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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 ! 

Forsidebillederne er fra kreds 7s jagtfeltskydning d. 9. juni. 
Nogen skyder – andre bruger skydetiden til noget andet! 

Bukkejagten er overstået og ud fra de mange riffelskud, 
som kunne høres, så er der nok en del som har fået en god 
buk med hjem, og en opsats til væggen. 
Om det har været et år med store flotte opsatser eller om 
det har været noget ”skravl” kan man ikke bedømme som 
udeforstående, men for den enkelte er alle trofæer unikke, store som små, og der 
hører jo altid en god historie til det enkelte trofæ. 
Derfor vil jeg her opfordre jer til at komme en tur i HOOJ huset 23. oktober, hvor 
der er trofæopmåling. Find trofæerne frem, store som sjove, Danske eller 
udenlandske, få dem vurderet.  

Danmarks Jægerforbunds årlige repræsentantskabsmøde blev afviklet 15. juni i 
Odense.  For første gang siden jægerforbundskrisen var Kristian Raunkær (DJ 
første formand red.)med til rep.mødet. Det blev for mange et glædeligt gensyn og 

han fik dog også en stående applaus. Jørgen og Nikolaj fra TV programmet ”NAK & 
ÆD” var også en smut forbi for at komme med et festligt indslag. Som I ser dem på tv, 
især Nikolaj, Sådan er de også  live. Nikolaj fik et gavekort til et jagttegnskursus mens 
Jørgen fik et gavekort til skydetræning (hvorfor mon). 
Mindre festligt indslag var da der skulle stemmes for en del forslag til vedtægts 
ændringer, blandt andet fjernelse af kontingentreduktionen for ”seniorer” der er født i 
1949 og fremefter. Der var kun ca. 89 som stemte imod forslaget, heraf en stor del af 
de delegerede fra kreds 7. 

Efterårets aktiviteter i HOOJ er mange og forskellige. Jeg skal opfordre jer til at benytte 
jer af de tilbud som kommer, og da HOOJ for mange år siden besluttede sig for at 
foreningen skulle være mere familieorienteret, så er en stor del af aktiviteterne da også 
tilrettet så jeres familie kan deltage. Derfor – tag familien med og få nogle fælles 
oplevelser, f.eks. turen i Dyrehaven hvor vi skal opleve kronhjortens brunst. 

På flugtskydebanen er formaliteterne næsten på plads, så sportingbaneprojektet kan 
iværksættes primo august. Hvis alt går som planlagt, så skulle sportingbanen kunne 
tages i brug ultimo september. 

Jeg er tidligere kommet med opfordringer til alle jer som har et jagtrevir, konsortieplads 
etc. om at overveje at invitere ”jagtløse”, nye som ”gamle” jægere, med på en enkelt 
jagtdag. Overvej om ikke der i løbet af efterårets mange jagter skulle være en enkelt 
eller to jagter, hvor I kunne invitere en jagtløs med på jagt, så de også kan få lov til at 
opleve jagtglæden. 

Foreningen søger også områder til foreningsjagterne, så hvis der blandt foreningens 
medlemmer er nogen som har områder som vi kan bruge til reguleringsjagter og 
oplæring af de mange nye jægere, så vil foreningen være meget taknemmelige for en 
henvendelse herom. 
Gælder det en invitation til en ”jagtløs” eller om et område vi kan bruge til 
foreningsjagter, så kontakt undertegnede på jagt(snabel-a)netbrev.dk 
kæmpedomicil. 

                                                                              Med Jægerhilsen 
                                                                                     Max Elbæk – formand HOOJ 
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”Brunstens”  Dyrehave 

Tirsdag  d.  24. september  kl. 18.00 

 
Indbydelse til guidet tur i Dyrehaven 

mødested:  Trepilevej v. Trepilelågen 
                       (lidt nord for Taarbæk) 
 
Oplev kronhjortens brunst. 
En aftentur i Dyrehaven med familie og venner. 

Sidst i september kommer mørkningen tidligt, 
så det er en meget stemningsfuld oplevelse. Vi 
vil høre de rungende brunstbrøl, der på én 
gang  er en udfordring og en advarsel til 
rivaler. Vi vil opleve brunstens scenarier. 

Krondyrets meget beundrede sociale organisation bygger på moderstyre, matriarkat. 
Hinder, kalve og unge hjorte lever sammen i flokke – rudler – suverænt anført af 
førerhinden. 
Afsondret fra de store rudler, lever de stærke hjorte deres eget liv, bestemt af 
gevirbygningens og brunstens store biologiske krav. Efter basten er fejet i juli, er det tid 
at samle kræfter og fedtlag til brunstens styrkeprøve. Fra midten af september forjages 
de unge hjorte fra rudlerne, og ’pladshjortene’ samler deres harem af hinder om sig. 
Brunsttiden er enormt krævende for de stærke hjorte.  
Udmattes de før tid, er det chancen for bihjortene, der hele tiden længselsfuldt 
brølende har opholdt sig i nærheden af brunstpladsen. 

Det er dette sceneri, vi skal opleve den 24. september. 
Ingen tilmelding.  Mød bare op med familie og venner. 
 
Husk fornuftig beklædning, gode travesko, drikkevarer, fotoudstyr ect.. 
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 Foreningsjagterne 2013 
 
Igen i år vil der blive forsøgt afholdt foreningsjagter (se evt. omtale af jagterne på 
hjemmesiden). Som sædvanlig retter tilbuddet sig især imod medlemmer som er enten 
nyjægere eller uden egen konsortieplads. Medlemmer, som ikke tidligere har deltaget i 
foreningsjagterne, vil have fortrinsret til det begrænsede antal pladser. 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 forventes at foregå som 
reguleringsjagter hos privat lodsejer. 
 
Program: 

21. september.    Fælles træning på flugtskydebanen (+ generel info ) 
26. oktober Fælles træning på flugtskydebanen 
02. november Foreningsjagt 
07. december     Foreningsjagt 
04. januar           Foreningsjagt 
 
 
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 –  og gør det senest 10.august- 

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 
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Trofæopmåling 
 i HOOJ huset, d. 23. oktober 2013 
 
 

Nu er tiden inde til at du kan få opmålt dit bukketrofæ og måske få 
hængt en flot medalje om stangen. 
Det er ikke kun bukketrofæer fra 2013 som opmåles, men du kan 
også få dine trofæer fra tidligere år opmålt. Hvem ved – måske kan 
du også få dit navn på HOOJ´s trofætavle. 

Er det så kun bukke trofæer fra Danmark som kan blive opmålt? 
Nej – bukketrofæer fra hele verden opmåles. 

Er det kun bukke trofæer I opmåler? 
Nej – alle former for trofæer fra hele verden, kron, då, sika, 
Afrikanske, vildsvin ect. opmåles. 

Grib chancen – kig på dine trofæer, gør dem klar og kom en tur til HOOJ huset. 

Nærmere beskrivelse af arrangementet kommer i blad 4-13 

Du kan læse mere om regler for trofæopmåling mv. på   
www.bukkeopsats.dk  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bukkeopsats.dk/
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Hundesiden   
 
I foråret fik vi igen mulighed for at have træning for 4 
niveauer: hvalpe, grundtræning 1, grundtræning 2, 
apportering. 5 instruktører deltog, idet apportering er 
et krævende kursus, og vi har med 2 trænere på 
apportering bedre mulighed for at tilgodese den 
enkelte fører og hund. Desuden har trænerne haft 
andre hold end tidligere, så alt har været nyt for alle.  

Heldigvis har vi igen kunnet træne på Flugtskydebanen ved Sjælsø, hvor vi stadig kun 
mangler en lille sø med rørbevoksning omkring – ellers er terrænet optimalt med 
mulighed for at arbejde under afvekslende sværhedsgrader, fra green-klippede 
græsplæner til vild bevoksning. Vi har været 5 hold, så enkelte hunde er kommet til at 
forvilde sig ind på det forkerte hold, men det er fint, hundene viser interesse for 
hinanden. 

Sygdomme hos hunde 

I foråret blev 2 af vores hunde desværre ramt af 
alvorlige sygdomme 
hhv. Guardia og hjerte-/lungeorm. Vi er meget 
taknemmelig for, at førerne straks meldte tilbage, så vi 
andre kunne tage vores forholdsregler, men alle hunde, 
der færdes i Nordsjælland kan blive ramt af forskellige 
alvorlige sygdomme, derfor handler det altid om at 
betragte ændret adfærd hos sin hund, tjek fækalier, lyt 
efter hoste og lignende.  

Heldigvis har begge ovennævnte hunde det godt igen 
efter langvarige behandlinger. 

Efterårstræning 
Træningen starter igen mandag den 12. august. Tilmelding kl. 18.00, 

der er ikke forhåndstilmelding. 
Efter tilmelding starter træningen kl. 18.30 og afholdes 8 mandage i træk, hver 
mandag kl. 18.30 – 19.30. 
Første aften vil instruktørerne hjælpe 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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Hvad gør jeg når dyret er skudt 
 
Lørdag d. 28. september 

Søndag d. 29. september 

 
I 2012 afholdt vi et arrangement hvor især nye jægere fik mulighed for at se hvordan 
hjortevildt blev behandlet efter det dræbende skud. 
Det blev vist hvordan dyret blev brækket, hvordan det blev flået og hvordan det blev 
forlagt. 
Efter fremvisning fik deltagerne så lov til selv at få fingrene i dyret og afprøve de 
teknikker som de lige havde lært. 

Vi har i år købt nogle dyr, hhv. til lørdag og søndag, som vil blive nedlagt umiddelbart 
før arrangementet, så det er helt friske dyr, og i lighed med hvad der skal ske på 
jagten, så skal dyret ”brækkes” af jægeren (dig) umiddelbart efter skuddet. 

Arrangementet henvender sig især til den nye jæger som efter erhvervelsen af 
jagttegnet nu står og tænker – hvad gør jeg hvis? -. 

Der vil løbende være smagsprøver på det vildt som lige er blevet ordnet, ligesom der 
vil være mulighed for at købe/bestille dåvildt kød på hjortefarmen. 

Arrangementet finder sted, ovennævnte datoer på : 
Hjortefarmen Brotræet 
Kollerød Bygade 23 
3450 Allerød 
  
 
Der er plads til maks. 50 
deltagere hhv. lørdag og 
søndag, hvorfor tilmelding 
er nødvendig. 

 

Pladserne bliver tildelt 
efter først til møllen 
princippet. 

tilmelding til:  
hooj.hjort@gmail.com 
 
 

Husk en god jagtkniv! 
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GOURMETHOLDET  præsenterer –  

                                        Gourmethold 2013 

 

sted: Skolekøkkenet, Vallerød Skole, Stadion Alle, 2960 Rungsted 
 

Gourmetholdet starter d. 2. september 2013, 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, 2. 
september, 7. oktober, 4. november og 2. december, på Vallerød Skolen.   

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.   1. gang er menuen gås. 

Prisen pr. deltager for de fire gange er kr. 800,- der betales til Sven Hoe-Hansen på 
den første kursusaften 2. september 2013.  
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(snabel-a)netbrev.dk    -   senest 26. august 

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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Foreningsmesterskab  2013 
Lørdag  d.  7. september,  kl.  9.00 – 16.00 

 
 
Dette er dagen, hvor foreningen afholder det årlige klubmesterskab / præmieskydning 
for foreningens medlemmer.   
Det er dagen, hvor vi alle skal vise at sommerens træning på flugtskydebanen har 
båre frugt, og at vi nu er klar til den kommende jagtsæson, og at skydetræningen 
beviser at vi ikke står for den dårlige anskydningsomtale. 
 
 

I hovedskydningen skydes i flg. klasser/rækker: 

Mester rk. – A rk. – B rk. – Veteran rk. – Dame rk. - Nyjæger rk. - Lukket bagdue 

Hovedskydningen er kun for medlemmer af Hørsholm & Omegns Jagtforeing 
 

For at en klasse/række gennemføres, kræves der min. 5 deltagere. 
Hvis ikke der kan samles 5 deltagere, så må der skydes i en anden klasse/række. 
 
 

Indskrivning til hovedskydning slutter kl. 11.00 

 
 
 

Efter hovedskydningerne er der: 

ANDE skydning – MONTE carlo – HOOJ-Trap 

Åben skydninger, hvor medlemmer fra andre foreninger kan deltage 
 

Masser af  FLOTTE  PRÆMIER  i alle klasser. 

 
 
 
Der er ingen undskyldning for at DU ikke kan deltage, så kom nu frem fra dit skjul, 

oplev en helt speciel dag som adskiller sig fra hverdagens stress og jag, sure pligter 
som f.eks.at slå græsplæne, rense tagrende o.m.a.. 
 

Ingen skydning uden sidegevinst ! 
Derfor er alle sponsorgaver velkommen! 

 
 
 

Flugtskydebanen modtager alle former for sponsorpræmier, 
så foreningsmesterskabet/præmieskydningen 

kan blive et endnu større tilløbsstykke. 
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Lerdueskydning  efterår  2013 
Lerdueskydning, på flugtskydebanen ved Sjælsø 

August  

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. 

 

Tirsdag 6. 17.00- 21.00 Alm. skydedag 

Torsdag 8. 17.00- 21.00 Alm. skydedag 

Lørdag 10. 9.00-13.00 Alm. skydedag 

Tirsdag 13. 17.00- 21.00 Alm. skydedag 

Torsdag 15. 17.00- 21.00 Alm. skydedag 

Lørdag 17. 9.00-13.00 Alm. skydedag 

Tirsdag 20. 17.00- 21.00 Alm. skydedag 

Torsdag 22. 17.00- 21.00 Alm. skydedag 

Lørdag 24. 9.00-13.00 Alm. skydedag 

Tirsdag 27. 17.00- 21.00 Alm. skydedag 

Torsdag 29. 17.00- 21.00 Alm. skydedag 

Lørdag 31. 9.00-13.00 Alm. skydedag 

    
September 

Tirsdag 3. 17.00- 21.00 Alm. skydedag 

Torsdag 5. 17.00- 21.00 Alm. skydedag 
Lørdag 7. 9.00-16.00 FORENINGSMESTERSKAB 
Tirsdag 10. 17.00- 21.00 Alm. skydedag 

Torsdag 12. 17.00- 21.00 Alm. skydedag 

Lørdag 14. 9.00-13.00 Alm. skydedag 

Tirsdag 17. 17.00- 21.00 Alm. skydedag 

Torsdag 19. 17.00- 21.00 Alm. skydedag 

Lørdag 21. 9.00-13.00 Alm. skydedag 

Tirsdag 24. 17.00- 21.00 Alm. skydedag 

Torsdag 26. 17.00- 21.00 Alm. skydedag 

Lørdag 28. 9.00-13.00 Alm. skydedag 

    

Oktober 

Lørdag 5. 9.00-13.00 Alm. skydedag 

Lørdag 12. 9.00-13.00 Alm. skydedag 

Lørdag 19. 9.00-13.00 Alm. skydedag 

Lørdag 26. 9.00-13.00 Alm. skydedag 

    

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

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. 
 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Riffelskydning 

Hanebjerg & Sjælsø 
 
Fremover vil skydedage på Hanebjerg og Sjælsø skydebaner kun blive annonceret på HHK´s 
hjemmeside. Dette gøres for at minimere fejl og dermed forgæves kørsel.    Klik ind på HHKs 
hjemmeside: 

www.hhkriffel.dk 
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. 

 
 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 

http://www.hhkriffel.dk/
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BROWNING  demo dag  

 
Torsdag d. 5. september 2013, kl. 17.00-21.00  

Sted:  Flugtskydebanen 
 
Har du noget gammelt og udslidt stående i skabet,  
kan bøssen ikke længere ramme de hurtige ænder 
eller, trænger våbenskabet bare til nyt blod?  

Flugtskydebanen får besøg af Henrik Gynter, Brownings 
agent i Danmark. Henrik vil medbringe et udsnit af Brownings portefølje indenfor 
haglvåben.  

Her vil være alle tiders mulighed for at pille-rode-rage 

Kom og kig - din næste bøsse kan hurtigt blive en Browning 

Er vejrguderne med os vil grillen vil blive startet op så du kan nyde din medbragte mad 
imens du evt. overvejer et køb. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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. 2013 

25. september 
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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. 5. 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. 
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Niels Andersen in memoriam 
 
Som en blandt mange af Niels taknemmelige jagttegnselever, er det næsten ufatteligt, 
at vi ikke længere skal mødes af Niels faste håndtryk, åbne ansigt og venlige:  Dav – 
min ven. 
Vi vil savne ham som en ”jæger med holdninger” omkring jagtsagens mange facetter. 

Som elever blev vi mødt med spørgsmålet: hvorfor vil du være jæger? 
Det var af største vigtighed for Niels, at understrege jagten som en livsstil og ikke som 
underholdning.  Du skulle acceptere jagtens væsen – at opspore og dræbe de jagtbare 
arter. Hertil kom artens udseende, levevis og levesteder samt jagttider. 
Diverse lovtekster vedr. jagtens udførelse – tilladte våben, træning i våbenbetjening, 
afstandsbedømmelse og meget mere. 

Niels særlige pædagogik og kontante metodik viste sit værd, når regnskabet blev gjort 
op efter jagttegnsprøven. Næste alle bestod første gang, nogle brugte 2 forsøg, 
enkelte 3 forsøg.  Typisk var elever, uden fornødne interesse, stoppet undervejs i 
forløbet. 

For dem, der ville være jægere, var Niels en sand guldgrube – fyldt med viden og gode 
råd. 

Personligt havde både ”Manne” og jeg en dejlig tid en hel vinter. Jagttegnet blev bragt i 
hus – og to glade nyjægere tog fat på et nyt liv. Naturligvis deltog vi i Niels eget kursus 
i tilberedning af vildt. Mere viden – flere historier og dejlig mad. 

Vi modtog den første jagtinvitation af Niels, til jagt på Agiltegårdens jorder. Efter en 
grundig parole og anvisning af poster var det spændende, at nedlægge den første 
råbuk, due eller fasan. 
Efter jagten samledes vi til parade. Her hørte vi et nyt ord, hvis betydning vi ikke 
kendte, men snart skulle erfare betydningen af – en jagtfiskal. 
Et veldækket bord ventede i Bloustrød, og den efterfølgende jagtfrokost var helt 
speciel. 

Efter at have rejst os med fyldte snapseglas, udbragtes en skål for Dronningen, 
Fædrelandet og Jagten.  Straks efter fulgte f.eks. ”gule ærter med kartofler, flæsk og 
sprængt and” – rigtig jægermad, skabt at Ellen og Niels – med Niels som chefkok. 
Når stemningen var i top, efter indtagelse af mad, drikkelse og afsyngning af passende 
viser – tog Niels jagthatten på. Nu var Niels i rollen som jagtfiskal. 
På meget pædagogisk vis fik alle deltagere en bøde, der skulle modtages med et 
tydeligt ”ja - tak!” ”Niels hund fik ofte den første bøde, for ikke at tie stille under parole, 
paraden og for at synge med på jagtsignaler. 
Nogle fik bøde for ikke at gøre noget forkert og – troede de – slippe for en bøde. 
De alvorligste bøder udstedtes for at afbryde Jagtfiskalen (spørg Ellen) eller være sen 
til at modtage sin bøde – hvorpå den straks fordobledes. 

Omtalte jagthat indeholdt Niels jagtlykke – derfor var den blevet meget tung med 
årene, da den ikke måtte vaskes. 
Pludselig var den væk. 
Niels var ked af det og spurgte alle om de havde set den – men nej – den var væk. 
Den var rejst til Hørsholm og forsvundet ind i Mannes vaskemaskine. Efter flere dages 
tørring, kunne den overbringes til Niels. 

fortsættes næste side: 
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Efter denne oplevelse var Niels mere forstående for, at det ikke kun kvinderne der 
skulle tilpasse sig ”mændenes jagt” – kvinderne havde også mod – turde tage 
udfordringerne op og tilpasse dem til begge køn. 

Vi  startede som elever – blev jægere – og jagtkammerater og det, som vi er mest 
stolte af – venner. 

Tak for hvad du så rundhåndet har givet os. 

Må Diana følge dig på de krogede stier på jagtmarkerne hinsides. 
Vore tanker følger dig 

Med Jægerhilsen 
Manne og Steen W. Jensen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jagter tilbydes 
 
Nyjæger jagt 

Øbjerggaard (sydsjælland) 14. december 2013  

Vi arrangerer en jagt på Øbjerggaard Gods d. 14 december, for max 14 
ungjægere/nyjægere.  

Området er 300 hektar fordelt på stor skov, vandhuller samt remisser.  
Jagten er primært fasaner, men med mulighed for vilde ænder på opfløj, duer, harer, 
sneppe og ræv.  

Vi stiller med erfarne skytter og hundefolk, grundig parole og råd og vejledning 
undervejs, så vær ikke bekymret, hvis dette er din første jagt.  
Der vil være skovsåter, marksåter samt remisser med vandhuller.  
Afhængig af skytter, vejr og Diana vil jagten byde på 20-40 fasaner samt eventuelt 
andet – vildt kan købes med hjem for få penge.  

Jagten starter kl 08:30 og er inkluderet morgenmad, drikkevarer samt stor varm 
frokost, lavet på vildt fra egen jagt.  

Pris Per deltager: 1.250,-. Tilmelding først godkendt, når pengene er overført til 
Øbjerggaard konto.  

Mvh  

Ulrik Branner / Øbjerggaard  

Tlf: 3065 4390 / ulrik@ingridbranner.com 
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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


