. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Trofæer- jagtting søges! 

Har du nogle mindre trofæer, en udstoppet 
fugl eller en sjov jagtrelateret ting, som 
alligevel tilbringer sin tid på loftet eller i en 
papkasse, så er foreningen den glade 
aftager af sådanne effekter, så de kan 
bruges til at sætte lidt jægermiljø i HOOJ 
huset 
 
 
 

 
 

Flugt / Lerdue- skydning 
Flugtskydebanen ved Sjælsø 

 
Foreningen starter med flugtskydning 12. april, 2012. 
Den endelige kalender med skydedage vil komme i bladet, der udsendes ultimo marts 
2012. 

I sæson 2011 oplevede vi nogle få gange at forsvaret brugte skoven som BSO område 
i forbindelse med øvelsesaktiviteter, hvilket betød at enkelte skydedage måtte aflyses 
eller gennemføres med indskrænkning i skydningen. 
Da det kan forventes at disse aktiviteter øges, ser bestyrelsen sig nødsaget til at rykke 
onsdagsskydedagene til torsdage.   Vi håber dette vil betyde færre dage hvor vi enten 
må aflyse, eller indskrænke skydningen.  2012 vil blive brugt som observations år. 
Samtidig er det planlagt, i det omfang det er muligt, at afholde skydedage på lørdage i 
oktober og november måneder, idet vi har fornemmet et behov for at komme ud og 
skyde lerduer i disse måneder. Også her vil 2012 blive brugt til at vurdere om det er en 
rigtig beslutning. 
 

Åbningstider, torsdage – 1. kvt. 2012 

16. Februar 

22. Marts 
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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

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamling   

HHK Riffel 
Hermed indkaldes til ordinær 
generalforsamling i HHK Sjælsø 
Mandag d. 19. marts  2012, 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.   
 
 

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

 
I dette og kommende numre af HOOJ bladet vil redaktionen indsætte en ordbog, hvor 
mange af de daglige  jagt- og våbenudtryk vi hører, blive forklaret. 
Redaktionen vil på forhånd beklage hvis der er nogle ord som er fejlfortolkede, men 
hører til gengæld gerne fra læserne om fejlene og også hvis der mangler nogle 
jagt/våben udtryk. 
 
à tempo:  samtidig skudafgivelse fra to eller flere jægere til samme stykke vildt. 

affangning: aflivning af såret vildt. 

afskydning: den mængde vildt, der skydes på et terræn. 

afskydningsplan: plan over hvor meget vildt, man ønsker at skyde på sit terræn. 

afslået: den tilstand en fugl befinder sig i, når den i forbindelse med svingfjerenes 
fældning er ude af stand til at flyve. 

aldersklassefordeling: den aldersmæssige fordeling i såvel plante- som 

dyresamfund. 

almenheden: den »brede befolkning«. 

anerkendt hundeudstilling: udstilling anerkendt af Dansk jagthundeudvalg eller 
Dansk kennelklub. 

anskudssted: det sted, hvor et stykke vildt opholder sig, når det rammes, men hvorfra 
det fjerner sig. 

anskydning: skud, der sårer vildt. 

anstandsjagt: jagtform, hvor jægeren fra et udvalgt sted venter på, at vildtet skal 

komme til ham, uden dog at være jaget derhen. 

ansvarsforsikring: se Dansk Jagtforsikring A/S. 

apportering: hund, der henter et stykke vildt. 

apportør:  hund, der har den fornødne træning til at hente og bringe dødt eller såret 

vildt. Bruges også om jæger, der, især på større jagter, er til stede med sin hund, med 
det formål at samle det skudte vildt op. 

art: gruppe individer, som indbyrdes kan danne forplantningsdygtigt afkom. 

aspirant: se jagtprøveaspirant. 

atmosfæres tryk: kg tryk pr. cm2. 

autorisation: godkendelse fra offentlig myndighed til at udføre en bestemt opgave. 

autoriseret prøve:  prøve godkendt af offentlig myndighed. 

avance: kommando til stående hund om at gå frem og rejse vildtet. 

avlsregister: register over hunde, der ved prøver og udstillinger har vist sig berettiget 

til brug i avlen. 

avlsudvalg: udvalg inden for specialhundeklubberne til varetagelse af avlsspørgsmål. 

bagløb: hårvildtets bagben. 

bagskud: skud efter vildtet, så det rammer bagfra. 
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ballistisk tabel: tabel, der bl.a. viser riffelkuglens bane ved forskellige 
indskydningsafstande, kuglevægte og projektiler samt ordinater. 

baskylen: låseramme, som indeholder låsens bevægelige dele. 

bestandpleje: foranstaltninger, der sigter mod direkte pleje af vildtet, såsom fodring, 

opdræt, rovvildtkontrol og beskydning. 

bestandssammensætning: en vildtbestands sammensætning af han- og hundyr, 
unge og gamle individer. 

bestandsstørrelse: antal individer af en art på et givet areal. 

biotop: landskabstype. 

bjælde: klokke, der sættes i halsbåndet på hunde, der skal bruges på driv-, støver- 
eller sneppejagt. 

bladkugle:  kugle, der rammer hjerte/ lunge-området. Den perfekte bladkugle er en 
kugle gennem hjertet. 

bløddyr:  betegnelse for den dyregruppe, der bl.a. omfatter muslinger og snegle. 

blødnæset projektil:  hvor blykernen ikke er dækket fuldt ud af kappen. 

brandræv: mørkfarvet ræv med sortagtig underside og uden hvid halespids  (lygte) og 
uden lyse hårspidser på ryggen. 

brunering: kemisk proces, der giver geværløbene en mørk farve, hvilket modvirker 

lysreflekser og beskytter mod rust. 

brunnakke: pibeand. 

brunsttid: det tidsrum, hvor parringen foregår hos hjortevildt. 

bursa fabricili:  blindsæk i ikke kønsmodne fugles kloak. 

bændeltang: ålegræs. 

bæreevne: den mængde individer af en given art, der naturligt kan leve i et område.  

bæreevnen for en art varierer i relation til tid og sted. 

bøjlespænder: et bøjleformet ladegreb, som presses ned, når der skal genlades. 
Også kaldet savagelås. 

camouflere: tilsløre ting, jagtredskaber eller sig selv for at falde bedst muligt sammen 

med omgivelserne. 

cast off: skæftet på et jagtvåben, der er drejet til højre. 

cast on: skæftet på et jagtvåben, der er drejet til venstre. 

chokvirkning: den øjeblikkelige nedbrydelse af vitale funktioner i kredsløbs- og 

nervesystemet, der sker ved en hurtig riffelkugle eller mange hagls gennemtrængning 
af vildtkroppen. 

choke: trangboring. 

choketube: betegnelse for et udskifteligt mundingsstykke til ændring af trangboringen. 

C.I.C.:  Council for Game and Wildlife Conservation. International jagtorganisation, der 
har til formål at varetage natur- og vildtbeskyttelse samt fremme jagt og jagtvidenskab. 

dagaktiv: betegnelse for en art, hvis individer æder, drikker og bevæger sig i 

dagtimerne. 
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Hundehjælpen 
Red din jagtdag! 

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

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

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

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

www.hooj.dk 

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

 

DYREKLINIKKEN

RUNGSTEDVEJ 16

45 86 15 80
DYRLÆGE  CARSTEN  HOLM  PETERSEN

HUNDE  &  KATTESYGDOMME

KONSULTATION  DAGLIG  EFTER  AFTALE

TIDSBESTILING  KL.  8-17

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

HOOJ´s  Hundesektion tilbyder hundehjælp til alle jagtformer 

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

hønsehund, Jack Russell, Kleiner Münsterländer m.fl. 

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

søg og apportering. 

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

gevær. 
 

Henvendelse:  Anne Schouenborg, annesch@email.dk 

 

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


