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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!  
 
Sommeren er over os og de fleste er nok optaget af familiære 

sysler og aktiviteter. Tiden er heller ikke gået uset hen over os i 

HOOJ bestyrelsen, hvor vi har haft en del møder.  

Hundefolket har været meget aktive i forår og for-sommeren 

med aktiviteter på flugtskydningsbanen, hvilket vil fortsætte 

efter sommerferien.  

  

Flugtskydebanen er ligget i dvale i år, men nu har vi en tydeligt køreplan fra kommunen 

som vi arbejder efter. Der er dog en anden myndighed involveret, hvor vi endnu ikke 

kender håndteringstiden. Sammen med Dansk Jægerforbund arbejder vi på at få afklaret 

håndterings/behandlings tiden for denne del. 

  

Vi bruger i større og større udstrækning newletters til at informere om aktiviteter og 

status på diverse områder, men newsletters kommer kun ud til de medlemmer som 

positivt har tilmeldt sig distributionslisten, og der er stadig en del som ikke har gjort 

dette endnu. Der er en del områder og nogle informationer som ikke egner til vor WEB side, så 

hvis du er interesseret i at følge med i alt hvad der sker i HOOJ og ikke har meldt dig til vore 

newsletters, så er det tiden at gøre det nu. Dette kan gøres til Brian Elbæk (mail: brian(snabel-

a)elbaek-dk.dk). Der kommer snart et detaljeret newsletter vedr. flugtskydebanen samt om 

fællefangst af mink i Hørsholm. 

  

Danmarks Jægerforbund afholdt repræsentantskabsmøde d. 21. juni i Kolding, hvor HOOJ, som 

en del af kreds 7, var til stede. Det var et godt møde og det er tydeligt at Danmarks 

Jægerforbund ønsker at sætte de 8 kredse samt de lokale foreninger i centrum for fremtidig 

udvikling. Vejen kan dog være lang og vi vil være der for at sikre at det foregår på, en for lokal 

foreningerne, fornuftig måde. 

  

Jeg har i de seneste måneder, haft den fornøjelse at komme dybere ind i det arbejde som vore 

lokale JKF folk laver, og det har imponeret mig meget. Hørsholm JKF, som udelukkende består 

af HOOJ folk, laver et utroligt stort stykke arbejde i Hørsholm kommune og i grønt råd. 

Samtidigt varetager de en stor og meget spændende rolle i indfangning af mink og ræv med 

fælder. For dem som ikke har prøvet det, kan jeg varmt anbefale at give sig i kast med det. Det 

er virkelig interessant. Hvis der er nogle, som kunne ønske sig at være med i det team og være 

med til at gøre en forskel på området ”Indfangning af mink og ræv”, så er de meget velkomne 

til at kontakte Christian Bærentsen (formand for JKF, mobil: 22 18 80 02)  eller undertegnede 

for mere information. 

  

HOOJ har også deltaget i et samarbejde med DGI i Hørsholm kommune, hvor en gruppe unge 

mennesker har deltaget i forskellige aktiviteter og samvær omkring natur og jagt, som vi har 

været vært for. Det har været meget positivt og har også resulteret i medieomtale og opbakning 

fra Dansk Jægerforbund. Vi ser frem til at kunne fortsætte dette samarbejde i fremtiden.  

  

Jeg vil ønske alle vore medlemmer og læsere en fortsat god sommer. 

  

Kent Kongsdal Rasmussen - formand. 
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GOURMETHOLDET præsenterer –  

Gourmethold 2014 
Sted: Skolekøkkenet, Vallerød Skole, Stadion Alle, 2960 Rungsted  

Gourmetholdet starter d. 1. september 2014, 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 og deres netværk.  

Tag din hustru, et familiemedlem 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, 1. september, 6. 

oktober,  

3. november og 1. 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.  

 

Første aften  er hovedretten bjørnefrikadeller med svampesovs og i oktober bliver hovedretten 

dyrekølle med trøffelsovs.  

 

Prisen pr. deltager for de fire gange er kr. 850,- der betales til Sven Hoe-Hansen på den første 

kursusaften 1. september 2014 eller ved en net bankoverførsel til  

Konto 3170 3171 022436.  

 

Betalinger dækker kursusafgift, råvarer og materialer for alle de pågældende aftener.  

 

Hvis du en aften ønsker at medbringe en gæst til en enkelt gourmetaften, er prisen for din gæst 

denne aften kr. 250,- 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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10 Års Service Garanti 

ved køb af våben!

Medlem af 
jaguargruppen!
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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. 
 
 

Der er ikke indkommet nogle 
annoncer til denne udgave. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dkkth@outlook.dk


7 
www.HOOJ.dk 

 

Flugtskydebanen 
 

I medens vi venter på forhåbentlig snarlig godkendelse, blev der i weekenden d. 26-
27. april 2014 afholdt arbejdsweekend på flugtskydebanen. 
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Sådan skal nærgående ræve takles 
 

Artikel fra Hørsholm Ugeblad 21/7-2014 af Jesper Berg 
 

Ved dets seneste møde blev Hørsholm Kommunes miljø- og planlægningsudvalg bedt 
om at tage stilling til, hvad kommunen skal gøre, hvis kommunens borgere føler sig 
generet af vilde dyr. 
Det skete på grund af, at Hørsholm og Omegns Jagtforening de senere år har følt, at 
de har fået for lidt igen for sine ydelser, når foreningen er rykket ud for at indfange eller 
nedlægge nogle af de dyr, som har generet borgerne. 
Mindre kommunal jord 

“Tidligere har vi fået lov til at bruge kommunens jord, når vi skulle uddanne nye 
jægere. Det gjorde, at vi i jagtforeningen gratis rykkede ud, når borgerne havde 
problemer med vilde dyr som ræve, duer, alliker eller råger, der typisk er de dyr, som 
giver problemer,” fortæller Christian Bærentsen, som er næstformand i Hørsholm og 
Omegns Jagtforening og samtidig formand for den instans, der har kontakten til 
Hørsholm Kommune. 
Efterhånden har kommunen dog solgt så meget ud af sin jord fra og fredet større 
arealer, at jagtforeningen ikke længere kan benytte så meget af de kommunale jorder 
som tidligere. 
Rigtig god dialog 

“Derfor følte vi os lidt udnyttet, så vi kontaktede Hørsholm Kommune for at få en 
afklaring af, hvor vi og kommunen stod i forhold til vilde dyr. For at finde ud af hvem, 
som gør hvad,” forklarer Christian Bærentsen. 
“Det blev startskuddet til en rigtig god dialog, som er endt med, at Hørsholm Kommune 
altid henviser til os, hvis en borger henvender sig om problemer med vilde dyr. Til 
gengæld får vi mulighed for at regulere vildt på engarealerne ved Kokkedalskoven, 
hvilket en kommunal jæger tidligere stod for,” siger næstformanden, som er meget 
tilfreds med, at det giver jagtforeningen mulighed for at tage nye jægere med ud på 
uddannelse. 
For borgere, som har behov for at få hjælp til at bekæmpe vilde dyr, betyder det ikke 
den store forskel, men nu er det blevet endeligt afklaret, at man skal henvende sig 
direkte til jagtforeningen på hooj.dk. 
Kommunale rotter 

“Det er dog blevet lidt billigere end tidligere, da det i en periode kostede 300 kroner at 
komme af med en død ræv. Vi har nu fået en aftale med forbrændingsanstalten, så det 
kun koster borgerne en flad 50'er. Dertil kommer på samme vis som tidligere 
kørepenge til foreningens jægere i forbindelse med opsætning og nedtagning af 
fælderne,” siger Christian Bærentsen. 
I aftalen med kommunen ligger også, at man hvert år i januar mødes for at danne sig 
et overblik over på hvilke områder, der eventuelt er behov for reguleringer af og 
indsatser mod vilde dyr i kommunen. 
Det eneste dyr, som Hørsholm Kommune selv tager sig af at bekæmpe, er rotter, da 
kommunen er pålagt det via lovgivningen. 
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Foreningsjagterne 2014 
 
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: 
 
 Det er hensigten at vi indleder jagtsæsonen med et par fælles træningsgange på 
flugtskydebanen, så vi håber banen er klar til den tid. Datoer for fælles træning følger. 
 
01. november Foreningsjagt 
06. december     Foreningsjagt 
03. januar           Foreningsjagt 
 
 
I princippet er det gratis at deltage i foreningsjagterne, men der afholdes sweepstake 
før og uddeles 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 planlagte 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 29. 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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Efterlysning 
 
Haves: Mink 

Søges: Jægere 

I sidste nummer af HOOJ bladet efterlyste jeg ildsjæle til minkbekæmpelsesprojektet i 

Hørsholm Kommune, men resultatet var meget deprimerende, idet jeg ikke har 

modtaget så meget som en eneste henvendelse. 

Kan Danmarks største jagtforening ikke engang rekruttere 4 til 6 medlemmer til dette 

projekt? 

Det vil da blive lidt af en falliterklæring, hvis vi må trække os fra projektet på grund af 

manglende ressourcer eller interesse. 

Projektet er blevet til i et samarbejde mellem Dansk Ornitologisk Forening -

Nordsjælland, Hørsholm Og Omegns Jagtforening og andre interessenter i Grønt Råd-

Hørsholm. 

Hørsholm Kommune er sponsor for fire minkfælder med SMS- modul, hvilket betyder 

at opgaven med tilsyn ikke længere er to gange i døgnet, men at du som aktiv jæger i 

projektet modtager en SMS besked når fælden er smækket. 

Jægerens opgave er at aflive minken i fælden. 

Dette kræver at du er forsynet med en salonriffel kaliber 22 eller et luftgevær kaliber 

5,5. 

Hvis du ikke råder over et af disse våben, men gerne vil deltage, har jagtforeningen et 

par luftgeværer som kan udlånes. 

Fælderne vil i første omgang primært blive opsat i Hørsholm Kommune fx på 

Rungsted Havn, kysten nord og syd for havnen, ved Usserød Å samt i tilløb til Sjælsø. 

Kom nu ud af busken! 

Flemming Eilsø 

e-post: eilsoe@c.dk 

Tlf.: 45861906 
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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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Hundesiden  
  

I forårssæsonen havde vi en lavere deltagerprocent end tidligere, i antal hunde 
næsten kun 50% i forhold til foregående år. Vi har erfaret, at det samme gør sig 
gældende i mange andre foreninger. Hvorfor? Det er ikke deltagerprisen, og vi ved, at 
vi leverer en solid og velrenommeret træning – derfor er det endnu mere bekymrende, 
hvis noget er ved at sætte hundetræning på stand-by. Men hvad kan det være?  
 
Som jagtforening er det vores pligt at sætte hundetræning øverst på dagsordenen – 
samtidig med skydetræning – for vi er formodentlig alle med på jagter, hvor der 
deltager komplet ubrugelige hunde, der ikke adlyder deres førere, men styrter 
’selvstændigt’ rundt i terrænet uden at se og finde noget som helst. Vi skal arbejde for, 
at jægere får den mest effektive og lydige hund med på jagt, af hensyn til andre 
jægere og til vildtet.  
 
Små hold er effektive 

Det meget positive ved at have mindre hold er den tid, trænerne har til hver fører, det 
gør en forskel. Mange førere lærer bedst – lige som hunde - ved at blive stoppet og 
instrueret i rette sekund frem for blot at lytte og se. Derfor så vi en vældig progression 
på alle hold, ingen kunne snyde sig igennem – og det kom der meget effektive førere 
og hunde ud af.  
Det bedste er dog, når såvel fører som hund synes, det er dejligt at træne, at arbejde 
sammen, at gøre noget for hinanden.  
 
Kommende træning 

Hundetræning er startet igen efter ferien mandag den 11. august og vil fortsætte i alt 8 
mandage, hver gang på Flugtskydebanen, Ellebækvej, Birkerød.  
 
Første aften skete følgende: 

1. Tilmelding kl. 18 (hundens vaccinationsattest vises, og honorar for sæsonen 
betales: kr. 400 pr. hund). Efter betaling: 

2. Træning starter kl. 18.30 (også hver af de efterfølgende mandage).  
 
Vi vil tilstræbe at starte 4 hold: apportering, grundtræning 1 og 2 samt et hvalpehold.  
 
Alle, der har lyst til at hjælpe med et eller andet i forbindelse med hundetræning, er 
velkommen til at melde sig. Al hjælp vil være meget værdsat og en nødvendighed for, 
at vi kan fortsætte hundetræningen. 
 
Vi glæder os til at se jer i terrænet igen.  
 
Mange hilsner 
Anne   
aschouenborg@gmail.com 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Mor/Downloads/aschouenborg@gmail.com
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Invitation til dagjagt hos  
Juellund Jagtselskab12. oktober 2014 
 
Er du nyjæger eller kun har deltaget i få jagter efter du fik jagttegn er her et jagttilbud 
som vi håber du vil finde interessant. 
 
Program: 
 
08:00 Fremmøde hos Juellund Jagtselskab, 4680 Tureby 
 
08:15 Morgenmad 
 
09:00 Parole 

Her gennemgås alle de ting du skal være opmærksom på når du deltager i en 
dansk jagt. Du vil komme igennem forskellige typer af jagtterræn og få 
mulighed for at skyde til forskelligt vildt. Der afholdes sweepstake til kr.70,00 
per person. 

 
09:30 Såt nummer 1 
 
10:45 Samling og evaluering 
 
11:00 Såt nummer 2 
 
12:30 Frokost 
 
13:30 Såt nummer 3 
 
14:30 Såt nummer 4 
 
15:15 Opsamling og evaluering af dagens såter og jagt 

 
Pris:  kr.500,00 
 
Tilmelding: Vi skal være min. 12 og kan være max.20 jægere. Tilmelding sker  
                          efter princippet først til mølle… 
 Tilmelding er bindende og sendes pr. e-mail til: peewee@tdcspace.dk 
 Ved tilmelding anvises betalingsform 
 
 Tilmeldinger modtages i perioden 30. august til 30 september 2014 
 
Adresse Juellund Jagtselskab, Slemmingevej 30, 4680 Tureby v/Herfølge 
 
 
Knæk og 
Bræk,

 
 
Dennis Schultz og Peter Windfeld 

mailto:peewee@tdcspace.dk
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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.  

 

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/
http://www.hooj.dk/
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Nyt fra Riffeludvalget 
 

Udvidelse af skydedagene 

Torsdag d. 3. april slog vi dørene op for afprøvning af et nyt og 
udvidet concept, nemlig med en ugentlig skydedag mere under 
følgende model: 

MAXI mandage: Der er maximal bemanding på banen og 

instruktørerne tager sig god tid til instruktion og hjælp til 

nybegyndere, indskydning, mærkeskydning, træning til riffelprøve mv. 

Grillen er tændt til egen medbragt mad, som den plejer på mandage. 

TURBO torsdage: For de erfarne skytter, som kan klare sig selv. 

Der er kun een banekommandør, som sørger for hurtig afvikling af 

skydningerne, og der vil kun være begrænset hjælp. Grillen 

vil ikke være tændt. 

Bestyrelsen i HHK Sjælsø har konstateret, at det nye 

koncept og den udvidede skydetid har været en stor succes, 

som vi derfor fortsætter med i 2. halvår af 2014 

Tid og sted for afholdelse af riffelprøver findes også 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” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra Redaktionen : 
Jeg beklager den noget sene udsendelse af 

foreningsbladet for 3. kvartal 2014, som  

skyldes en kombination af manglende tid og  

udfordringer med at få indslag til bladet. De 

vigtigste nyheder er dog sendt som nyheds- 

brev til medlemmer, der abonnerer på dette. 

Med venlig hilsen – Karin Thrane 

http://www.jaegerforbundet.dk/Riffelprøver.1094.aspx
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Jagt/Jagttegn/
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afsender: 
Karin Thrane 
Ådalsparkvej 17, 1 th 
2970 Hørsholm B 

 

 

 

 

returneres ved varig adresseændring 


