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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 ! 
 
Med modtagelsen af dette blad, så sidder mange af jer 
sikkert i en lun stue og tænker tilbage på året der gik og 
også på de jagter vi har oplevet.  

I efteråret opfordrede jeg alle som råder over et jagtrevir, 
om at overveje at invitere en ny jæger eller en jæger som 
ikke selv råder over et jagtrevir med på en jagt. 
Selv har jeg part i et mindre jagtrevir, og jeg har selv haft 
fornøjelsen af at invitere nogle nye jægere med på en jagt. Både de og jeg har 
haft nogle gode oplevelser, og jeg må rose dem for at være meget disciplinerede, 
hvad angår sikkerhed og skydefærdigheder. 

Når jeg selv sidder og tænker tilbage, så tænker jeg uvilkårligt på ulven fra 
Nordjylland. Det blev endelig fastslået at det var en ulv, som formentlig er vandret 
op til os fra Tyskland. Jeg tænker – ulv, mårhund, vildsvin, bæver og andre arter 
som er enten udsat eller indvandret. Vil det i fremtiden stille os overfor nye 

udfordringer m.h.t. vildtforvaltning og dermed jagtmuligheder. Vi kan ikke vide det, men 
kun have ideer om hvad der vi ske. Et er dog sikkert, når vi kigger på vores nabolande, 
at nogle arter formerer og bliver naturligt fortrængt, bl.a. til Danmark. Derfor kan vi nok 
forvente en anderledes fauna i fremtiden.  

Hundefolket har flyttet træningsterræn. Nu trænes der på flugtskydebanens arealer, og 
efter sigende er det noget af det bedste der længe er sket for hundetræningen. 
Forholdene her er ideelle, der er et klubhus, græsset bliver holdt nede samtidig med at 
der er masser af muligheder for også at drive hundene i høj vegetation. Det eneste der 
mangler er et vandhul til at træne vandapportering. 

Flugtskydebanen har kørt på fuld fart. Rigtig mange har besøgt banen, og forsøget 
med at holde åben på lørdage i årets 3 sidste måneder har vist sig at være en god ide. 
Mange har benyttet lejligheden til at bruge efterårets lørdage til lige at finpudse 
skydefærdighederne inden man skulle på jagt. Resultatet af forsøget bliver sikkert at 
der også i 2013 holdes åben på lørdage i efterårsmånederne. 
Til stor glæde, for især kvinderne, så er der opsat en velfungerende toiletvogn, ligesom 
staben af frivillige holder området i fin stand. 

Foreningen har ansøgt puljen med jagttegnsmidler om tilskud til etablering af en jagt-
sportingbane som skal etableres på de eksisterende skydepladser og eksisterende 
skudretninger. Jeg håber at der kan informeres mere om planerne på foreningens 
årlige generalforsamling samt her i bladet. 

Lige nu går vi med spænding og venter på hvad forsvarsforliget får af betydning for 
Høvelte kaserne og hele øvelsesområdet inkl. det militære skydeanlæg. 
Nedlægges Høvelte kaserne og øvelsesområdet, så kan vi frygte hvilke konsekvenser 
det i så fald vil få for vores flugtskydebane. 

DJ´s hovedbestyrelse ser også med bekymring på lukninger af 
forsvarsarealer, da det kan få konsekvenser for rigtig mange 
skydebaner landet over. Man er dog i tæt dialog med forsvar, 
ministerier etc. for at finde en fremtidig løsning, hvis det værste sker. 
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Jule/nytårs tilbud 10 % på alle 
lygte pakker.

OBS!
Bronte er et helt nyt kvalitets 
mærke i Danmark.
15% intro pris på alle lagerførte 
Bronte lygter.
Kuponkode:hjf-dt25s

Der har i efteråret været flere arrangementer som med kort varsel blev muliggjort. 
Trofæopmåling, orientering om Afrikajagt, tilbud for nyjægere. Takket være 
nyhedsbrev og foreningens hjemmeside blev arrangementerne hurtigt formidlet ud til 
foreningens medlemmer. Der er dog kun ca. 1/3 af foreningens medlemmer som er 
tilmeldt nyhedsbrevet, hvilket betyder at vi ikke når ud til alle medlemmerne i 
foreningen. 
Det betyder desværre så også, at der ikke altid er det ønskede antal deltagere til de 
gode arrangementer som nogen lægger en masse energi i at få op at køre. 

Den årlige generalforsamling er fastsat til 30. januar 2013. Bestyrelsen håber 
naturligvis at rigtig mange medlemmer igen i år vil møde frem på generalforsamlingen. 
Der er valg til HOOJ´s bestyrelse, og allerede nu ved bestyrelsen at der bliver en plads 
som skal besættes. Det ville være rigtig godt om der var nogle flere kvinder som vil 
engagere sig i det frivillige arbejde, herunder også bestyrelsesarbejdet, hvorfor der fra 
min side er en opfordring til jer kvinder om at melde jer under fanen. Det er kun sundt 
for en forening, at få et kvindeligt input! 

Når dette blad kommer på gaden, så ved vi, af erfaring, at der er ca. 20-25 
forsendelser som ikke når frem til modtageren. Nogle skyldes adresseændring, andre 
at forsendelsen ganske enkelt forsvinder i postens verden. 
Adresseændringerne prøver vi at følge op på, og såfremt vi finder den nye adresse så 
eftersender vi bladet. Mange vælger efterhånden at være ”skjulte” , dvs. vi kan ikke 
spore jer på Krak eller andre søgemaskiner. Derfor – hvis du ikke modtager 
foreningens blad, og om måske endnu værre DJ´s blad Jæger, så kan det måske 
skyldes en flytning hvor vi eller DJ ikke kender den nye adresse. Husk derfor at 
meddele adresseændring til foreningen. 

Jeg vil endnu engang sende en appel.  
Findes der ikke, blandt vores medlemmer, en som har tiden og lysten til at være 
redaktør på dette blad.  

Opgaven består i at samle trådene, sørge for 
at få udvalg mv. til at sende indlæg, sætte 
siderne op, være lidt kreativ m.h.t. 
indhold/udformning eller rettere sagt – lave et 
godt HOOJ medlemsblad.  
Er det lige dig,- så kontakt endelig formanden. 
 
Må Diana følge dig på de krogede stier 
Max Elbæk - formand 
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10 Års Service Garanti 

ved køb af våben!

Medlem af 
jaguargruppen!
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 GENERALFORSAMLING 

Onsdag  d. 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. 
 
 
 
 
 
 
 

SPISNING 
inden generalforsamlingen 

 
Spisning starter  kl.  18.15, og menuen består af god nærende kost. 

pris:  kr.  75,-  incl. 1 øl/vand + 1 snaps 

 
Tilmelding til spisning nødvendig,  senest 20. januar til: 

Max Elbæk,  26 60 78 25 
eller på mail:  jagt@netbrev.dk 

 
 

P.S.  for de medlemmer, som ikke ønsker at deltage ved spisningen, starter 
generalforsamlingen   kl. 19.30 

Ikke flere patienter i dag – 

jeg skal nemlig til 
generalforsamling i 

jagtforeningen 

mailto:jagt@netbrev.dk
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Venneskydning 
m. Hørsholm Skytteforening 

Torsdag d. 24. januar,  kl.  18.00 

sted:  skydebanen,  Hørsholm Idrætspark 
(under skøjtehallerne, indgang bagfra) 
 

Vi har fået en invitation fra Hørsholm Skytteforening - 
En mangeårig tradition hvor vi i januar besøger skytterne i deres naturlige omgivelser 
og omvendt besøger skytterne jagtforeningen på flugtskydebanen senere på året. 

Arrangementet starter med at vi sammen med skytterne har en lille skydekonkurrence, 
hvor vi skyder med skytteforeningens våben. Som altid, ender det jo med at der er et 
vinderpar. 
Efterfølgende slutter vi af med et godt måltid mad.  

HAR DU ALDRIG oplevet denne venneaften, så kan det varmt anbefales at prøve.  

vær ikke genert, tilmeld dig nu ! 

Vi skyder med skytteforeningens våben. 

Pris for mad & ammunition beløber sig til under 100,- kr. 

 
HUSK !! tilmelding til: 

Max Elbæk, tlf.: 2660 7825  eller på mail:   max@netbrev.dk 

senest d. 10. januar, 2013 
 
 
 

 
 

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 det er til 
showskydning laseren bliver brugt. 
Kom en tur til HOOJ huset og oplev laseranlægget, det er hylende morsomt. 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Sailing_laser.svg
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Lerdueskydning  2013 
Lerdueskydning, på flugtskydebanen ved Sjælsø 

April  

Salg af 
skydekort: 

slutter 1 time før 
annonceret 
skydetids slut. 
 

 

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 
    

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  

 

 
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 
 

 

 

Ellebæk

Maskinhus
Sideduer
SpidsdueMaskinhus

Bagduer

Eksisterende skudretning (jagtbane)

Eksisterende støjafskærmning Hegn ind mod militært skydeanlæg

Kanin

Kanin

2 maskiner

Eksisterende standpladser

Dueretning på sporting (forslået)

Nye maskinhuse (på paller)

http://www.hooj.dk/
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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’ 

 

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. 
 
Steen Hoffmann,     
Mobil:  2045 8345     E-mail:  
hoffmann@2hoff.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kurset afholdes 

 følgende onsdage, 

kl.  19 .00 - 21.00 
 

Januar: 

9. – 16. – 23. – 30. 

Februar: 

6. – 20. – 27. 

Marts: 

6. – 13. – 20. 

 

http://www.hooj.dk/
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Riffelskydning – forår  2013 

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

 
Husk jagttegn & våbentilladelse, der skal fremvises ved indskrivning. 

Husk dine hjælpemidler - skydestok, jagtstol ect., og brug disse når du træner. 
OBS !  indskrivning til skydning, slutter én time før skydetid´s slut. 

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

Marts 

Søndag 10. kl. 9:00-12:00 Indskydn. / træning 

     
 
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 

     
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. 

 

 

 

Generalforsamling  -  HHK Riffel 
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i HHK Sjælsø 

Onsdag d. 6. marts  2012, kl. 21.00 
sted:  HOOJ huset,  Enghave 38,  2960 Rungsted Kyst 

 
 Dagsorden i flg. vedtægter: 
  

Forslag skal være riffeludvalgsformanden i hænde, senest 8 dage før 
generalforsamlingen. 
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Tilbud til nye  jagtriffelskytter 
 
Er du ny udi riffelskydning, tilbydes du et grundkursus i riffelskydning, hvor der 

lægges vægt på grundlæggende elementer så som -- skydestilling, åndedræt, 
aftræksteknik, sikkerhed, og hvordan man i øvrigt håndterer en riffel samt alm. færden 
og opførsel på en skydebane.  Endvidere vil der blive orienteret om den obligatoriske 
riffelprøve. 
Grundkurset omfatter en teori del (aften) og en praktisk del (dag) på skydebanen. 

Målet med dette grundkursus er, at give den enkelte jagtriffelskytte den allermest 

grundlæggende viden, så hun/han ikke mister troen på sig selv og dermed lysten til at 
skyde med jagtriffel.  Endvidere er målet at deltageren efter dette kursus er i stand til 
som minimum at bestå den obligatoriske riffelprøve. 

Teoriaften: 

Afholdes:   torsdag d. 4. april,   kl.  19.00-22.00 

sted:          Lyngby-Gladsaxe Jagtforening, Bredevej 120, 2830 Virum. 

Denne aften fortæller vi om sikkerhed, omgang og opførsel på en skydebane, om 
riffelprøven og hvordan den afvikles, får demonstreret- og skal indøve skydestilling, 
åndedræt og aftræk. 
Til teoriaften skal du medbringe jagtriffel, bundstykke, hjælpemidler til fast anlæg f.eks. 
rygsæk ell. lign. 

Skydetræning: 

Afholdes:   ca. 14 dage efter teori 

sted:          Hanebjerg skydebaner 

Her skal al den teoretiske viden du har fået, omsættes til praksis. 
 
Tilmelding,     senest d.  21. marts  2013, til: 

Peter Eilertsen,   peterceilertsen@hotmail.com 
Der skal oplyses – navn, telefon, mail og hvilken forening de er medlem af 

 
Undervisere:    

Peter Eilertsen,    
tlf.: 2961 9353 

Peter Andersen,  
tlf.:  4580 6885 

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

 
 

mailto:peterceilertsen@hotmail.com
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Hundesiden   
Tak for et dejligt hundetræningsår, hvor vi håber, at mange hundeførere 
føler sig mere overbevisende som  ledere for hundene.  
Det er en stor fornøjelse, at vi efter sommer fik mulighed for at træne 
ved flugtskydningshuset, her er et dejligt varieret terræn med mulighed 
for nuanceret træning.  

Hundeværkstedet 

Da vi afsluttede efterårstræningen omkring første oktober, spurgte mange, om vi ville 
etablere vintertræning. Første indskydelse var nej, da hovedparten af hundeførerne er 
jægere og rapportører, men vi prøvede alligevel at oprette Hundeværkstedet, hvor vi 
en gang månedlig ville fokusere på et særlig emne. Rolf Andersen påtog sig endnu 

engang opgaven at træne vores hunde. Oktober: lineføring, fri ved fod, lydighed 
generelt, november: apportering og januar: dirigering.  

Vi var spændte på, om vi kunne få de 10 hunde, der var nødvendige for at kurserne 
kunne gennemføres, men på 2 dage var der 17 tilmeldte, herefter yderligere 8 tilmeldte 
– og der kunne være 10 på holdet, men heldigvis valgte mange at deltage som 
’iagttagere’ – hvilket i virkeligheden er en fremragende mulighed, fordi man på denne 
måde kan koncentrere sig om indlæring – uden hele tiden at have et øje på egen 
hund. 

Det har været særdeles udbytterigt for alle deltagere. I oktober var det næsten 
sommervejr, i november styrtregnede det fra start til slut, i januar er vi nok druknet i 
sne – men vi SKAL til hundetræning. 

Tusind tak til Rolf for at du stiller op med din velforberedte, ligefremme og effektive 
træning. Det er meget inspirerende for os. Samtidig kan du stille op med en hund, der 
hele tiden ser dybt forelsket på dig og bare venter på, hvad du nu finder på – den ved, 
der snart sker noget interessant. Vi er vist mange, der måske er lidt misundelige over 
denne hund! 

Min store ambition er, at alle hundeførere træner hver dag for at opnå små sikre sejre. 
Det er helt naivt, men jeg tror, I deltager i hundetræning, fordi I har jeres ambitioner, 
store som små. Nogle hunde er rykket helt utroligt i løbet af året, for andre går det lidt 
mere adstadigt – og jeg ved ikke lige, om 
det skyldes hunden eller føreren!? 

Hundeværkstedet har næste session den 
13. januar.  Alle hundepladser er optaget, 
der er 7 på venteliste, men alle er meget 
velkommen til at deltage som observatører. 
Alt tæller, alt giver pote! 

Mange hilsner 
Anne 

PS. Husk: Man kan også træne hund 
hjemme om vinteren! 
 
 
 
 



13 
www.HOOJ.dk 

Foreningsjagterne 2012 
 
Usikkerheden mht. revirer er ved at være kronisk for os i foreningsjagtudvalget, og da 
vi i år ikke har kunnet benytte de militære arealer til afvikling af foreningsjagterne, var 
vi desværre nødt til igen at skære ned i deltagerantallet. Knapheden på revirer 
bevirkede at udvalget besluttede at kun nye deltagere kunne få plads ved jagterne i 
denne sæson, så mange ”gamle” måtte beklageligvis tåle at blive afvist. 
Således er vi i år 20 deltagere og 3-4 hunde, som på skift placeres på vort snart faste 
revir på Damsholtevej samt på Hjortefarmen i Kollerød, hvor Jens Rostgaard venligt 
har stillet sine arealer til rådighed. 

Vi har gennemført fælles skydetræning i september, jagt i november og december 
måned, og så har vi altså endnu en jagtdag til gode i januar. Herudover arbejdes der i 
skrivende stund (primo december) på at få arrangeret en skumringsjagt på gæs ude 
på Hjortefarmen.  

De to første jagter sluttede vi af ude på flugtskydebanen, så kunne deltagerne tage sig 
en runde hvis de følte for det.  
Der har været langt imellem fuglene, så sweepstik har måttet baseres udelukkende på 
antal afskudte patroner. Til deltagernes ros kan jeg nævne at der ikke er blevet 
foretaget forhastet skudafgivelse, så det samlede antal afgivne skud ved de 2 første 
jagter kan tælles på 1 hånd (også hvis man mangler 2 fingre) 

Foreningsjagternes formål er at indføre nye jægere i jagtens etikette, og vi tilstræber at 
fokusere på det fælles ansvar, og dermed den sikre våbenbetjening. På trods af de 
magre parader er stemningen god og fremmødet højt – noterer udvalget sig med 
tilfredshed. 
 
Venlig hilsen 
Jens Hansen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

HOOJ´s  Hundesektion tilbyder hundehjælp til alle jagtformer 

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

hønsehund, Jack Russell, Kleiner Münsterländer m.fl. 

Specialer -  Apporterende, stødende, stående hunde til alt fra 

førskudsarbejdet til søg og apportering. 

Hundeførerne -  kan deltage som jægere med hund eller som hundeførere 

uden gevær. 
 

Henvendelse:  Anne Schouenborg, tlf. 45 86 26 68 
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Vi behøver hjælp til forskellige projekter – 
der er brug for gode ideer og input- 
der skal bruges frivillige hænder- 
der skal bruges materialer og værktøj – 
der er brug for sponsorer til diverse materialer- 
 

HOOJ huset –  trænger til en kærlig hånd 

Gulvet i ”store sal” trænger til at blive rettet op, da det gennem tiderne er sunket og 

derved blevet skævt. 
Vi forestiller os at det skal nivelleres med beton og herefter pålægges vinyl/linoleum. 
Køkkenet trænger i den grad til en hjælpende hånd. Allerbedst ville være at få 

sponsoreret nye elementer, men alternativt kan de eksisterende bruges hvis de bliver 
rettet op, skruet lidt sammen, lidt maling, hævet og omplaceret. 
Øvrige rum skal indrettes og istandsættes. 
Toiletter trænger til en kærlig hånd og let modernisering. 

 

Flugtskydebanen –  
Huset skal males- 
maskinhusene renoveres og males. 
Flugtskydebanen kunne rigtig godt bruge en 4x4 minitraktor eller plænetraktor. Har DU 
sådan en stående, en som bare står i vejen og fylder op, så er flugtskydebanen den 
glade aftager af den. 
1-2 10 kg. gasflasker kan også bruges, så vi har reserveflasker. 
 

Hjemmeside –  
Foreningens hjemmeside skal fornyes.  
Den eksisterende er ud over at have mange år på bagen, også tidskrævende og tung 
at arbejde med. Vi har brug for en som kan lave en hjemmeside som er nem at 
arbejde med og som ser drøngodt ud. 
 

Foreningsbladet – 
HOOJ medlemsbladet skal have ny redaktør. 
HOOJ foreningsbladets nuværende redaktør har lavet det i 26 år. Hans Duracell 
batteri er brugt op.  Foreningen ønsker et medlem som har lyst og tid til at lave et blad. 
Opgaven er enkel --- indhente/modtage materiale fra udvalgene, sætte bladet op, 
sende til trykkeri, udsende bladet med Post DK, holde medlemsliste opdateret. 
 

Foreningsjagt –  
HOOJ har et stort ønske om at kunne råde over et jagtrevir til en pris som foreningen 
er i stand til at håndtere. 
Tanken er, at den dels kunne fungere som egentlig jagt for revirløse medlemmer og 
nyjægere, men også kunne fungere som et område hvor der kunne laves noget vildt 
og biotoppleje og hvor videreuddannelse af jægere kan finde sted. 
 

                                                                                fortsættes næste side: 
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Kender du,- eller kan du hjælpe foreningen med at få fat i sådan et revir i den nordlige 
del af Sjælland, så kontakt et bestyrelsesmedlem for en snak herom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmøde,  JKF  Hørsholm 
(jagtforeningernes kommunale fællesråd) 

Mandag  d. 28. januar 2013,  kl. 19.30 

sted:  HOOJ huset, Enghave 38, 2960 Rungsted Kyst 
 
 Dagsorden: 

 1.  Valg af dirigent 
 2.  Aflægning af beretning for JKF´s virke 
 3.  Valg af formand 
 4.  Orientering om bestyrelsens sammensætning 
 5.  Indstilling af indtil 2 kandidater til hovedbestyrelse 
      og suppleanter for disse 
 6.  Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet 
 7.  Indkomne forslag 
 8.  Eventuelt 

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

 

 

Kredsmøde i kreds 7 – Nordsjælland 

3. marts 2013 
HOOJ har ret til at stille et stort antal repræsentanter til kredsmødet (ca. 20-25).  

Hvis du har lyst til at deltage på kredsmødet med tale og stemmeret, så skal du inden 
HOOJ´s generalforsamling meddele dette til formanden, Max Elbæk tlf. 2660 7825. 

På kredsmødet er man medbestemmende omkring kredsens fortsatte/fremtidige 
arbejde, og samtidig har du mulighed for at se og høre alle ”girafferne”. 
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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.. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 for foreningens eget medlemsblad. 

 
 

Åbningstider, torsdage – 1. kvt. 2013 

27. februar 

20. marts 

http://www.hooj.dk/
mailto:jagt@netbrev.dk
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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/
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Riffelprøver, foråret  2013    

 

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


