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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 ! 
 

Så er den nye jagtsæson i fuld gang og nogle af jer har 
sikkert fået det første stykke vildt på tasken. 
 
Når nu mine fingre igen gløder på PC´ns tastatur, så kan 
jeg ikke lade være med igen at komme med en opfordring – 
inviter en ny jæger eller ”jagtløs” jæger med på en dagjagt 
og glæd en med denne herlige oplevelse. Hvor finder man 
så lige en som gerne vil med på jagt,- spørg f.eks. på skydebanerne om der er 
nogen som kunne tænke sig en jagtoplevelse. Jeg er sikker på, at hvis man er lidt 
ihærdig nok, så skal det nok lykkes at finde en som med glæde vil tage imod 
tilbuddet. 

Når I læser foreningsbladet, så vil I måske se nogle ændringer i forhold til tidligere 
numre af HOOJ bladet, og hvis ikke, så vil det nok ske løbende. HOOJ bladet har 
fået en ny redaktør, Karin Thrane som har indvilliget i at overtage jobbet med at 

være HOOJ bladets redaktør. Nu skal Karin så finde sin egen stil m.h.t. bladets 
indhold, opsætning mv.. Jeg er sikker på at Karin kan løfte opgaven med bravur. Jeg 
ønsker Karin velkommen til hendes nye job og takker på foreningens vegne for hendes 
lyst til at varetage opgaven. 

Aktiviteterne går strygende. Der er mange deltagere ved hundetræningen, og det er 
fornøjeligt at overvære hvordan træningen med hundene skrider frem. 
Skydeaktiviteterne har også rigtig god søgning, både flugt og riffelskydebanerne 
melder om fremgang. Af øvrige populære arrangementer kan nævnes turen i 
Dyrehaven til kronhjortens brunst som altid trækker mange deltagere, ofte som 
familietur. Det er altid spændende at opleve de store hjorte, og Dyrehaven er nok det 
sted hvor man med garanti kan få en rigtig god oplevelse. 

Der er dog også arrangementer som ikke rigtig slår igennem, hvor kun få deltager. 
Hvad årsagen er, kan vi kun få at vide hvis I medlemmer fortæller os hvorfor det ikke 
rigtig er interessant at komme til f.eks. ”hvad gør jeg når dyret er skudt” som afholdes 
på Hjortefarmen. Som omtalt flere gange, så henvend jer endelig til bestyrelsen hvis I 
har en god ide til et arrangement, så vil bestyrelsen tage dette op og vurdere om det er 
noget foreningen kan kaste sig ud i. 
Den nye jagtprøve er nu faktum. Haglskydeprøven er også et faktum, hvad automatisk 
vil medføre øget pres på flugtskydebanerne. Jeg tror ikke at man fra politisk side har 
tænkt ret meget over hvilke problemer en øget aktivitet på skydebanerne kan give de 
enkelte skydebaner m.h.t. støjgener for banernes naboer, og hvilke 
uoverensstemmelser mellem skydebaner og øvrige borgere det kan medføre.   Mere 
om den nye jagtprøve kan læses her i bladet. 
Det ser ud til at lyddæmpere til jagtrifler nu bliver tilladt. Justitsministeriet har i al fald 
udsendt en ny bekendtgørelse i høring og ifølge DJ er lovliggørelse af lyddæmpere en 
af årsagerne til den nye bekendtgørelse. 
Det vil være en gevinst for skytterne, for ørerne og ikke mindst en kæmpe gevinst for 
riffelskydebanerne m.h.t. støjgener. Kan en lyddæmper mindske støjen på skydebanen 
med f.eks. bare 40%, så vil det være så stor en reduktion af decibellen at mange 
støjproblemer vil ende i at kommende uoverensstemmelser kun handler 
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Formanden har ordet (fortsættelse) 

om andres generelle modstand mod våben og ikke mindst  jægere. 
Tænk hvis der sidder en opfindsom person som kunne finde en smart og let løsning til 
en lyddæmper til haglgeværet, som bare kunne reducere støjen med 25 %, så ville det 
være en kæmpe gevinst for flugtskydebanerne. 

Foreningens årlige generalforsamling bliver afholdt i januar 2014. Prøv om I kan afse 
tid til et par timers generalforsamling. Husk på at det er her I som medlem af HOOJ 
kan få indflydelse på foreningens fremtid. 
Det er valgår, ikke kun i kommuner og regioner, men også i jagtforeningen. Hvis der er 
nogen som har lyst, tid og kræfter til at tage en tørn, så skulle der nok være en 
mulighed herfor. 

Året lakker mod enden, sådan er det bare, og jeg kan ikke lade være med, med 
stolthed at glæde mig over alle de positive medlemmer jeg møder på skydebanerne, i 
Netto eller andre steder. Det er en livseleksir for en formand når han møder tilfredse 
medlemmer, ligesom det er en utrolig stor glæde for en formand at se alle de frivillige 
som er villige til at give en hånd med rundt om i foreningen. Tak til jer alle! – og må I 
alle få en forrygende jagtsæson.  Knæk & Bræk! 
 
Må Diana følge dig på de krogede stier 
Max Elbæk - formand 

 
 
 
  
 
 
 

 

Alpha Fodterapi
v/ Statsaut. Fodterapeut Katrine W. Jensen 

Tel.: 27 14 40 77                          

Fodbehandling til sunde fødder –

hjemme hos dig.

Er dine fødder ømme og trætte efter jagt?

Plej dine fødder som dit gevær

Foden er kroppens fundament!

Giv dem en velfortjent behandling

ÅBNINGSTILBUD
Medlemmer af Hørsholm og Omegns 

Jagtforening får 10 % rabat. 

Tilskudsberettigede behandlinger
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10 Års Service Garanti 

ved køb af våben!

Medlem af 
jaguargruppen!
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Kulturdagene i Hørsholm &  
Hørsholm og Omegns Jagtforening. 
 
7. september deltog vores forening med stand på Hørsholm Ridebane i forbindelse 
med Hørsholm Kulturdage. 

Foreningens PR udvalg bestående af Dennis Schultz og Peter Windfeld passede 
forenings stand fra morgen til aften med mange interesserede besøgende.  

Vi fik talt med mange som viste interesse for jagten og skulle høre mere om jagttegn 
og muligheder. Og vi fik også lejlighed til at mødes med andre jægere hvoraf flere 
heldigvis var medlem af HOOJ.  

Andre var meget interesseret i at høre om vores mange aktiviteter så materialet om 
jagttegn, vores medlemsblad og web adresse forsvandt i en lind strøm i løbet af 
dagen. Også hundehalsbånd og veste blev uddelt. 

Flere af vores lokale politikere kom også forbi og ville høre mere til HOOJ og vores 
aktiviteter og et par stykker af dem ville meget gerne at vi gentog succeen fra tidligere 
hvor vi inviterede lokalpolitikere til en snak om jagt og muligheder i Hørsholm 
Kommune. Peter Windfeld arbejder videre på at få et sådan arrangement på benene i 
det nye år. 

Og så var der alle de mange forældre og børn som syntes at vores udstoppede dyr 
som vi havde med var helt fantastiske at røre ved og ”snakke med” – måske fik vi vakt 
interessen hos den yngste generation til at blive kommende jægere! 

Jo, en fantastisk dag på Ridebanen i strålende solskin og som blev rundet fint af med 
koncerter hvor Eran DD og Safri Duo fik Ridebanen og standene til at gynge til det blev 
mørkt. 
 
Knæk og bræk, 

Peter W 
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Er du på                   ? 
 

 
Så kan du følge med i, hvad der sker på HOOJ’s flugtskydebane, hvis du går ind og 
”Synes godt om” Hørsholm og Omegns Jagtforenings flugtskydebane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du kan også finde andre jagtrelevante sider så som:  
 
 
Danmarks Jægerforbund 
Korsholm Skjern Jagt 
Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum 
Jagt i Danmark 
SIE-Hunting 
…………og sikkert mange flere  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DYREKLINIKKEN

RUNGSTEDVEJ 16

45 86 15 80
DYRLÆGE  CARSTEN  HOLM  PETERSEN

HUNDE  &  KATTESYGDOMME

KONSULTATION  DAGLIG  EFTER  AFTALE

TIDSBESTILING  KL.  8-17
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Lerdueskydning  efterår  2013 
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 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 

    
November 

Lørdag 2. 9.00-13.00 Alm. skydedag 

Lørdag 9. 9.00-13.00 Alm. skydedag 

Lørdag 10. 9.00-13.00 Alm. skydedag 

Lørdag 23. 9.00-13.00 Alm. skydedag  

Lørdag 30. 9.00-13.00 Alm. skydedag 

    

December 

Lørdag 7. 9.00-16.00 JULESKYDNING 

    
    

 

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 

 

 

http://www.hooj.dk/
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24 duer´s skydekort 
Her må der godt skydes udelukkende til enkeltduer, eller efter reglerne,-   4 enkelte  -  1 double 

Flugtskydebanen fortsætter med at være et yndet sted for eksisterende og kommende 
flugtskytter (jagt elever mv). Sommerens store aktivitets niveau bære nu frugt og 
fremmødet på banen er stort, både hos nye såvel som gamle bekendte. Dette er til 
stor tilfredshed. Men sommerens indsats kan også ses på sporting bane projektet som 
løber efter planen og forventes klar til brug i Oktober/November. De første maskiner er 
ankommet og anlægsarbejdet er i fuld gang. De nye maskinhuse (8 stk.) nærmer sig 
nu også afslutningen.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

            Riffelskydning 

                              Hanebjerg 

efterår 2013 
 

Indskydning, træning, instruktørhjælp, hjælp til fejlfinding, om riffelprøve etc.,- kort sagt, alt hvad 
du skal vide omkring riffelskydning finder du på -  

www.hhkriffel.dk 

Husk jagttegn & våbentilladelse, som 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. 

 

 

På Hanebjerg skydebaner har vi tændt op i grillen alle mandage.  

Tag selv din mad med, og brug vores grill, så familien ikke får en 
sulten skytte hjem. 
 

 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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Knivkursus 
sted:   Vallerød Skole,  sløjdlokalerne    

(ligger i skolens sydlige ende) 
 
Siden vi startede ”knivkursus”, har flere og flere deltaget i denne spændende aktivitet. 
Det er imponerende at se den kreativitet deltagerne udviser, og så flotte knive der 
bliver lavet. 

Alle er velkomne, nybegyndere som viderekomne, og hele ”kurset” kører på hjælp-til-
selvhjælp princippet, og fordelen ved at samle aktiviteterne et sted, er - dels at vi har 
de rigtige maskiner, værktøj, bøger mm., og sidst men ikke mindst, at mange af 
deltagerne er dygtige knivmagere, som har gjort sig mange erfaringer, erfaringer de 
gerne deler med os andre. 

I løbet af ”kursusperioden” vil der blive holdt nogle temaaftener med, bl.a. design og 
formgivning, finish, skedesyning m.v. samt andre emner som popper op undervejs. 

Du må meget gerne selv medbringe værktøjer og materialer, men foreningen råder 
over et mindre udvalg af knivklinger og skæftematerialer, som sælges til næsten rene 
nettopriser, men har du specielle ønsker om materialevalg, kan dette også lade sig 
gøre, men så er det ”bestillingsvarer”. 

Alle er velkommen, og det er gratis at deltage, og man kommer bare.  

Kurset afholdes om onsdagen i november - marts måned. Kursus start og tilmelding 

annonceres i medlemsbladet samt i kalenderen på www.hooj.dk. 
 
Vil du vide mere om knivkursus 
eller evt. tilmelding skal ske til: 
Steen Hoffmann,     
M: 2045 8345     E: hoffmann@2hoff.dk 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Kurset afholdes 

følgende onsdage, 

kl.  19 .00 - 21.00 
 

November: 

13. – 20. – 27. 

December: 

4. – 11. – 18. 

Januar: 

8. – 15. – 22. – 29. 

Februar: 

5. – 12. – 19. – 26. 

Marts: 

5. – 12. – 19. – 26. 

 

http://www.hooj.dk/
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Trofæopmåling 
 
 HOOJ huset, Enghave 38, 2960 Rungsted Kyst 

 onsdag d. 23. oktober 2013,  kl. 17.00 – 22.00 

 
I samarbejde med Glenn Hegaard fra www.Bukkeopsats.dk  

arrangerer vi en eksklusiv trofæopmålingsaften for vores 
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 er gratis for et bukketrofæ og der vil blive udstedt 
officielt certifikat efter begge systemer.  
Er dit trofæ medaljeberettiget, så er der en lille egenbetaling 
for medaljen. 

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.  

 
 
 
 

 

http://www.bukkeopsats.dk/
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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 

april. Herudover er der våbenkursus-praktik 2 lørdage i februar og 4 lørdage i marts. 
 
Jagttegns-kursusgebyret er  2.800,00 kr..  

Kursusgebyret dækker teoriundervisning, våbenkursus (skydebane), våbenleje, frivillig 
jagtprøve, medlemskab af Hørsholm & Omegns Jagtforening (1/1 – 31/12- 2014), 
kaffe/the. 

Kursusafgiften dækker ikke  udgifter til: 

Lærebogen, Vildt & Jagt  ca. 475,- kr. 

Jagtprøve  ca. 250,- kr.  (Naturstyrelsen) 

Evt. div. elevmaterialer ca. 100,- kr 
 
 
 

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 – 4. kvt. 2013 

23. oktober 

27. november 

Henvendelse til: 

Max Elbæk ,  tlf.:  26 60 78 25 

mail:   

jagttegn2960@gmail.com 

 

 

mailto:jagttegn2960@gmail.com
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JULEGLØGG  aften 
onsdag  d.  27. november,  kl. 19.00 

HOOJ huset, Enghave 38, 2960 Rungsted Kyst 

 

UPS !  så er det – igen – snart jul 

ÅH – er julen ikke skøn, alle traditionerne, hyggen, stemningen og hvad der nu 
hører sig til for at få en dejlig jul 

én af traditionerne er jagtforeningens  julegløgg aften. 

 
Sæt et stort kryds i kalenderen, kom og hyg dig nogle timer med familien og dine 
jagtkammerater. 

Foreningens Gløggaften er en årlige  og tilbagevendende begivenhed, hvor vi holder 
en fælles og afslappende hyggestund, inden det store juleræs sætter ind. 

Vi hygger os med et par spil banko. 
Billige plader og pæne gevinster. 

Tag familien med til denne, årets sidste 
aften med foreningen som arrangør, slap 
af og lad op til den store julemåned og 
juleræset. 

Foreningen serverer gløgg og 
æbleskiver, og til børnene er der 
sodavand. 
 
Vel mødt ! 
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Hvad gør jeg når dyret er skudt.                                                            
Af Brian Elbæk 
 

”Gisp”, ”åh ååhh”, ”hmm”, ”hvad nu” Mangt en jæger kan sikkert nikke genkendende til 
disse udtryk, når man har stået alene på jagten, med det første stykke råvildt som 
tilfældigvis valgte at stille sig midt i kikkertens trådkors. Mange har igennem tiden 
forsøgt sig på egen hånd med én eller anden form for resultat, nogen har lært det fra 
barnsben og andre har måttet ty til en livline, i form af mobiltelefonen når dette første 
stykke hjortevildt skulle brækkes.  
Disse første udtryk har foreningen, I samarbejde med Hjortefarmen Brotræet, forsøgt 
at komme i forkøbet med kurset ”hvad gør jeg når dyret er skudt”.  

Kursets primærgruppe er nyjægerne, men ”gamle” jægere som stadig har sit første 
stykke hjortevildt til gode kan også få meget ud af dagen. 

Dagen går i al sin enkelthed ud på at deltageren får muligheden for at få fingrene i 
dyret og lærer at stikke det, brække det, flå det og forlægge det. Instruktørerne denne 
lørdag, d. 28. september var Christian Bærentsen, Carsten Larsen (Guds Gave) og 
Jesper Madsbjerg 

 

På dagen lå der 4 stykker nyskudt dåvildt. 1 Då og 3 kalve. Dåen var til forevisning og 
de 3 kalve var til deltagerne for derved at ramme en størrelse som mindede mest om 
et stykke råvildt. 

Der var omkring 30 deltagere, enkelte havde taget familien med og derved gjort det til 
en oplevelsestur for både små og store og hunden ikke at forglemme. 
Oplevelserne var uden tvivl store og fra deltagerne kunne bl.a. høres ”Det er sjovt at 
se, hvordan man gør dyret klar til at vi kan spise det. På den måde kan man jo 
nærmest følge dyret fra jord til bord” (udtalt af ikke-jæger). ”Et virkelig godt 
arrangement, Jeg syntes det er fedt at få fat i dyret og ikke bare se på film hvordan 
man gør” (nyjæger). ”Hvad med et madhold for os begyndere?” (nyjæger) – Her er så 
en opfordring til den som måtte have viljen og lysten til at oprette et madhold for 
begyndere 
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Når forevisningen på dåen var overstået, gik man i grupper ud til hver sit lam, og fik 
under kyndig vejledning, mulighed for selv at prøve sig frem. På denne måde er 
jægeren bedre rustet til første gang, hvor man står ude på jagten med et stykke 
nedlagt hjortevildt. 
Spørgelysten og lysten til at arbejde med vildtet var stor, og når man ikke selv var ”i 
ilden” var der mulighed for at debattere om hvordan de andre nu gjorde, ligesom der 
sikkert røg et par historier af. Historier er jo en sikker del af jægerlivet.   
Under de pauser som naturligt opstår, var der mulighed for at erhverve sin egen 
jagtkniv hos Per Jensen fra jagtmarked.dk ligesom der var smagsprøver på marineret 
grillet råvildt 

Da dagen gik på hæld kunne arrangørerne konstatere at alle deltagere havde haft 
muligheden for at få beskidte og blodige hænder og alle havde haft mulighed for at få 
et stykke nyskudt, selvgjort dåvildtkød med hjem til gryden 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hvad syntes du –  
Gør han det nu rigtigt? 

 

Under arbejdet med den skarpe kniv gælder det om at holde tungen lige i munden 
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Jagt tilbydes 
 
Kunne du tænke dig at komme på dagjagt i efteråret ? 

Hørsholm og Omegns Jagtforening tilbyder dig jagtmuligheder fra oktober til 
december.  
Hurtig tilmelding er nødvendig, da de første jagter allerede er medio oktober.  
Ved tilmelding gives yderligere information om jagten, kørevejledning, mødetider etc.. 
  
1. -  dagjagt – Haretramp 

19. oktober v/ Kalundborg.  
Pris kr.1000,00 pr. deltager inkl. morgenmad og frokost 
10-12 pladser.  
  
 
2. -  dagjagt – Fuglejagt (fasan & ænder) v/ Juellund Nord 

13 & 27. oktober 
10 & 24. november 
15 & 29. december 
Pris kr.750,00 pr. deltager inkl. morgenmad og frokost 

På ovenstående datoer er der plads til én jæger pr. dato.  
  
  
3. -  dagjagt – Fuglejagt (fasaner)  

Sted: "Engelholm" imellem Præstø og Tappernøje 
29. november (sted oplyses senere) 
Pris kr. 1400,00 pr. deltager inkl. morgenmad og frokost 
5-6 pladser. 
 
Fælles for alle jagterne er at reservationer sker efter princippet “først til mølle..” 
Tilmelding er bindende og betaling forefalder umiddelbart efter tilmelding. Bliver du syg 
eller af andre årsager ikke kan møde frem refunderes tilmeldingsbeløb ikke. 
Jagterne tilbydes alle, men vi ser gerne at nyjægere og andre som kan have svært ved 
at komme på jagt melder sig til. 
 
Er du interesseret i at melde dig til 
kontakter du Peter Windfeld på e-
mail: peewee@tdcspace.dk – her 
vil nærmere om mødetidspunkt og 
adresser oplyses. 
  

 
 
 
 
 
 
 

mailto:peewee@tdcspace.dk
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Gåsejagt i Sverige 
 
Jeg har 1-2 pladser ledig til en gåsejagt i Sverige, v. Kristiansstad.  
 
Jagten finder sted fra onsdag den 23. oktober til torsdag den 24. oktober, hvor vi tager 
gåsetræk morgen og aften.  Vi returnerer til DK torsdag aften.   
 
Jagtudbyderen stiller gåseskjul, apportør, lokkefugle til rådighed. Herudover skal der 
hyres en hjælper (jagtleder).  
 
Prisen for gåsejagten er 2.000,- SEK/ pr. person inkl. overnatning, men uden 
forplejning.  
Hertil kommer fælles udgifter til en hjælper (500,- SEK pr. døgn) transport og svensk 
jagttegn (300,- SEK).  
 
Henvendelse til:  
Christian Hoffmann 
christian.hoffmann@webspeed.dk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:christian.hoffmann@webspeed.dk
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GENERALFORSAMLING 

Onsdag  d.  22. januar, 2014  -  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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Hundesiden   

Efterårssæsonen er forbi for vores 4 hold, der har i efteråret været overtegnet på 
grundtræning 1 og hvalpeholdet, og heldigvis stadig mange på grundtræning 2 og 
apportering.  

Vi er meget glad for at kunne træne på Flugtskydebanen ved Sjælsø, hvor terrænet 
tilbyder mange variationer – og altid med en smuk udsigt.  

En af de første aftener fik vi besøg af Diabetesforeningens Cykelsektion, der var faret 
lidt vild, men de blev inviteret op til flagstangen for at nyde udsigten og puste ud, og 
snart var snakken i gang mellem hundeførere og cyklister. 
 
Kære hundeførere 

Det er jer, vi træner og ikke hundene! Med kun 8 x 1 time får man ikke en færdig 
jagthund – det er en livsstil at være hundefører, og der skal trænes hver dag.  
På hvalpene ser man tydeligt, at de fra begyndelsen kan, hvad man beder dem om. 
Derfor er det besynderligt at de bliver frækkere og frækkere, som tiden går. En del af 
det skyldes deres udvikling, de vil prøve lidt mere hver dag, og de læser meget hurtigt 
deres førers mulige svage sider. Bare vi kunne læse hunden lige så godt, som den kan 
læse os. Hundene ved, at mennesket altid vinder, fordi vi er de stærkeste, men i 
hundetræning gælder det samarbejde: hunden og føreren skal sammen udføre 
opgaven, til rette tid – og med gensidig glæde.  
Dette træner man med konsekvens og kærlighed – I har hørt det utallige gange, husk 
det! 

Det er en stor glæde for både fører og træner, når der er progression i træningen. Det 
er sjovt nok, der ifølge førerne er rigtig mange hunde, der kan det hele hjemme i 
haven! Selvfølgelig udgør mange hunde på træningspladsen en distraktion for den 
enkelte hund, men det er bl.a. derfor man går til træning. 

Hundetræning er en stor opgave, og det har været dejligt for trænerne at se fremgang 
hos hunde og førere. Små, sikre sejre. Ting tager tid. 

Vi glæder os til at se jer til træning igen. 

Mange hilsner 
Anne 
 
PS. Efter 12 år har vi haft første træningsaften med regnvejr. Jeg beklager! 
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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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

http://www.hooj.dk/
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Den nye jagtprøve 

Nu har miljøministeren så endelig underskrevet den nye bekendtgørelse om jagttegn. 
Der har gennem flere år været arbejdet på en revision af jagtprøven, så undervisning 
og prøve bliver mere tidssvarende. Helhedsjægeren, er et udtryk der flittigt er blevet 
brugt omkring den nye jægeruddannelse. 

Dette skal opnås ved at undervisningen mere går på at tilegne sig faglig viden, og 
mindre på udenadslære og prøveteknik. 
Eksempelvis vil det ikke længere være nok at ”aflæse” de vildtarter som findes i 
lærebogen.   Fremover skal dyr/fugle kunne kendes på deres karakteristika og ikke på 
om dyret/fuglen står på en sten med hovedet mod højre, som på billedet i bogen. Det 
er også sikkert at der til prøven kan vises dyr/fugle som jagteleven ikke i forvejen har 
haft mulighed for at studere, ligesom spørgsmålene til prøven heller ikke længere vil 
blive tilgængelige som vi kender fra tidligere. Dog har Naturstyrelsen lovet at lægge 
eksempler på billeder og spørgsmål ud på styrelsens hjemmeside. 

Det bliver sværest for underviserne 

Overordnet set er der en del ændringer, som især omhandler jægerens rolle i naturen i 
samarbejde med andre naturbrugere. På dette og andre områder er det op til 
underviseren at finde en vej igennem dette og herfra tilrettelægge undervisning og 
spørgsmål. 
Der er ikke tvivl om at der stilles langt større krav til den enkelte underviser, ikke kun 
direkte i undervisningen, men især til ressourcerne bagved. 
Underviseren skal kunne finde den røde tråd i en del af de nye emner og sikre at de 
bliver videregivet på en levende måde, som gør det enkelt for eleverne at forstå og 
modtage dette.  
Eksempler som vildtforvaltning, jagtetik og etikette, jagtteknik og ledelse, ansvar, 
jagtformer og jagthunde, jagtens udøvelse, håndtering af nedlagt vildt, natura 2000, 
ramsarområder, fuglebeskyttelse er nogle af de områder som kommende jægere ikke 
kun skal vide noget om, men have kendskab til. 

Den praktiske prøve 

Den praktiske del af prøven er der overhovedet ikke ændret på, ud over at de 
velkendte brune vildtfigurer nu afløses af figurer som er vellignende, dvs. billeder af 
det pågældende vildt der skal afstandsbedømmes til. 
Når jagttegnet er i hus skal man dog bestå en skydeprøve, inden man må gå på jagt. 
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Den nye jagtprøve (Fortsættelse) 
 
Haglbøsseprøven 

Princippet er stort set det samme som det vi kender fra riffelprøven. 
Når jagttegnet er i hus, så kan man købe en haglbøsse, efterfølgende lære at betjene 
og ramme med den på lerduebanen. Herefter kan så aflægges en haglskydeprøve, 
som hvis man består, giver ret til at gå på haglbøssejagt. 
 
For at bestå haglskydeprøven skal aspiranten afgive skud til 6 højreduer, 6 
venstreduer, 6 bagduer, dog således at når 2 duer i hver kategori er ramt, afsluttes 
kategorien. Der må maks. anvendes 18 patroner til prøven. For at bestå 
haglskydeprøven, skal 2 duer i hver kategori være ramt. 
Almindelige sikkerhedskrav skal ligeledes overholdes under aflæggelse af 
haglskydeprøven 
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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


