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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Bestyrelse  og  udvalg 

Bestyrelse 

Formand Kent Kongsdal Rasmussen 

Vestvej 1 

3450 Allerød 

2370 6809 

Næstform. Christian Bærentsen 
2218 8002 

Kasserer Steen Hay Simonsen 

2898 8671 

 
Karin Thrane 

4911 2397 

 
Brian Elbæk 

2843 1501 

 
Per Støvring Sørensen 

2071 8570 

 
Peter Windfeld 
2112 4596 

 
Dennis Schultz 
2034 0838 

 
Christian Sørensen 

4020 1313 

Suppleant 
Alexandra Overgaard 

6065 0534 

Suppleant 
Mikkel Hald 

 

  
Bladudvalg / Redaktion – IT 

Redaktion 
Annoncer 

Karin Thrane 

dkkth@outlook.dk 

4911 2397 

IT 
ansvarlig 

Brian Elbæk 
2843 1501 

  
Medlemsregistrering 

 Max Elbæk                   
2660 7825 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Flugtskydeudvalg 

Formand Kent Rasmussen 2370 6809 

Kasserer Max Elbæk 2660 7825 

Tekn. leder Niels Thrane 4076 3029 

Serv. leder Katrine W. Jensen 2714 4077 

Riffeludvalg 

Formand Alexandra Overgaard 6065 0534 

Hundeudvalg 

Formand Anne Schouenborg 2231 8010 

Jagthornsudvalg 

Formand Jens Kronmann 2947 1425 

Ung / Nyjægerudvalg 

Formand Christian Bærentsen  4586 5342 

Vildtreguleringsudvalg 

Formand Christian Bærentsen 4586 5342 

PR-udvalg 

Formand Dennis Schultz 2034 0838 

Madudvalg 

Formand Brian Elbæk  2843 1501 

Knivudvalg 

Formand Steen Hoffmann 4824 5252 

Foreningsjagter 

Formand Christian Bærentsen 4586 5342 

Rævegrave 

Formand Christian Bærentsen 4586 5342 

Klubhus 

Formand Karin Thrane 4911 2397 

 JKF  

Formand Christian Bærentsen 4586 5342 

Næst fmd. Thommy Hoe 4586 4993 

Sekretær Peter Windfeld 2112 4596 

Grønt råd Flemming Eilsø 4586 1906 

 
Pro Reklame 

Falkevej 5 
3400 Hillerød 

tlf.:  26 34 38 00 S
p

o
n

s
o

r 

http://www.degulesider.dk/p/kent+kongsdal+rasmussen/57027637?search_word=kent+kongsdal+rasmussen
mailto:dkkth@outlook.dk
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Brave jægere – kære medlemmer!  
 
Kære jæger, 

 

Efter en lang og varm sommer er vi nu bevæget os ind i 

vinterperioden. Medens der har været godt gang i 

riffelskydningen på Hanebjerg, så har vi desværre haft endnu en 

periode uden skydning på vor flugtskydningsbane. Det har været en periode i dialog med 

Allerød kommune som ikke bragte os så langt videre. 

 

Situationen med flugtskydebanen, har ikke alene jeg, men også kreds 7 bragt til tops i 

Danmarks Jægerforbund og jeg kan nu langt om længe sige, at forbundet tager situationen 

meget alvorligt og har afsat ressourcer både på det tekniske, administrative samt juridiske 

område, for at støtte jagtforeninger, som er kommet i lignende situationer som vi. Jeg kan 

fortælle, at vi i HOOJ og vor flugtskydningsbane er øverste prioritet i øjeblikket. Vi har 

i starten af november ansøgt om dispensation i fredningsnævnet (vor skydebane ligger på 

et fredet område) til at opsætte lukkede skydepladser, som reducerer støjpåvirkningen 

for vore omgivelser og vi har været i dialog med myndighederne, som forsikrer os om, at de vil 

gøre hvad de kan, for at håndtere denne sag hurtigst muligt. Parallelt hermed har vi en køreplan 

med Allerød kommune om, hvad der skal ske med vor miljøgodkendelse samt hvad der skal til 

for at opnå en byggetilladelse til at opsætte de lukkede skydestande. Jeg skal ikke gå i for 

mange detaljer her, men som det ser ud nu, så har jeg en tro og et håb om, at vi er oppe og 

skyde på flugtskydningsbanen igen omkring sommer 2015. 

 

Vi afholdt et informationsmøde i sensommeren, hvor der detaljeret blev redegjort for, hvad der 

er sket og hvad vi har foretaget os i forbindelse med flugtskydningsbanen. I den sammenhæng 

grillede vi alle på vore grille i HOOJ huset og jeg vil gerne takke alle de fremmødte for deres 

deltagelse samt arrangørerne for de fine arrangement. Jeg håber at vi kan gentage succesen i det 

nye år. 

 

Den manglede skydeaktivitet på flugtskydningsbanen har dog gjort at vore hundefolk har gjort 

flittigt brug af faciliteterne, hvilket vi har været glade for.    

 

Vi tager nu også initiativ til at starte en aktiv bueskydningssektion som vi meget snart vil 

informere mere om, det er for tidligt at gøre på nuværende tidspunkt. 

 

Der har været gang i mange udvalg fra mad, eller skal jeg sige gourmetmadlavning til 

hornblæsning og jeg kan kun opfordre vore medlemmer til at kontakte udvalgsformændene for 

nogle af disse udvalg, for høre om de spændende ting de foretager sig. 

 

Slutteligt vil jeg nævne vore JKFere og deres hjælperes store indsats på ræve og mink området, 

hvor vi får mange henvendelser til bl.a. indfangning fra borger Hørsholm.  

 

Jeg vil ønske alle vore medlemmer og læsere en rigtig god vinter fremadrettet. 

 

 

Kent Kongsdal Rasmussen - Formand 
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På jagt efter…………  

 
Her introduceres siden, hvor du kan købe, 
sælge, forære, efterlyse, bytte eller hvad der 
skal til for at finde lige det som du er på jagt 
efter.  
 
Du kan sende din annonce til dkkth@outlook.dk, 
som vil publicere den ved først givne lejlighed. 
 
Men husk: HOOJ medlemsblad udkommer kun 4 
gange årligt, så du skal have lidt tålmodighed. 

 

NY JÆGER – SE HER.   

ET GODT BEGYNDERVÅBEN. 

Husqvarna  standard, glatløbet, O/U,  

12/70. Pibe 71 cm. Total 115 cm. 

AFGIVET CA. 1000 SKUD.   

MEGET VEDLIGEHOLDT,  

                                    PRIS: 2.500,00.                

KONTAKT:   JØRGEN LEHMANN.  

TLF. 2364 9234” 

  

 

 

mailto:dkkth@outlook.dk
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Elektronisk medlemsblad 
 
På hjemmesiden, www.hooj.dk kan du finde dette medlemsblad som .pdf 
fil 
 
Medlemmer som foretrækker at hente bladet via foreningens hjemmeside 
kan fravælge at modtage det trykte medlemsblad. 
 
Dette gøres ved at sende en mail til redaktionen på jagt@netbrev.dk 
 

DYREKLINIKKEN

RUNGSTEDVEJ 16

45 86 15 80
DYRLÆGE  CARSTEN  HOLM  PETERSEN

HUNDE  &  KATTESYGDOMME

KONSULTATION  DAGLIG  EFTER  AFTALE

TIDSBESTILING  KL.  8-17

http://www.hooj.dk/
mailto:jagt@netbrev.dk
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Minkprojektet er kommet godt fra start. 
 
 

Af Flemming Eilsø / JKF-Hørsholm 
 
Minkteam-Hørsholm er kommet godt fra start og er sammensat af deltagere fra Grønt 
Råd-Hørsholm,  DOF-Nordsjælland, Netværket Friforvildmink og Hørsholm Og 
Omegns Jagtforening. 
 
Hørsholm og Omegns Jagtforening er en aktiv del af teamet og deltager med fem af de 
syv medlemmer. 
 
Vi startede i sidste uge af marts og de to første uger af april med to lånte fælder som 
var doneret af 15. juni fonden til netværket fri forvildemink. 
 
Af jagtetiske årsager blev der ikke foretaget fældefangst i perioden 15. april til 15. 
august, da mink i denne periode kan have digende unger. Fældefangsten blev 
genoptaget den 15. august, og denne gang med fire fælder med SMS overvågnings 
moduler. Fælderne har Hørsholm Kommune sponsoreret.  
 
Vi har været i gang med minkreguleringen på flere forskellige fokusområder der omfatter 
Sjælsø, Usserød Å, Slotssøen, Springdammen, Rungsted Havn, kysten nord og syd for 
havnen, Flakvadrenden samt andre småbiotoper. 
 
Ud over de reguleringstilladelser vi havde fra Naturstyrelsen og Hørsholm Kommune har 
det været nødvendigt at indhente supplerende reguleringstilladelser fx fra havnemesteren, 
Rungsted Roklub, Rungsted Golfbane, Arboretet og Rungsted Ladegård 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I denne første periode er der fanget tre mink i Usserød Ådal, og vi har observeret tre 
mink der er trafikdræbte, så indtil nu har Hørsholm seks mink mindre der kan gøre 
skade og formere sig. 
Fælderne er hjemtaget her over jul og nytår, men jagten på vilde mink fortsætter når 
de kommer i parringstid og derfor begynder at flytte sig mere rundt. 
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HOOJ STARTER BUEAFDELING 

 

Da vi har fået mange henvendelser fra bue jæger og bue interesserede har vi valgt at 
opstarte en bueafdeling. 
 
Klaus Hjelm Jensen har påtaget sig hvervet at være primus motor. Klaus er meget 
erfaren buejæger og har bl.a. været formand for Foreningen af danske buejægere. 
 
Målet er at vi kan begynde at skyde omkring 1. april 2015. Om vejret tillader det. 
 
Derfor inviteres alle interesserede til 
 

Introduktionsaften 
onsdag den 14. januar 2015, kl. 19.00 

 
HOOJ huset, Enghave 38, 2960 Rungsted kyst. 

 
Foreningen byder på en øl/vand og kaffe. 
 
Planen er at der skydes på flugtskydningsbanens område. Vi har igangsat en dialog 
med Hørsholm kommune om at få nogle egnede indendørslokaler til vintertræning men 
dette får vi nok ikke en afklaring på til denne vinter.   
 
Så derfor mød op til denne aften hvor vi kan afstemme forventninger og indsats. 
 
Tag gerne venner og ikke-jægere med. 
 
Klaus kan kontaktes på tlf. nr. 60 92 54 92 eller mail rudesav@gmail.com 
 
Træk og slip 
 
Bestyrelsen  
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FOREDRAGSAFTEN OM GÅSE/ANDEKALD OG BUEJAGT 

 
 

 
 

DK WAI foredrag 
onsdag den 25. februar 2015, kl. 19.00 

 
HOOJ huset, Enghave 38, 2960 Rungsted kyst. 

 
Salg af udstyr, så tag kontanter med. 

 
Der kan forekomme mere information om dette arrangement på www.hooj.dk, hvorfor 
du også opfordres til at tilmelde dig vores nyhedsbrev. http://hooj.dk/signup/index.asp 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.hooj.dk/
http://hooj.dk/signup/index.asp
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Status på ræveregulering 

 

 
I foråret var der ret travlt med ræve som havde skab. Dette aftog i april, det må være 
den gode lange sommer, der har gjort udslaget at vi ikke har haft så travlt i løbet af 
sommeren.  
 
Der er begyndt at komme henvendelser om ræve her i november / december måned. 
Status lige nu er - der er 2 fælder ude og der er fanget 2 rævehvalpe i en villahave, 
hvor der er rævegrave. 
 
09.12.2014 blev det vedtaget af bestyrelsen i HOOJ, at vi kun sætter fælder op i 
Hørsholm kommune og at medlemmer af HOOJ godt kan låne en fælde, hvis der er 
nogen på lager. 
 
Status for året: 
Fælder ude - 15 stk. 
Fanget i fælder - 9 stk. 

Telefonisk vejledning med gode råd - 7 stk.  
 
OBS OBS : Hvis nogen har gamle sløringsnet de vil af med, kan jeg godt 
anvende dem til at sløre fælder med.  

 
Med venlig jæger hilsen 
Thommy Hoe  
thommy.hoe@outlook.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:thommy.hoe@outlook.dk
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Indkaldelse til HOOJ Generalforsamling 

 
 

Tirsdag d. 20. januar 2015 kl 19-21:30 
(Spisning for tilmeldte starter kl 18:00) 

 
Sted: Café Sneppen – Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum 

Folehavevej 15-17 
2970 Hørsholm 

 
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i  

Hørsholm og 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 dagsorden og behandlet på generalforsamlingen, skal 
skriftlig være formanden i hænde 8 dage for generalforsamlingens afholdelse. 
 
 

Spisning i forbindelse med generalforsamlingen 
 

Spisning starter kl 18:00 i cafeen, hvor middagsret + 1 genstand (øl/vin/vand) koster 
100 kr. 
 
Tilmelding til spisning nødvendigt og skal ske senest d. 16. januar 2015 til: 
 
Steen Hay Simonsen på mail : steenhaysimonsen@hotmail.com 
 
Har man ikke adgang til mail, kan man i det tilfælde ringe til Steen på 2898 8671 
 

mailto:steenhaysimonsen@hotmail.com
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Indkaldelse til HHK Generalforsamling 
 

 

Vi har afsluttet riffelskydningsaktiviteterne for 2014 med en juleskydning søndag d. 14. 

december, hvor der bl.a. blev serveret gløgg, og der var mulighed for skydning til andre end de 

sædvanlige målskiver. 

 

Vi starter op med skydning igen SØNDAG D. 29. MARTS 2015 kl. 9-12. 

 

Kalenderen opdateres og den printvenlig oversigt over skydedagene i 2015 vil blive lagt på 

HHKRiffel.dk i starten af januar.  

 

HUSK altid at orientere dig om skydedatoer og tidsrammer på HHKRiffel.dk (og ikke på 

Hanebjergs hjemmeside). 

 

Hertil indkaldes hermed også til  

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HHK SJÆLSØ 

Mandag d. 18. februar  2015, kl. 19.15 

i HOOJ Huset,  Enghave 38,  2960 Rungsted Kyst. 

Dagsorden i flg. vedtægter: 

Valg af dirigent 

Formandens beretning 

Fastsættelse af kontingent 

Indkomne forslag 

Revideret regnskab til godkendelse 

Valg 

Eventuelt 

  

Forslag skal være formanden, Kresten Rasmussen, i hænde, senest 8 dage før 

generalforsamlingen, og skal fremsendes på mail:   kresten@mail.dk 

På vegne af bestyrelsen for HHK Sjælsø og samtlige riffelinstruktører ønskes alle 

 

RIGTIG GLÆDELIG JUL 

og masser af skydetræning og gode oplevelser med rifflen i 2015! 

 

Alexandra Overgaard 

 

 
 

mailto:kresten@mail.dk
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10 Års Service Garanti 

ved køb af våben!

Medlem af 
jaguargruppen!
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Hundehjælpen 
Red din jagtdag! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
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.  

 

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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Knivkursus 
Du kan stadig nå at være med 

 
 
 
 
Sted: Vallerød Skole, sløjdlokalerne  
(ligger i kælderen i skolens sydlige ende)  
 
Så er det atter blevet sæson til lidt indendørs sysler. 
Knivkurset startede som vanlig op den første onsdag i november, men du kan stadig 
nå at være med. 
 
Alle er velkomne, nybegyndere som viderekomne, der er plads til alle.  
På skolen har vi mulighed for at benytte forskellige maskiner, som kan gøre vort 
arbejde lidt nemmere, uden at det går hen og bliver maskinfabrikation. Vi har 
derudover værktøj, bøger mm. og sidst men ikke mindst, er mange af deltagerne er 
dygtige knivmagere, som har gjort sig mange erfaringer, erfaringer de gerne deler med 
os andre.  
I løbet af sæsonen vil der efter behov 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”. 
 
Kurset afholdes  

onsdage,  
kl. 19 .00 - 21.00  

 
 
Og der er følgende datoer tilbage i 
sæsonen 
 
 Januar:  

 7. – 14. – 21. – 28. 
 
 Februar:  

 4. – 18. – 25. (Lukket i uge 7) 
 
 Marts:  

 4. -11. – 18. – 25 
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afsender: 
Karin Thrane 
Ådalsparkvej 17, 1 th 
2970 Hørsholm B 
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returneres ved varig adresseændring 


