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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 ! 
 
Når dette blad når jeres postkasse, så er bukkefeberen 
sikkert faldet nogle grader ! 
Jeg ønsker for alle medlemmer som har været på bukkejagt, 
at jeres forventninger til fulde er blevet indfriet. 
Hvordan har afskydningen været - er der skudt store flotte 
bukke eller har det været nogle små knopbukke som er 
blevet nedlagt, har de været magre eller velnærede. 
Jeg har hørt mange fortælle at der ikke er set det antal 
bukke som man plejer, at der har været mange små, at de har været sky etc. 
etc.. 
Omvendt har jeg hørt mange berette om at der er set utrolig mange råer med 
sunde lam, og det er da alt andet lige en positiv melding at få. 

Forsommeren, april, maj, vil nok blive husket som en kold og fugtig fornøjelse, 
dog med et pragtvejr i slutningen af maj hvor alle troede- nu kommer sommeren. 
Begyndelsen af juni ændrede dog lidt på den tro, ved at være en kold og 
blæsende fornøjelse.  

Om det dårlige forsommervejr får indflydelse på fuglebestanden ved efterårets jagter, 
det må vi dog vente med at få svar på. 

Selv om forsommeren var kold, blæsende og våd, så er flugt og riffelskydebanerne 
godt besøgt. Især riffeljagt/skydning er en disciplin som i de senere år har tiltalt 
jægerne, og det kan mærkes på riffelskydebanerne og på de kurser der bliver udbudt 
til nye/gamle riffeljægere. 
HOOJ har i flere år, i samarbejde med Hillerød, Karlebo og Lyngby-Gladsaxe 
jagtforeninger, afholdt et grund-riffelkursus. Det har altid været et godt besøgt kursus. 
Især i år har der været mange som har deltaget på kurset, og det har medført at der nu 
tilbydes et lignende kursus i efteråret. Se mere herom i dette blad. 

24. maj holdt Siemens et arrangement i HOOJ huset omkring emnet høreskader 
/høreværn. Samtidig kunne de fremmødte denne aften få taget aftryk til et effektivt 
høreværn og samtidig få en god rabat, hvad flere benyttede sig af. 
Steen Andersen – ham fra jagtmagasinet på DK4 – stjal lidt over en time af vores tid 
hvor han fortalte om hans jagtture rundt om i verden, og om de store jagtoplevelser 
han har haft i forbindelse med disse ture. 
Hvis nogen syntes han på TV er kedelig og afdæmpet at høre på, så skulle I have 
oplevet ham live. Sikke en fortæller han er, hele hans kropssprog og hans hoppen 
rundt, armbevægelser etc. gjorde at det var en sand fornøjelse at høre ham fortælle 
om sine jagtoplevelser, alt sammen krydret med de skønneste optagelser, både 
billeder og film, og hvor han til hvert enkelt klip havde en rørende historie.  
NEJ – han stjal ikke vores tid – det var en oplevelse at være i HOOJ huset denne aften 
og opleve Steen live.  
Til jer som ikke fandt vej denne aften, kan jeg kun sige – ærgerligt ! 

Lørdag d. 16. juni afholdte Danmarks Jægerforbund sit årlige 
repræsentantskabsmøde. Et af de vigtigste punkter på mødet var nok formandsvalget. 
Stillingen som jægerforbundets formand skulle besættes for en ny 4 årig periode. 
DJ formanden, Ole Roed Jacobsen, og udfordreren til formandsposten, Claus Lind 
Christensen appellerer begge til stillingen som jægerforbundets nye formand. 

fortsættes næste side 

 

Fortsættes næste side: 
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Afgørelsen om den kommende formand bliver afgjort af repræsentantskabet, og 
udfaldet af valget blev, at Claus Lind Christensen med 224 stemmer bliver 
jægerforbundets formand frem til 2016.   Ole Roed Jacobsen fik 143 stemmer. 
I HOOJ ønsker vi Claus tillykke med formandsvalget og ser frem til en positiv og 
konstruktiv udvikling for jægerforbundet og ikke mindst for jagtsagen. 

Foreningsjagterne har det ikke nemt,- foreningen får færre områder hvor vi kan tilbyde 
”jagtløse” medlemmer en jagtoplevelse, enten som regulering eller som regulær jagt. 
Seneste har vi erfaret at jagtforvaltningen på forsvarets arealer er overgået til 
Naturstyrelsen. Om denne omlægning får positive eller negative konsekvenser for 
landets jagtforeninger, må vi afvente at få klarhed over. 
Skal foreningen så gå ind i et egentlig projekt om at leje noget jagt, hvor vi så kan 
tilbyde medlemmer en jagtdag, det må vurderes. Dog vil det kræve at foreningen kan 
få ”fingre” i et areal som ikke koster en vis del ud af bukserne. 
Findes der andre muligheder hvor ”jagtløse” medlemmer kan få en jagtoplevelse! 
JA – når du skal på jagt i efteråret på dit revir, så overvej om ikke der kunne blive en 
enkelt plads til en medjæger, som ikke selv er så heldig at råde over et jagtrevir. 
Brug formanden som mellemled eller brug hjemmesiden, aktiviteter ”jagtformidling”.  

I sidste HOOJ blad efterlyste vi medlemmer som gerne ville indgå i det frivillige arbejde 
i jagtforeningen, bl.a. på flugtskydebanen.  Det har medført at der er medlemmer som 
har tilbudt deres hjælp, og som gerne vil være en del af foreningens frivillige.  
Som formand glæder det mig rigtig meget, at der er nogen som har lyst, tid og 
overskud til at yde en indsats for foreningslivet. 
Sidder der nu nogle medlemmer og tænker --- jeg vil egentlig også gerne bruge lidt tid 
i foreningen ved at give en hånd med --- så kontakt endelig formanden.  

Jagtforeningens hjemmeside,   www.hooj.dk og foreningens nyhedsbrev- tjeneste viste 
sine fordele i forbindelse med Siemens arrangementet, da dette arrangement kom i 
stand lidt pludseligt og uden at være annonceret her i bladet. 
Hjemmeside og nyhedsbreve er værktøjer som foreningen i højere grad vil benytte sig 
af i fremtiden, både ved nyheder men også til remindere for medlemmerne. Er du ikke 
tilsluttet HOOJ´s nyhedsbrev, så gør dette på foreningens hjemmeside. 

Det skarpe øje har sikkert bemærket, at også dette blad har fået en lidt anderledes 
forside. Forsidebilledet er fra flugtskydebanen og viser hårdt trænende nyjægere. 
Har du et godt billede fra en uforglemmelig jagtoplevelse (Ind- udland), dit 
uforglemmelige trofæ, hunden i aktion eller stemning fra dit revir, så send det til 
redaktionen sammen med en lille tekst.   Så er det måske dit billede der kommer på 
forsiden. 

Må Diana følge dig på de krogede stier 
Max Elbæk - formand 

 
 
 
  
 
 
 
 
  
 

http://www.hooj.dk/
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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 

August  
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. 
 
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 

 

Lørdag 4. 9.00-13.00 Alm. skydedag 
Torsdag 9. 17.00-21.00 Alm. skydedag 
Lørdag 11. 9.00-13.00 Alm. skydedag 
Torsdag 16. 17.00-21.00 Alm. skydedag 
Lørdag 18. 9.00-13.00 Alm. skydedag 
Torsdag 23. 17.00-21.00 Alm. skydedag 
Lørdag 25. 9.00-12.00 OBS!   Lukker kl. 12.00 

Torsdag 30. 17.00-21.00 Alm. skydedag 
    
September 

Lørdag 1. 9.00-13.00 Alm. skydedag 
Torsdag 6. 17.00-21.00 Alm. skydedag 
Lørdag 8. 9.00-13.00 Alm. skydedag 
Torsdag 13. 17.00-21.00 Alm. skydedag 
Lørdag 15. 9.00-13.00 Alm. skydedag 
Søndag 16. 9.00-16.00 Foreningsmesterskab 

Torsdag 20. 17.00-20.30 Alm. skydedag 
Lørdag 22. 9.00-13.00 Alm. skydedag 
Torsdag 27. 17.00-20.30 Alm. skydedag 
Lørdag 29. 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. 
 

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  

 

 
 

 

http://www.hooj.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,     
Mobil:  2045 8345     E-mail:  hoffmann@2hoff.dk 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kurset afholdes 

 følgende onsdage, 

kl.  19 .00 - 21.00 
 

November: 

7. – 14. – 21. – 28. 

December: 

5. – 12. – 19. 

Januar: 

9. – 16. – 23. – 30. 

Februar: 

6. – 20. – 27. 

Marts: 

6. – 13. – 20. 

 

http://www.hooj.dk/
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Lygteshoppen.com
Billigelygter.dk

Stærke led lygter, til alle formål 
f.eks. Jagt, dykning, bilen, fritid 
eller som gave.

Lige nu, tilbud på våben pakke 
med 1000 lumen led lygte, 
taske, batteri, oplader, remote
kontakt. 

Før 573,80 nu 539,-

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:   tirsdag d. 18. september, 2012,   kl.  19.00-22.00 

 sted:   HOOJ huset,  Enghave 38,  2960 Rungsted Kyst 

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:   søndag d. 23. september,   kl. 9.00-13.00 

 sted:   Hanebjerg skydebaner, Hanebjergvej 6  Nr. Herlev,  3400 Hillerød 

Her skal den teoretiske viden omsættes til praksis på skydebanen. 
 
Tilmelding,- senest d.  4. september,  til:  
peterceilertsen@hotmail.com  

 
Arrangementet er et fællesarrangement mellem 
Hillerød, Hørsholm, Karlebo og Lyngby-
Gladsaxe jagtforeninger. 

Peter Eilertsen,    29 61 93 53 

Peter Andersen,  45 80 68 85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:peterceilertsen@hotmail.com
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Foreningsjagterne 

Igen i år vil der blive afholdt foreningsjagter.  

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

Program: 

Primo september: Fælles træning på flugtskydebanen 
(+ generel info om foreningsjagterne) 

                                          10. november - Foreningsjagt 

                                          01. december - Foreningsjagt 

                                          05. januar       - Foreningsjagt 

Sidste frist for tilmelding:  10. august 2012, til Jens Hansen 

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

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

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

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

Palle’s Grill
Kongevejens  Smørrebrød

Usserød Kongevej  34-36

2970 Hørsholm

4586 8090 * 4586 0619
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Riffelskydning – efterår  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. 

August 

Mandag 6. kl. 17.00-20.00 Indskydn. / træning  + mærkeprøve 

Mandag 13. kl. 17.00-20.00 Indskydn. / træning 

Mandag 20. kl. 17.00-20.00 Indskydn. / træning 

Mandag 27. kl. 17.00-20.00 Indskydn. / træning  + mærkeprøve 

     
 
September 

Mandag 3. kl. 17.00-20.00 Indskydn. / træning  + mærkeprøve 

Mandag 10. kl. 17.00-20.00 Indskydn. / træning 

Mandag 17. kl. 17.00-20.00 Indskydn. / træning 

Mandag 24. kl. 17.00-20.00 Indskydn. / træning  + mærkeprøve 

     
 
Oktober 

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

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

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

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

Mandag 29. kl. 17.00-20.00 Indskydn. / træning  + mærkeprøve 

     
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. 
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Riffelskydning – efterår  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. 
OBS !  indskrivning til skydning, slutter én time før skydetid´s slut. 

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

August 

Torsdag 9. kl. 17.00-19.00 Indskydn. / træning 

 
Oktober 

Torsdag 4. kl. 17.00-19.00 Indskydn. / træning 

m. forbehold for ændringer i skydedage/tider, samt evt. aflysninger. 
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Hundesiden   
Hundetræning i foråret er det bedste. Aftenerne bliver lysere, det 
bliver varmere, alle er topmotiverede efter vinterens jagter, hvor 
man opdagede ikke at have den total veldresserede hund, man 
troede. Var hunden dygtig fra begyndelsen af jagten, begynder 
den at blive mere ’selvstændig’ i løbet af jagterne – det kaldes 
også ulydig. Alle, der bruger deres hund til at drive, kender denne 
udvikling. 

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

Som alle andre steder i landet er deltagerantal på hundekurser vigende, men det 
betyder ikke så meget, fordi engagerede hundeførere, der brænder for at nå et godt 

resultat, stadig deltager. Netop derfor har vi set meget store 
fremskridt med førere og hunde i foråret. 

Nu skal hundene have lidt ferie, dog er jeg sikker på, at alle 
instruktører har gjort det tydeligt for førerne, at de daglige 2 x 5 
minutter træning ikke er for belastende for nogen hund. Det er 
tværtimod dejligt for hundene, når førerne beskæftiger sig 
målrettet og koncentreret med dem. 

Træning starter i sensommeren mandag den 6. august på Høveltevej  

Vi er helt orienteret om, at nogen stadig holder ferie den 6. august, men vi er nødt til at 
starte den 6. august for at kunne afslutte kurset i september inden jagterne, og inden 
det bliver alt for mørkt om aftenen.  

Alle hold starter igen på Høveltevej, hvorefter der vil blive 
trænet på forskellige terræner.  

Der etableres hold for hvalpe, grundtræning, videregående 
træning og apportering.  

Mange af jer kender hinanden så godt, at I bør etablere 
netværk til sommertræning. Jeg vil indledningsvis invitere jer til 
en sommertræning, hvorefter de enkelte hold (niveau) kan 
træne videre sammen. 

Tak til alle instruktørerne for forårets træning og tak til Christian 
Sørensen og Bo Scheibye, der trådte til med hjælpetræning og øvelser. Lad det smitte 
af på andre: har I gode idéer til øvelser, skal I aldrig brænde inde med dem. 
Instruktørerne er den bærende kraft, men træning bliver aldrig bedre, end deltagerne 
vil det. 

I ønskes en rigtig dejlig sommer, idet vi glæder os til at 
se jer til træning igen den 6. august, indskrivning fra kl. 
18.00, kr. 400,-  pr. hund samt fremvisning af hundens 
vaccinationsattest. 

Mange hilsner Anne 
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HOOJ jagttegnsskole -  

Jagttegn på den rigtige måde! 
 
Jagttegnskursuset er målrettet til nye jagttegnsløsere, men også nuværende 
jagttegnsløsere kan deltage på dette kursus 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 medio/ultimo december. Undervisning hver tirsdag frem til 

ultimo marts, i alt 13 tirsdage. Herudover er der våbenkursus-praktik 2 lørdage i 
februar og 4 lørdage i marts. 
 
Jagttegns-kursusgebyret er  2.500,00 kr..  

Kursusgebyret dækker teoriundervisning, våbenkursus (skydebane), våbenleje, frivillig 
jagtprøve, medlemskab af Hørsholm & Omegns Jagtforening (1/1 – 31/12- 2013), 
kaffe/the. 

Kursusafgiften dækker ikke  udgifter til: 

Lærebogen, Vildt & Jagt  ca. 450,- kr. 

Jagtprøve  ca. 250,- kr.  (Naturstyrelsen) 

Evt. div. elevmaterialer ca. 100,- kr. 
 
Henvendelse til: 

Max Elbæk ,  tlf.:  26 60 78 25 

mail:   jagttegn2960@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

mailto:jagttegn2960@gmail.com
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Klangen af jagthornenes messingvibrerende signaler 
der spreder sig i imellem skovens træer, over de Danske efterårsmarker, over sø og 
hav, er en fryd for jæger-øret. 
Det er en gammel jagttradition at bruge hornet som signalgiver på jagterne og at bruge 
hornet til at æres det nedlagte vildt. 
Enhver jæger nyder jagthornets toner ved vildtparaden. 

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

Der øves hver torsdag kl. 19:00-21:00  i HOOJ huset, Enghave 38, 2960 Rungsted 
Kyst. 
Første gang i efteråret, torsdag d. 6. september. 

Alle er velkommen, øvede som nye ”truttere”. 

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

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

LASERSKYDNING 
 
 
Som tidligere omtalt, så har foreningen indkøbt et laserskydeanlæg som er placeret i 
HOOJ huset.  
Det er tanken at anlægget startes op, på de foreningsaftener hvor der ikke er indlagt et 
tema. 
Der rådes over laserindstik til kal. 12 haglgevær samt til standard riffelkaliber, så man 
kan tage sit eget våben med og få indøvet korrekt montering af våben. 
Laseranlægget kan også bruges til show-skydning og indbyrdes konkurrence hvor 
sværhedsgraden kan varieres. 
Der findes forskellige videoscener, bl.a. vildsvinejagt, andejagt, duejagt, fasanjagt, 
lerdueskydning, dåseskydning etc.. 
Når anlægget bruges, så er der lagt en afgift på én krone pr. minut, når laseren bliver 
brugt til showskydning. 

Kom en tur til HOOJ huset og oplev laseranlægget, det er hylende morsomt. 
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GOURMETHOLDET  præsenterer –  

                                         Gourmethold 2012 

sted: Skolekøkkenet, Vallerød Skole, Stadion Alle, 2960 Rungsted 
 
Efter manglende tilslutning til madlavningsholdet i 2011,  
med heraf følgende aflysning til følge, prøver vi igen at starte 
et gourmethold op i 2012. 

Gourmetholdet starter d. 3. september 2012, kl. 18.00, i køkkenet på Vallerød Skole.  

Igen i år vil gourmetholdets instruktører være, Peter Finlander og Sven Hoe-Hansen, 
begge erfarne jægere og gourmander. 

Gourmetholdet henvender sig til foreningens jægere, deres familie og deres 
jagtkammerater.  
Tag din hustru eller en af dine gode jagtkammerater med og lad os i fællesskab få 
nogle hyggelige aftener sammen, også selv om de ikke er medlem af foreningen.  

Gourmetholdet har gennem mange år forvandlet det nedlagte vildt til smagfulde lækre 
retter af vildsvin, råvildt, elsdyr, dåvildt, edderfugl, fasan, bjørn, and og canadagås.  
Vi satser på, at skaffe tilsvarende vildt for den kommende sæson 

De store forudsætninger behøver du ikke til dette kursus. Hvis du kan nedlægge og flå 
vildt samt stege en bøf, så har du alle kvalifikationer.  

Gourmetholdet mødes kl. 18:00 den første mandag i hver af månederne, september, 
oktober, november og december, på Vallerød Skolen, Stadion Alle, 2960 Rungsted.   
Til hver kursusaften medbringer alle et forklæde, en skarp kniv og den vin/øl man vil 
nyde til maden. 

Hver kursusaften arbejder vi med 3 retter - forret, hovedret og dessert.  
Ud fra vildtet/opskrifterne vælger man selv den vin/øl, der passer til ens smagsløg 
denne aften. 
Inden kursusdagen sendes opskrifterne pr. mail til deltagerne, så alle er klar over 
hvilke retter vi skal arbejde med.  

Prisen pr. deltager for de fire gange er kr. 800,- der betales til Sven Hoe-Hansen på 
den første kursusaften 3. september 2012.  
Betalinger dækker kursusafgift, råvarer og materialer til de pågældende aftener.  
Hvis du en aften ønsker at medbringe en gæst til en enkelt gourmetaften, er prisen for 
din gæst denne aften kr. 200,- der dækker råvarer og materialer. 

Tilmelding skal ske på:  jagt@netbrev.dk  

Når du tilmelder dig skal du anføre den mail-adresse du ønsker at modtage 
opskrifterne på, samt dit mobiltelefonnummer. 

Ved færre end 16 deltagere må vi desværre aflyse aktiviteten.  

Vi ses. 

Peter & Sven 
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HOOJ husets åbningstider 
 
HOOJ-huset,  Enghave 38,  2960 Rungsted Kyst 

 
Åbent for alle medlemmer og gæster nedenstående onsdage  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, onsdage –  
3. kvt. 2012 

29. august 

26. september 
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HOOJ punktum DK 
 
Få gratis nyhedsbrev i din indbakke 

Tilmeld dig allerede i dag foreningens nyhedsbrev på www.hooj.dk og modtag 
nyheder, information samt påmindelser vedrørende specielle foreningsarrangementer!  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
sweissregisteraspirant. 

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 sweissregisteret er en selvfølge. 

 
Henvendelse:  John Damsager,  tlf. 3023 6401. 

 

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

 

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 

 

 

 

 

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


