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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 ! 
 
Efteråret er over os, og det er forventningerne til efterårets 
jagter også., det må vi dog vente med at få svar på. 
Grejet er tjekket, patronerne er indkøbt, våbenet smurt, 
støvlerne pudset og rygsækken pakket. Så er det kun at 
vente på startskuddet.  
Når nu I er klar til at drage af sted til jeres jagtrevir, så husk 
på at der er nogle jægere som ikke er så heldige at råde over 
et revir hvor de kan nyde jagtens glæder. Tænk på, om det 
ikke var muligt at invitere en ”jagtløs” medjæger med på jagt og dermed glæde 
en medjæger med en rigtig god oplevelse.  
Se jer om, spørg om nogen har lyst, spørg en ”ny”jæger eller se på foreningens 
hjemmeside  http://hooj.dk/opslag/formidling.asp  om ikke der skulle være en 
som meget gerne ville opleve en jagtdag.  Man kan evt. kontakte formanden med 
jagttilbud, så skal jeg nok forsøge at få fat i nogle ny-jægere som gerne vil 
opleve en jagtdag. 
 

Rygter er der mange af i jægerkredse. Et af dem er omkring en ændring af 
jagttegnsuddannelsen og jagtprøven samt en egentlig haglbøsseprøve hvor man skal 
kunne præstere at ramme et vis antal duer for at kunne få lov til at gå på jagt med 
haglbøsse (lidt á-la riffelprøven). Hvad resultatet bliver, er der dog ingen der ved, og 
forsøg på at få lusket nogle småbidder ud af forskellige personer som sidder tæt på 
projektet har hidtil været nytteløst. Der er simpelthen hermetisk tillukket hvad angår 
informationer. 

På flugtskydebanen går det forrygende. Udvalget undersøger pt. om det er muligt at 
udvide banen med en Engelsk sporting bane samt installering af kortanlæg til 
lerduerne. Der vil blive opsat en toiletvogn, så damerne nu også trygt kan komme ud 
på flugtskydebanen. Som noget nyt har udvalget i år lavet en forsøgsordning med 
lerdueskydning på udvalgte lørdage i efteråret. Så skulle det vise sig at sigtet på 
bøssen trænger til en lille opstrammer, så er der en mulighed for lige at komme forbi 
og gå et par runder på banen. 

Foreningens hundefolk har flyttet træningsområde. I forbindelse med offentlig åbning 
på forsvarets arealer, så åbnede der sig den mulighed for, at vores hundetræning 
kunne få lov til at foregå på arealet ved flugtskydebanen. Det ser ud til at være en 
succes, arealet er perfekt, der er mulighed for at komme i ly i flugtskydehuset, og alle 
er glade. Dog mangler der et lille vandhul så der også kan trænes vandapportering. 

Der arbejdes hårdt på at kunne tilbyde et efterår med nye aktiviteter. På Hanebjerg 
riffelbane er det på mandagene frem til november muligt også at skyde i skumringen, 
så man får vished for hvad kikkerten evner når mørket falder på. Hvordan man 
brækker et dyr er også en af de ting der arbejdes på at kunne arrangere.  
Derfor er det en god ide, jævnligt at smutte forbi foreningens hjemmeside eller tilslutte 
sig nyhedsbrevet, for at få de nyeste informationer. 

 
Må Diana følge dig på de krogede stier. 

Knæk og bræk 

Max Elbæk 
: 
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http://hooj.dk/opslag/formidling.asp
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JULEGLØGG  aften 
onsdag  d.  28. november,  kl. 19.00 

i HOOJ huset,  Enghave 38,   2960 Rungsted Kyst 
 
 

Så er det igen – snart jul 

December er en dejlig tid.  Julen står for døren, børnene er forventningsfulde, 
alle julelysene lyser op i de mørke aftener, duften af gran & hjemmebag fylder 
næsen med minder, man holder sine traditioner i hævd for at få en dejlig jul – 

 én af traditionerne er jagtforeningens årlige Banko-Café med julegløgg 

 

 

Sæt et stort kryds i kalenderen, invitér familien med til en let 
omgang julebanko med efterfølgende gløgg. 
Foreningen er vært med gløgg og æbleskiver (sodavand for de 

mindste – altså børnene) efter bankospillet. 
 

Banko-pladerne sælges til en favorabel pris, så der skulle være råd til at spille på 4 
plader, så der bliver større chance for at vinde en af de fine præmier som bestyrelsen 
bestræber sig på at fremskaffe fra diverse sponsorer. 
 

Kom til HOOJ huset og nyd et par timers 
afslapning sammen med andre 
jagtkammerater, og lad op inden 
juleræset for alvor begynder. 
 
Af hensyn til hvor meget der skal 
indkøbes, hvor mange sponsorting der 
skal skaffes, så vil vi være 
taknemmelige hvis man lige sender en 
mail om hvem og hvor mange der 
kommer. Det er dog ikke en betingelse 
for at komme og deltage.  

Send en mail på -   jagt@netbrev.dk 
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10 Års Service Garanti 

ved køb af våben!

Medlem af 
jaguargruppen!
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HOOJ jagttegnsskole -  
tilbyder jagttegnsundervisning 
 

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, 1 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Lad det være sagt straks: Rolf Andersens bog 

vil kunne læses med stort udbytte af alle, der 

har en jagthund. Og ikke mindst af jægere, der 

går med en drøm om at anskaffe sig en firbenet 

jagtkammerat.” Jæger, september 2012

Køb den hos din 

boghandler eller i 

din jagtforretning.

KUN 199,-

NY HUNDETRÆNINGSBOG

mailto:jagttegn2960@gmail.com
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Knivkursus 
 
sted:   Vallerød Skole,  sløjdlokalerne   (ligger i skolens sydlige ende) 

Stadion Alle, 2960 Rungsted 

GPS koordinat:  N 55
0
 53.652´   E 12

0
 31.175’ 

 
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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Trofæopmåling 
 
 HOOJ huset, Enghave 38, 2960 Rungsted Kyst 

 onsdag d. 3. oktober 2012,  kl. 17.00 – 22.00 

 
I samarbejde med Glenn Hegaard fra Bukkeopsats.dk er det 

lykkedes at arrangere en eksklusiv trofæopmålingsaften for 
HOOJ´s medlemmer. 

Glenn Hegaard er en af de fire officielt godkendte opmålere i 
Danmark. 

Glenn opmåler både efter CIC (det europæiske / gamle 
system) og SCI (det ”nye” internationale system) 

Du- dine nye som gamle trofæer er meget velkomne og de vil 
blive opmålt efter begge systemer. 

Opmålingen koster DKK 150,- for et bukketrofæ og der vil 
blive udstedt officielt certifikat efter begge systemer. Opnår dit 
trofæ medalje i en eller begge klasser er der inkluderet en 
medalje. Ønskes evt. to medaljer er der et tillæg på DKK 50,-
.    

Det er ikke kun bukketrofæer fra ind- og udland der kan 
opmåles denne aften. Så kom endelig med andre trofæer fra 

ind- og udland. Her giver Glenn en god pris på opmålingen. 

 
Opmålingsregler CIC og SCI kort fortalt – gældende for buk: 

CIC 

Her indgår stanglængde, vægt, volumen, udlæg og "skønhed". Dette er meget 
vanskeligt at vurdere hjemme. En "køkkenbordsmodel" er dog at tage 25% af vægten 
og tillægge 10-15 point. 
For at opnå medalje er kravene bronze over 105 point, sølv 115 point og guld 130 
point. 

SCI 

Her er det frem med målebåndet. 
Stanglængde, for- og bagsprosser, 
rosenkranse, udlæg samt tykkelse af 
stængerne er afgørende. Med lidt 
øvelse kan alle selv foretage denne 
opmåling. Naturligvis uofficielt.  
For at opnå medalje er kravene 
bronze 36 point, sølv 45 4/8 point og 
guld 51 1/8 point. (med riffel/hagl). 
Bue ikke så store krav.  
 
 

 

fortsættes næste side: 
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Glenn kan opmåle ca. 8 bukketrofæer i timen, så for at undgå for meget ventetid, så 
kan du sende en mail til  jagt@netbrev.dk  skriv hvor mange trofæer du vil have 

opmålt og evt. ønske om tidspunkt, så sender vi et retursvar med et ca. tidspunkt hvor 
du kan få opmålt dine trofæer. 

Som udgangspunkt kan du booke tid til opmåling af to trofæer, men vi vil gøre alt for at 
det bliver muligt at få opmålt flere trofæer, hvis du er med på lidt ventetid. 

Find dine interessante trofæer frem og kom en tur i HOOJ huset og få dem vurderet. 

Naturligvis vil laser-skydeanlægget være tilsluttet denne aften så tag gerne dit eget 
våben med og prøv.  

Vi glæder os til en hyggelig aften med spændende trofæer og gode jagthistorier. 

Bestyrelsen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jagt@netbrev.dk
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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. 

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 

     
 
November 

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

     
     
December 

Søndag 9. kl. 9.00-12.00 Indskydn. / træning    ”GLØGG SKYDNING” 

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

Oktober 

Torsdag 4. 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. 

 

 

Stærke led lygter, til alle formål, 
f.eks. Jagt, Dykning, Fritid, eller 
som gaver.

Tilbud på våben lygtepakke til 
jagt, 1000 lumens tactical lygte 
inkl. batt. Lader og taske kun 

599,-
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Lerdueskydning  2012 
Lerdueskydning, på flugtskydebanen ved Sjælsø 

Oktober  

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. 

 

Lørdag 6. 9.00-13.00 Alm. skydedag 

Lørdag 13. 9.00-13.00 Alm. skydedag 

Lørdag 20. 9.00-13.00 Alm. skydedag 

Lørdag 27. 9.00-13.00 Alm. skydedag 
    
November 

Lørdag 3. 9.00-13.00 Alm. skydedag 

Lørdag 10. 9.00-13.00 Alm. skydedag 

Lørdag 17. 9.00-13.00 Alm. skydedag 

Lørdag 24. 9.00-13.00 Alm. skydedag 
    
December 

Lørdag 1. 9.00-13.00 Alm. skydedag 

Lørdag 8. 9.00-13.00 Alm. skydedag 

Lørdag 15. 9.00-13.00 Juleskydning 
    

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

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  

 
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. 

 
Lørdage i oktober, november og december er der ud over almindelig skydetræning også 
instruktion for de jægere som har behov for dette. 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.hooj.dk/
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Hundesiden   

Sensommer/efterårstræningen har været helt ny og spændende, idet vi nu kan træne 
ved flugtskydningshuset, der tilbyder et meget varieret terræn, vi henstiller til 
formanden, at vi også får en lille sø, så er alt perfekt! 

Nye trænere 

Vi stod pludselig med et behov for at skaffe nye trænere og med stor 
tak til erfarne hundeførere lykkedes det at komme i gang med 
træningen. Der var alene et par 5 mdr. gamle hvalpe tilmeldte, de 
kom til grundtræning 1, og første aften tilbød Rolf Andersen at tage 
apporteringsholdet, så det blev en flyvende start – der var vanskelig 
at holde trit med. 

Tusind tak til Dorthe O. Og Christian S., der har grundtræning 1, til 
Ejnar der kommer fra Selsø Jagtforening for at klare grundtræning 2 
og til Rolf for at træde til i tilspidsede situationer. Apporteringsholdet 

havde en aften brug for en træner til at starte undervisningen, det klarede Steen på 
fornem vis, også tak for det. Det er altid godt at køre erfarne hundeførere i stilling.  

Rolf Andersen seminar 15. september 

I anledning af Rolf Andersens seneste bog ’Få den jagtkammerat du fortjener’ (sept. 
2012) kommer Rolf for at vise os, hvordan man klarer det i virkeligheden. Jagthunden 
er født med nogle gaver, vi bør udnytte og træne, når vi nu engang har fået denne 
gave. Der er tilmeldt 10 førere med hunde, 10 førere uden hunde, det er dejligt, at I 
hundeførere slutter op om vores arrangementer. 

Snart er det rigtig efterår og vinter 

..og mange af jer tager jeres hunde med på jagt, selv om de måske slet ikke er færdige 
til det. Første træningsaften fik nogle læst og påskrevet af Rolf, at deres hunde ikke 
burde komme med på jagt – der var tale om hunde, der allerede har deltaget i jagter i 
flere år. 

Måske skulle I tænke over det alligevel – Rolf er en klog mand. Når man er på jagt, er 
det ikke tiden at træne hund, man må ikke råbe og skrige og fløjte efter hunden bare 
for at komme i kontakt med den, det forstyrrer jagten. Derfor: sørg for, at jeres hunde 
adlyder det mindste vink, når I tager den med. Det er sikkert ikke muligt, men så kan 
man jo altid tie stille på jagten og håbe, at ingen andre opdager ens ulydige hund! 

Det har været en fornøjelse at have jer alle med til træningen: trænere, førere, hunde. 
Absolut ingen har skade af at træne endnu en sæson, så jeg håber, vi ses til 
forårstræning 2013, der starter første mandag i april.  

Mange hilsner Anne 

PS. Man kan også træne 
hund hjemme om vinteren! 

 
 
 
 

 

 

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 
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GENERALFORSAMLING 

Onsdag  d.  30. januar, 2013  -  kl. 19.30 

sted:   HOOJ huset,  Enghave 38,  2960 Rungsted Kyst 

( Parkering bag hus, ved tennisbanerne ) 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, 
i Hørsholm & Omegns Jagtforening. 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning. 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab og 
          budget til godkendelse. 

4. Indkomne forslag. 

5. Fastsættelse af kontingent. 

6. Valg:  a.  Bestyrelsesmedlemmer. 

b. Bestyrelsessuppleanter. 

c. 2  revisorer. 

d. 1  revisorsuppleant. 

7. Eventuelt. 
 
 
Forslag der ønskes optaget på dagsordenen 
og behandlet på generalforsamlingen, skal 
skriftlig være formanden i hænde 8 dage før 
generalforsamlingens afholdelse. 
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Kontingentet  2013 
 

Medlemskategori 
Kontingent 

til DJ 
Kontingent 
til HOOJ 

Samlet kontingent 
i alt, for 2011 

Ordinært medlem 704,00 125,00 829,00 

Junior medlem 125,00 55,00 177,00 

Ungdoms medlem 388,00 125,00 513,00 

Senior medlem 425,00 125,00 550,00 

Husstand medlem 250,00 55,00 305,00 

Xtr. ordinært medlem 50,00 125,00 175,00 

Kursist medlem 100,00    

Kontingent for direkte medlemskab af Danmarks Jægerforbund  
(Så er man ikke tilknyttet en lokal jagtforening) 

878,00 

Forbehold for evt. fejl i kontingentsatser 
 
Kontingent til Danmarks Jægerforbund og Hørsholm & Omegns Jagtforening, 
opkræves samlet af DJ. 

Ordinært  medlem: Den lokalforening man er ”hovedmedlem” i.   

 Man modtager bladet Jæger og foreningens medlemsblad. 

Juniormedlem: Fra år 0 til de fyldte 15 år, kan man være juniormedlem. Man 

modtager ikke bladet Jæger.   Det år man fylder 16 år, bliver 
man overført til ungdomsmedlem og modtager så også bladet 
Jæger og foreningens medlemsblad. 

Ungdoms medlem: Fra det år man fylder 16 år, og indtil det fyldte 25. år, kan man 

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

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

 Man modtager bladet Jæger og foreningens medlemsblad. 

Husstand medlem: Personer i samme husstand, kan blive husstand medlem. 

 Man modtager ikke bladet Jæger og foreningens medlemsblad. 

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

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

(DJ). 
 Man modtager foreningens medlemsblad. 

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

 Man modtager bladet Jæger og foreningens medlemsblad. 
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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. 

. 
 
 

 
 
 
 

              LASERSKYDNING 
 
 
Laserskydebanen er i gang ved foreningsaften d. 24. november.  KOM OG PRØV! 

Der rådes desuden 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.. 
 
 
 
 
 

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. 
 

Åbningstider, torsdage – 4. kvt. 2011 

24. oktober 

28. november 

http://www.hooj.dk/
mailto:jagt@netbrev.dk
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Sailing_laser.svg
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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!  

 

 
 
Nyhedsbreve kan bruges på mange måder. Desværre oplever mange at deres 
indbakke bliver fyldt med ligegyldige annoncer, hvilket forståeligt nok kan være et 
irritationsmoment. 
For jagtforeningen er nyhedsbrevet en mulighed for hurtigt at kunne komme i kontakt 
med medlemmerne, bringe vigtig information, nyheder, informere om specielle 
arrangementer, bringe aflysninger mv.. 
Godt nok udsendes HOOJ bladet 4 gange årligt, men nogen gange sker tingene så 
hurtigt, at de skrevne informationer ikke længere er aktuelle. Her kommer 
nyhedsbrevet så ind i billedet. 
Når vi udsender nyhedsbrev får vi mange returkoder med ”døde” mailadresser som så 
slettes fra vores liste. Husk derfor at tilmelde dig nyhedsbrevet på ny, hvis du skifter 
mailadresse.  
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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/


19 
www.HOOJ.dk 

 

Riffelprøver, efterår  2012    

 

Tilmelding til riffelprøven foregår elektronisk. Læs mere herom på jægerforbundets 
hjemmeside,  http://www.jaegerforbundet.dk/page1094.aspx?q=riffelpr%C3%B8ve 
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.) 
 
HUSK NU !   -  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/page1094.aspx?q=riffelpr%C3%B8ve
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


