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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 ! 
 
En god nyhed er altid velkommen! 

En god nyhed for HOOJ var, da budskabet om at 
Garderkasernen i Høvelte ikke var blandt de kaserner som 
blev lukket i forbindelse med forsvarsforliget.   
Helt frem til sidste sekund, var vi i HOOJ bekymret for 
flugtskydebanens fremtid, hvis lukning af garderkasernen 
blev en realitet. Nu kan vi igen sove roligt og koncentrere os 
om ombygning og modernisering af flugtskydebanen og ellers håbe på at vi får 
lov til at ligge der i mange år fremover 

Foreningens årlige generalforsamling blev afholdt 30. januar. 39 medlemmer var 
mødt frem til generalforsamlingen som blev afviklet i god ro og orden.  
Jan K. Hansen valgte at stoppe som bestyrelsesmedlem efter 9 år på posten. Jan 
blev afløst af Christian Sørensen som nyt bestyrelsesmedlem. 
Jeg skal her takke Jan for hans mangeårige indsats for foreningen og samtidig 

byde Christian velkommen i HOOJ´s bestyrelse.  

HOOJ´s riffeludvalgsformand Ejgil Jensen besluttede efter mere end 20 år som 
riffeludvalgsformand, at bruge 2013 som skæringsår for hans virke.  
Ejgil har fra start haft stor fokus på det sociale samvær på riffelbanen og haft visionen 
om at løfte riffelskydningen  i foreningen fra at være indskydning 3-4 gange årligt til en 
fast ugentlig riffelskydedag på Hanebjerg i tæt samarbejde med Hillerød, Karlebo og 
Lyngby-Gladsaxe jagtforeninger. Man må sige at det i høj grad er lykkedes for ham. 
En stor tak til Ejgil for hans indsats i riffelskydningens tjeneste .  
På posten som HOOJ´s riffeludvalgsformand indtræder Alexandra Overgaard, 
Alexandra har ligesom sin forgænger mange gode kvaliteter og vil naturligvis fortsætte 
arbejdet med at udvikle riffelskydningen på hendes måde. Også herfra, velkommen til 
”Alex”. 

3. marts 2013 blev kredsmødet i kreds 7 afviklet. Mødet blev afholdt på 
Garderkasernen i Høvelte, og ca. 190 delegerede fra kreds 7 var mødt frem. 
En af de vigtigste beslutninger der blev taget var, at opdele kredsen i 4 distrikter, som 
hver skal finde 3 medlemmer til kredsbestyrelsen. Denne manøvre skal sikre at 
kommunikationen i kredsen bliver mere effektiv end tidligere, da kreds 7 har lidt under 
den særlig struktur der har været i kredsen med 37 kommuner og 92 jagtforeninger. 
Det betød at der var for mange informationer som gik tabt i kommandovejen til stor 
frustration i foreningerne. Vi håber og tror på, at den nye struktur betyder et endnu 
bedre samarbejde på tværs af kredsen.  

Det årlige repræsentantskabsmøde i Danmarks Jægerforbund afholdes 15. juni 2013. 
Et af de store punkter bliver sikkert jægerforbundets planer om et fælles domicil, hvor 
alle aktiviteter samles. Jeg er dog bekymret for om økonomien i et sådan projekt vil 
løbe løbsk og det senere vil resultere i kontingentstigninger eller drastiske 
nedskæringer i medlemsaktiviteterne. Jeg kan frygte at det vi betyde medlemsflugt og 
dermed endnu dårligere økonomi i jægerforbundet. 
Min personlige holdning er den,- at det er bedre at bruge pengene på 
medlemsaktiviteter end at bruge dem på store forkromede drømme om et 
kæmpedomicil. 
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I har sikkert hørt rygter om en skærpelse af jagttegnsundervisningen. Ét er sikkert, det 
bliver lidt sværere at få et jagttegn, og man har ønsket at gøre op med de pt. meget 
populære VIP eller weekendkurser, så det at erhverve jagttegn bliver et studium á-la 
den Svenske model. 
Ét er også sikkert, at der indføres en haglbøsse-skydeprøve. Denne prøve bliver 
ligesom riffelprøven – man erhverver jagttegnet, erhverver en haglbøsse og lærer at 
skyde til lerduer. Når man mener at have styr på skydningen, så kan man aflægge en 
haglbøsseprøve hvor man skal skyde til 18 duer i 3 forskellige retninger, og man skal 
her kunne ramme mindst 2 duer i hver retning. Det svarer til 3-skuds reglen. Når man 
har bestået denne prøve, så må man gå på haglbøssejagt.  
Det bliver så spændende at se om der er skydebanekapaciteten i DK er tilstrækkelig til 
at indfri planlæggernes drømme. 
Den endelige udformning af den nye jagt & skydeprøve er dog ikke endelig, i og med at 
ministeren endnu ikke har sat sin underskrift på bekendtgørelsen, så nogle ting kan 
stadig nå at blive ændret. 

1. juni 2012 kom der en væsentlig ændring i våbenbekendtgørelsen, idet 
luftfjedervåben (luftgeværer) med en kaliber på 5,5 mm. eller derover, skal registreres. 
Dette har vi fået 1 år til at få gjort. 
Hvis man har et luftgevær på 5,5 mm. eller derover, så se at få det registreret hos 
politiet. I har frist frem til 1. juni. Herefter vil det blive betragtet som ulovlig 
våbenbesiddelse med heraf følgende konsekvenser. SÅ SE NU AT FÅ DET GJORT !   

Blanket til registrering kan hentes hos www.politi.dk ”blanketter” 

Nu er det snart den tid hvor bukkejagten går ind. Alle bukkejægere er sikkert i fuld 
gang med at klargøre udstyret og med at få jagtriflen indskudt. KNÆK & BRÆK til alle! 
 
                                                                            Må Diana følge dig på de krogede stier 

                                                                      Max Elbæk 
                                                                   formand i HOOJ 

 

 
 
  
 
 
 

 

Åbningstilbud 
Medlemmer af Hørsholm & 
Omegns Jagtforening får 10% 
rabat 

http://www.politi.dk/
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Jagt tilbydes 
 
Jeg er medlem af et jagtkonsortium på Vemmetofte Kloster, Hornskovens 
jagtkonsortium, som inden for de næste år vil miste medlemmer på grund af alder. 

Konsortiet har bestået i 27 år og vi er så småt i gang med at få nye medlemmer ind.  
Jeg kunne derfor være interesseret i at have en gæst med på vore fuglejagter til 
efteråret.  
Der vil ligeledes i mindre omfang være tale om rådyrjagt uden for de organiserede 
trykjagter i konsortiet.  

Formålet med at være gæst skulle være at blive set an med henblik på at indtræde 
som konsortiemedlem, hvis kemien i konsortiet passer.  
Vi har en ganske høj gennemsnitsalder og dermed er det sociale aspekt lige så vigtigt 
som det jagtmæssige.  

Hvis der i HOOJ´s medlemsskare er nogle, som kunne finde ovenstående interessant, 
så kontakt mig og lad os få en snak om muligheder etc., og vi kunne også køre en tur 
ned til Vemmetofte så man kan se jagthytte, arealet etc.. 

Jeg kan kontaktes på min mail:  abseidler@fasttvnet.dk   
eller på tlf.: 4817 1527 
 
De bedste hilsner 
Bjørn 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:abseidler@fasttvnet.dk


7 
www.HOOJ.dk 

 

Hundesiden   

Afholdte arrangementer 

Vi har i vinter haft hundetræning med Rolf Andersen i 
Hundeværkstedet, og vi har afholdt kursus for 17 
hundeinstruktører med fokus på at lære instruktører at træne 
hundeførere. Det er hundeførerne, der skal undervise deres 
hunde, derfor er det vigtigt, at vores instruktører kan aflæse 
førerne, da det er hos dem, den egentlige træning har sit omdrejningspunkt. 

Forårets træning 

Vi starter hundetræningen igen mandag den 8. april på flugtskydebanen. 
Tilmelding kl. 18, hvor der betales honorar for træningen, kr. 400,- pr. hund, og 
hundens vaccinationsattest fremvises. 
Træning begynder kl. 18.30 og afholdes hver mandag samme tid, i alt 8 mandage. 
Tidligere deltagere, samt nye tilmeldte fra Hundeværkstedet, vil i god tid inden 
træningen starter, få en invitation. 

Yderligere deltagere, der ønsker jagthundetræning, er naturligvis også velkomne.  Alle 
deltagere skal inden træningen have betalt deres medlemskab af Hørsholm 
Jagtforening.  

Hold 

Vi forventer igen at tilbyde grundtræning 1, grundtræning, 2 og apporteringstræning. 
Kommer der hvalpe nok til et hold, opretter vi det.  

Første aften vil instruktørerne hjælpe jer med at finde det rigtige hold til  hunden, så 
alle lærer mest muligt. Det skal være udfordrende og krævende, men niveau må ikke 
overstige hundens muligheder for at følge med og dygtiggøre sig.  

Vi glæder os til at se jer til træning igen. 

Mange hilsner 
Anne 
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Flugtskydebanen 
 
Nu nærmer sæsonen 2013 sig og i den forbindelse kunne jeg god tænke mig at 
informere om de specielle aktiviteter og projekter som vi har på programmet i 
indeværende år. 

Der har været en ganske stor vinteraktivitet med jagttegns elever i år, hvilket har givet 
os en økonomisk god start på året, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke de 
instruktører og hjælpere, uden hvem dette ikke havde været muligt, for deres store 
indsats i det kolde vintervejr. 

Igen i år må vi konstatere at grusvejen til vor skydebane har lidt under vinterens tav, 
men vi arbejder på at få dette forbedret inden sæson starten. 

Som det er de fleste bekendt så har bestyrelse og generalforsamlingen støttet og 
bakket op om etablering af en sporting bane. Dette har vi også fået støtte til at gøre fra 
Dansk Jagtforbund. Derfor vil vi starte med etableringen af en sporting bane, og 
implementeringen vil finde sted løbende over året og på en sådan måde at det på 
mindst mulig måde påvirker vore almindelige skydedage. 

Af miljømæssige årsager vil der fremover blive foretaget oprensning af brugte duer 
minimum 2 gange årligt og vi påbegynder dette 2. påskedag d. 1. april kl. 10:00. Dette 
vil vi fortrinsvis gøre med river samt koste, og for de som deltager vil der være frokost 
på skydebanen og alle opfordres til at tage børn og ægtefæller med. Med de fornødne 
antal frivillige vil dette nok tage omtrent 3 timer eksklusiv frokosten. Alle som ønsker at 
deltage bedes tilmelde sig hos Niels Thrane (mobil: 40 76 30 29) eller undertegnede 
(mobil: 23 70 68 09). Vi vil benytte os af ”først til mølle” princippet for tilmeldinger. 

Midt på året, i juli måned, skydes der ikke på banen, og dette vil vi benytte til at få 
malet skydebanens klubhus. Hertil have vi brug for lidt hjælp. Hvis vi kan skaffe ca. 10 
frivillige vil vi kunne gøre dette på et par dage. Der er allerede en lille gruppe som har 
meldt sig, men vi har brug for flere, så meld jer til denne aktivitet, de skal nok også 
blive ganske sjovt. Tilmelding kan ske til Niels Thrane (mobil: 4076 3029) 

Et af vor jagtforenings- samt skydeklubs store aktiver er vor kultur og sociale samvær. 
Dette hører vi gang på gang fra besøgende og nye jægere på skydebanen. For at 
fortsætte og sikre denne samhørighed, vi jeg meget gerne opfordre til 2 ting: 
 

1. Når der er aktiviteter på skydebanen hvor der er 
behov for frivillige, så deltag og tag gerne 
familien med, det er med til at styrke og udvikle 
de sociale relationer i klubben 

2. Når skytter kommer på skydebanen, fortsæt med 
at være imødekommende og åbne overfor ny 
ankomne. Det betaler sig for alle i sidste ende. 

Jeg glæder mig til starten på en ny stærk sæson med 
mange aktiviteter og meget godt samvær. Vi ses på 
flugtskydningsbanen. 

Kent Kongsdal Rasmussen 
Formand for flugtskydningsudvalget. 

 
 



9 
www.HOOJ.dk 

 

Grillaften på flugtskydebanen 
 

Torsdag d. 20. juni,  fra kl. 18.00 

på Flugtskydebanen 
 
Grillaften ? – ja, men du skal selv medbringe det kød, salat, brød mm. du skal have at 
spise.  Vi sørger for at grillen er tændt op og klar til kl. 18.00.  

Husk nu at invitere familien med! 

Der er rigelig med plads på grillen, med mindre du har en halv ko med som 
skal grilles (er dette tilfældet, så lad høre fra dig, så sætter vi bare en grill 
mere op)  . 

Denne dag er også en enestående chance til at invitere familien i byen, vise 
dem hvor det er du bruger din fritid, påvise hvorfor du godt kan lide 
flugtskydning (det kan måske fremover gøre det lettere at komme hjemmefra) og så 

kan du/I jo samtidig benytte lejligheden til at tage en runde på banen. 

Salat er sundt –Grillmad er sjovere! 

Såfremt at tidligere aftaler ”med ham 
deroppe” stadig gælder, kan vi love at 
vejret bliver vidunderligt,- skulle det 
modsatte være tilfældet, finder vi husly 
indendørs. 

Hvor der er hjerterum – 
                                                   findes også husrum! 

Drikkevarer, til voksne og børn, kan købes til sædvanlige priser (dog ikke vin). 

HUSK !  tallerken, bestik, rød/hvidvinsglas og maden. 
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Lerdueskydning, sommer 2013 
Lerdueskydning, på flugtskydebanen ved Sjælsø 

April  

Salg af 
skydekort: 

slutter 1 time før 
annonceret 
skydetids slut. 
 

Hvis skytten kun 
skal/vil skyde til 
enkeltduer, så kan 
der kun købes 24 
duer´s skydekort. 
 

40 duer´s 
skydekort 

Ved køb af 40 
duers kort, skal der 
skydes efter 
reglerne,-   4 
enkelte  -  3 double 

 

På banen må der 
kun anvendes 
patroner med 
stålhagl str. 7- 8- 9 
& maks. 24g hagl. 

 

Torsdag 4. 17.00- 21.00 Alm. skydedag 

Torsdag 11. 17.00- 21.00 Alm. skydedag 

Lørdag 13. 9.00-13.00 Alm. skydedag 

Torsdag 18. 17.00- 21.00 Alm. skydedag 

Lørdag 20. 9.00-13.00 Alm. skydedag 

Torsdag 25. 17.00- 21.00 Alm. skydedag 
    
Maj 

Torsdag 2. 17.00- 21.00 Alm. skydedag 

Lørdag 4. 9.00-13.00 Alm. skydedag 

Tirsdag 7. 17.00- 21.00 Alm. skydedag 

Tirsdag 14. 17.00- 21.00 Alm. skydedag 

Torsdag 16. 17.00- 21.00 Alm. skydedag 

Tirsdag 21. 17.00- 21.00 Alm. skydedag 

Torsdag 23. 17.00- 21.00 Alm. skydedag 

Lørdag 25. 9.00-13.00 Alm. skydedag 

Tirsdag 28. 17.00- 21.00 Alm. skydedag 

Torsdag 30. 17.00- 21.00 Alm. skydedag 
    

Juni 

Lørdag 1. 9.00-13.00 Alm. skydedag 

Tirsdag 4. 17.00- 21.00 Alm. skydedag 

Torsdag 6. 17.00- 21.00 Alm. skydedag 

Lørdag 8. 9.00-13.00 Alm. skydedag 

Tirsdag 11. 17.00- 21.00 Alm. skydedag 

Torsdag 13. 17.00- 21.00 Alm. skydedag 

Lørdag 15. 9.00-13.00 Alm. skydedag 

Tirsdag 18. 17.00- 21.00 Alm. skydedag 

Torsdag 20. 17.00- 21.00 Alm. skydedag + grilldag 

Lørdag 22. 9.00-13.00 Alm. skydedag 

Tirsdag 25. 17.00- 21.00 Alm. skydedag 

Torsdag 27. 17.00- 21.00 Alm. skydedag 

Lørdag 29. 9.00-13.00 Alm. skydedag 
    

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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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jagttegn 
 
Nyheden har bredt over det ganske land, nemlig, det at erhverve jagttegn f.o.m. 
2014 vil blive en del sværere end det vi kender til i dag. 

Der er lagt op til store ændringer i det stof som jagtegnsaspiranterne skal lære, 
større sværhedsgrad i selve prøven, og en haglbøsseprøve. 

Dette er lidt af det vi pt. kender til, og om skæringsdatoen bliver 1/1-14 vil vise 
sig. Det forudsætter naturligvis at undervisningsmateriale og efteruddannelse af 
jagttegnslærere kan nås i år. 

HOOJ har besluttet at oprette et intensivt jagtkursus i august, for at  tilgodese 
dem som ikke nåede det i foråret. 

Den teoretiske del vil blive holdt over et antal gange i august fra kl. 17.00-22.00 

Våbendelen (skydning og afstandsbedømmelse) vil også blive gennemført over 
nogle lørdage i august. 

Henvendelse til –  mail:  jagttegn2960@gmail.com 

 

mailto:jagttegn2960@gmail.com
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Riffelskydning – Sommer 2013 
 

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

 
Husk jagttegn & våbentilladelse, der skal fremvises ved indskrivning. 

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

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

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

April 

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 

 

Maj 

Søndag 3. kl. 9.00-14.00 Indskydn. / træning 

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

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

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

 

Juni 

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

Søndag 9. kl. 9.00-14.00 
Indskydn. / træning +  
træning frivillig riffelprøve, for dem som skal  
til riffelprøve senere i 2013 

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 

     
m. forbehold for ændringer i skydedage/tider, samt evt. aflysninger. 
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Riffelskydning – sommer  2013 
 

På  Sjælsø  skydebaner. 
Ellebækvej,  3460 Birkerød 

 
Husk jagttegn & våbentilladelse, der skal fremvises ved indskrivning. 

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

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

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

April 

Torsdag 18. kl. 17.00-19.00 Indskydn. / træning 
     

Maj 

Torsdag 2. 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 flûte, 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. 
 
 

 

VIGTIG INFORMATION ! 
1. juni 2012 kom der en væsentlig ændring i våbenbekendtgørelsen, idet 
luftfjedervåben (luftgeværer) med en kaliber på 5,5 mm. eller derover, skal registreres. 

Danskerne har fået 1 år til at få dette bragt i orden. 

Har man et luftgevær på 5,5 mm. eller derover, så se at få det registreret hos politiet. 
I har frist frem til 1. juni. Herefter vil det blive betragtet som ulovlig våbenbesiddelse 
med heraf følgende konsekvenser.  

SÅ SE NU AT FÅ DET GJORT ! 

Blanket til registrering kan hentes hos www.politi.dk ”blanketter” 

 
 
 
 
 

 

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

http://www.politi.dk/
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Gåsekald 
                   Gåseskjul 
                                        Lokkefugle 
Lørdag d. 8. juni,  kl. 11.00 

sted:  flugtskydebanen 
 
 
Hvilket lokkekald skal der bruges, hvordan skal lokkefuglene placeres, hvad er et godt 
skjul etc.. 

Foreningen afholder et lidt anderledes arrangement, et arrangement hvor der vil blive 
demonstreret forskellige former for lokkekald, og ikke mindst hvordan de skal bruges. 
Desuden vil der også blive vist forskellige former for gåseskjul og forskellige 
lokkefugle. 

Herudover vil der blive givet en masse gode råd fra erfarne gåsejægere, så din egen 
succes på fremtidens gåsejagter også bliver større. 
Kom endelig ud og se-hør-spørg-lær ! 

Alle er velkommen. 
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Jagtrejse til Serbien 
 
Onsdag d. 24. april, 2013,  kl. 19.00 
sted:  HOOJ huset., Enghave 38, 2960 Rungsted Kyst 
 
En jagtrejsearrangør vil gerne have fornøjelsen af at holde et arrangement, specielt  

for HOOJ´s medlemmer, hvor han vil fortælle om mulighederne for jagtrejser til et nyt 

rejsemål,- Serbien. 

Han har kontakt til 4 områder -- 

1. Jagtområde "Miroč-Strbac", areal 16 135 hektar, har en højde af 716 meter over 

havets overflade og beliggende i den østlige del af Serbien, og ligger 200 km sydøst 

for Beograd og fra motorvejen Kladovo-Donji Milanovac 12 km.  

Der jagtes vildsvin, rådyr, ulve ræv, vildkat og kanin. 

2. Jagtområde "Ali" er 15 km væk fra Negotin og 280 km sydøst for Beograd, Det 

indtager de smukke landskaber i bjerget terræn og dækker et areal på 2.000 hektar. 

Dette område er berømt for sin vin. Der jagtes rådyr, dåvildt, muflon, hjorte og vildsvin. 

I jagtområde ligger i nærheden af Negotin, fødestedet for den største serbiske 

komponist Stevan Mokranjac og i landsbyer Rogljevo Rajac, den berømte "Øl 

Negotinske Region"  

3. Jagtområde "Vratna", der måler 1.312 hektar og 546 meter over havets overflade 

og ligger 250 km sydøst for Beograd, nær byen Negotin. Der jagtes dåvildt, muflon, 

rådyr, vildsvin, hare og fasan. Naturlig skønhed i det bjergrige landskab supplerer de 

kulturelle og historiske monument, klosteret Door, der ligger i jagtområdet.  

4. Jagtområde "Deli Jovan",  har en højde af 1136 meter over havets overflade og 

beliggende i den østlige del af Serbien, mellem Donji Milanovac og Negotin, 250 

kilometer sydøst for Beograd og 20 km fra Negotin. I dette bjergrige jagtområde, som 

dækker et areal på 13.152 hektar. Der jagtes hjorte, rådyr, vildsvin, kaniner, fasaner 

og agerhøns. De 500 hektar indhegnet jagtområde jagtes udelukkende vildsvin. 

 
Han forklarer regler for jagten, jagtguider,  våbendeklarering, forsikring, jagttegn mm.. 
 
Han vil gerne have fornøjelsen af at anrette et mindre traktement med drikke, hvorfor 
bindende tilmelding er nødvendig. 

Arrangementet afholdes kun såfremt der er mindst 15 deltagere. 
 
Tilmelding til jagt@netbrev.dk 
 
Brochure over jagtrejsen vil kunne findes på flugtskydebanen og i HOOJ huset. 

 

 
 
 

mailto:jagt@netbrev.dk
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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. 

. 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Denne model gælder kun foreningens eget medlemsblad. 

 

 

 

 

 

SALG  -  KØB  -  TILBYDES  -  FORÆRES VÆK 
 
Medlemmernes side, hvor I kan søge, sælge, tilbyde eller forære væk, så brug denne 
side. 
Det kan være jagtudstyr, våben, hund, traktor, bil, ATV, tilbud om en konsortieplads 
eller en enkelt jagtdag etc..  

Vi forbeholder dog retten til at markedspladsen kun kommer til at fylde én side i bladet. 

Send en annoncetekst til redaktionen, gerne med et lille billede, og vi sørger for resten. 
 
 

Åbningstider, onsdage – 2. kvt. 2013 

24. april 

http://www.hooj.dk/
mailto:jagt@netbrev.dk
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Hvad betyder ordene! 
 
harekilling: harens unge. 

hedepleje: foryngelse af lyngarealer, således at et hedeområde kommer til at bestå af 

lyng i forskellige aldre. 

hind: hunnen hos kron- og sikavildt. 

hinter: kommando til hunden om at gå ved siden af dens fører. 

hjemler: giver ret til. 

hochstand: platform, normalt af træ, anbragt over jorden. 

hulspids: riffelprojektil med hul i spidsen. 

høstprincip: afskydning inden for rammerne af det antal individer, der alligevel 

naturligt  

dør i løbet af året. 

håndsvingfjer: de yderste lange fjer, der er fæstnet til de yderste led på vingen. 

hårdtforkromet: en elektronisk overfladebehandling af den indvendige side af løbet. 

inch: engelsk tomme = 25,4 mm. 

indflyvningsretning: den kurs, fugle tager, når de skal lande. 

indstikningspatron: løb af mindre kaliber til indsætning i større kaliber, hvilket 
muliggør skydning med ammunition af mindre kaliber end det normale for riflen. 

individ: det enkelte stykke vildt. 

jagtadministration: forvaltning af vildtet og jagten i Danmark. 

jagtberettiget: ejer eller jagtlejer af et areal. 

jagtetikette: regler for god opførsel under jagt. 

jagthorn: specielt horninstrument. 

jagtkniv: dolk eller kniv, hvor bladet kan låses. 

jagtleder: den person, der har kommandoen under en jagt. 

jagtlejer: den person, der mod betaling erhverver retten til at drive jagt på anden 
mands område. 

jagtlov: nu »Lov om jagt og vildtforvaltning«. 

jagtmoral: overholdelse af jagtens skrevne og uskrevne regler. 

jagtobjekt: vildtart, der må skydes. 

jagtprøve: prøve, der skal bestås for at få udstedt sit første jagttegn. 

jagtprøveaspirant: person, der forbereder sig til jagtprøve. 

jagtret:  retten til at udøve jagt på et bestemt område. 

jagtråd: organ, der rådgiver miljøministeren i spørgsmål om vildt og jagttekniske 

spørgsmål. 

jagtsignal: signal blæst på jagthorn til orientering for øvrige jagtdeltagere. 
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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 har 1. præmie på 1000/20 sweissprøve.  

Føreren er riffeljæger.  Ekvipagen ledsager jagtselskabet  mhp. on the job- 
træning. 

Samarbejde med sweissregistret er en selvfølge. 

Henvendelse:  John Damsager,  tlf. 2254 9533 

 

http://www.hooj.dk/
http://www.hooj.dk/
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Riffelprøver,  2013    

Tid og sted for afholdelse af riffelprøver findes på jægerforbundets hjemmeside -  
http://www.jaegerforbundet.dk/Riffelprøver.1094.aspx  

Tilmelding og betaling for riffelprøven foregår elektronisk, og gøres på -  
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Jagt/Jagttegn/       ”Mit jagttegn” 

Før prøven, skal du: 

Indbetale prøvegebyret på 135,00 kr. og tilmelde dig en riffelprøvedato.  

Betaling og tilmelding sker elektronisk på portalen   Mit jagttegn   

Sikre at din våbentilladelse er i orden (nummer på våben og våbentilladelse skal 
stemme overens). 
 
Ved prøven, skal du: 

Forevise gyldigt jagttegn, fotolegitimation. 

Medbringe det våben (med våbentilladelse), som prøven ønskes aflagt med, tillige 
med den fornødne ammunition, samt evt. hjælpemidler  (skydestok – jagtstol – 
jagtrygsæk etc..) 

Det medbragte våben og ammunition skal opfylde kravene til jagt på råvildt jvf. 
Bekendtgørelse om skydevåben og ammunition, der må anvendes til jagt m.v. 
 
 
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.  
 
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, 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/Riffelprøver.1094.aspx
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Jagt/Jagttegn/
https://www.jagttegn.dk/home/IndexNemId
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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


